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 تعریف شرکت تضامنی -1
مخصوص براي امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت  شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم ، قانون تجارت 116طبق ماده 

کافی نباشد هر یک  هاي شرکتبدهیتمام  تسویهی شرکت براي یدارا اگر منظور از مسئولیت محدود این است که  تضامنی تشکیل می شود.
اشخاص  هر قراردادي که بین شرکاء برخالف این ترتیب داده شده باشد در مقابل هستند وشرکت  هايبدهی از شرکاء مسئول پرداخت تمام

مسئولیت شرکاء عالوه بر آن  .باشندواهد بود. بنابراین شرکاء شرکت مسئول پرداخت کلیه دیون وتعهدات شرکت میثالث کان لم یکن خ
تاُدیه تمام حقوق آنها اشخاص ثالث براي ی در مقابل طلبکاران و یهر یک از آنها به تنها ،سرمایهکسریعنی در صورت  ،تضامنی نیز دارند
 .مسئول هستند

نمایند گرچه باطل نبوده و بین خودشان مؤثر و نافذ  توافقخالف آن درشرکتنامه بر  هرگاه شرکاء منی به قدري است که اهمیت شرکت تضا
 .بستانکاران به هیچ وجه ارزشی نخواهد داشت در مقابل ولیاست 
او تعلق  که به سهم الشرکه سهمی یکی از شرکاء از نفع و ضرر به میزان نصف یک شرکت تضامنی بین شرکاء توافق شودکههر گاه در  مثال، 
کان لم یکن توانند آن را بستانکاران می طلبکاران تأثیري نداشته و در بین شرکاء مؤثر است ولی در مقابل توافقگیرد استفاده نماید، این می

 .از شرکاء که مایل باشند مراجعه نمایند دانسته و به هر یک
و الاقل اسم یکی از شرکاء ذکر شود و در صورتیکه اسم  "شرکت تضامنی"قانون تجارت، در اسم شرکت تضامنی باید عبارت  117طبق ماده 

و  "یا  "و شرکاء"ه نامشان ذکر شده است عبارتی از قبیل ی کیشرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکاء نباشد باید بعد از اسم شریک یا شرکا
شرکت  "باشد، مانند ءشرکت تضامنی داراي اسم مخصوص به خود بوده و ممکن است مشتمل بر اسم تمام شرکابنابر  .قید شود "برادران

شرکت تضامنی "یا  "ءشرکت تضامنی حسن و شرکا"که بیانگر آن است که شرکت داراي دو شریک است، و یا  "تضامنی محمد و علی
 ."حسین و برادران

 نحوه تشکیل شرکت تضامنی -2

 شرکت تضامنی هنگامی تشکیل می شود که:
 ها به ثبت رسیده باشد.ت شرکتشرکت نامه مطابق قانون تنظیم شده و در اداره ثب -1
 .أدیه و سهم الشرکه غیر نقدي نیز تقویم و تسلیم شده باشدتتمام سرمایه نقدي  -2

  شرکتنامه:
شرکتنامه پایه و اساس هر شرکت تضامنی است و  شود.در آن قید می ءشرکتنامه قراردادي است کتبی که کلیه توافقات انجام شده بین شرکا

 ،، انحالل شرکت، وظایف، اختیارات، تعهداتء، نحوه تقسیم سود و زیان، شرایط ورود و خروج شرکاءحقوق بین شرکا کلیه روابط مالی و
ها گردد. شرکتنامه حتما باید به صورت مکتوب بوده و در اداره ثبت شرکتو ... در آن مشخص می ءامتیازات، میزان برداشت هر یک از شرکا

 ها به ثبت برسد.در اداره ثبت شرکتتغییرات بوده و  ءغییر در شرکتنامه نیز باید با رضایت کلیه شرکابه ثبت رسیده باشد. هر گونه ت
 :از قبیل شودقید می معموالً در شرکتنامه اموراساسی شرکت 
 اسم شرکت -1
 موضوع شرکت -2
 سرمایه و حصه هر یک از شرکاء اعم از نقدي و غیر نقدي با ذکر نام شرکاء -3
 سود و زیان تقسیم -4
 مقررات راجع به فسخ شرکت و فوت شرکاء -5

http://www.rasoolzare.ir


www.rasoolzare.ir                                                                               ھای تضامنی                       شرکتحسابداری  

٢ 
 

 هاشرکت تضامنی با سایر شرکت تفاوت -3
 کند عبارتند از:ها در قانون تجارت متمایز میهایی که شرکت تضامنی را از سایر شرکتویژگی

در صورتی که قرارداد  شد.باد میعمر آن محدوگردد تشکیل می از آنجا که شرکت تضامنی بر اساس یک قرارداد (شرکتنامه) :عمر محدود -1
رسد و چنانچه شرکت براي انجام عملیاتی تشکیل گردیده براي مدت محدودي تنظیم شده باشد، عمر شرکت در پایان این مدت به پایان می

به پایان  ءهر یک از شرکا یابد. عمر شرکت همچنین ممکن است بنا به درخواستباشد، عمر شرکت پس از انجام عملیات مذکور خاتمه می
خاتمه  ءرسیده و منحل گردد. عالوه بر این، عمر یک شرکت تضامنی ممکن است با فوت، ورشکستگی و یا عدم صالحیت هر یک از شرکا

سیس یابد.الزم به توضیح است که ورود یک شریک جدید به شرکت تضامنی به طور قانونی به منزله خاتمه فعالیت شرکت تضامنی قبلی و تأ
 هاي تجاري شرکت تضامنی قبلی را ادامه دهد.گردد، حتی اگر شرکت تضامنی جدید همان فعالیتیک شرکت تضامنی جدید تلقی می

نمایندگی متقابل یا دوجانبه در شرکت تضامنی بدین معناست که هر شریک از جانب خود و به نمایندگی :  دو جانبه (متقابل)نمایندگی  -2
 اختیار دارد نسبت به عقد قرارداد با اشخاص ثالث،که در محدوده عملیات عادي شرکت تضامنی خود باشداقدام نماید. ءاز جانب سایر شرکا

توانند براي وصول طلب خود به مسئولیت شرکاي شرکت تضامنی محدود به سهم الشرکه آنها نیست و طلبکاران می :مسئولیت نامحدود -3
هاي لب خود را بدون توجه به نسبت سهم الشرکه هر شریک مطالبه نمایند. بنابراین چنانچه داراییمراجعه کنند و کلیه ط ءتک تک شرکا

هاي شرکت مسئول است و نه تنها سهم الشرکه هر در مقابل تمام بدهی ءهاي شرکت کافی نباشد، هر یک از شرکاشرکت براي تأدیه بدهی
 شرکت است. هايهاي شخصی او نیز وثیقه بدهیشریک، بلکه دارایی

-به شرکت آورده می ءهر نوع دارایی نظیر وجوه نقد، موجودي کاال، ساختمان و ... که توسط هر یک از شرکا: هامالکیت مشترك دارایی -4

از  ءشود. سهم هر یک از شرکاتلقی می ءگردد، به عنوان دارایی مشترك کلیه شرکاشود یا در طول فعالیت شرکت خریداري یا ایجاد می
 شود.مذکور هنگام انحالل شرکت و با توجه به مانده سرمایه آنها تعیین می هايراییدا
با توجه به این که تعداد شرکاي شرکت تضامنی محدود بوده بیشتر بین اشخاصی که شناخت قبلی نسبت به یکدیگر  :سهولت تشکیل -5

-هاي سهامی که تشکیل آنها مراحل متعدد قانونی را ایجاب میشرکت شود، لذا در مقایسه بادارند و بر اساس یک قرارداد مکتوب تشکیل می

 تر بوده و به مقررات کمتري نیازدارد.هاي تضامنی سادهتشکیل شرکت نماید،
هایی در نظر گرفته شده است. از جمله محدودیت ءهاي تضامنی براي شرکاطبق قانون تجارت، در شرکت ء: محدودیت فعالیت شرکا -6

ي از نوع فعالیت تجاري شرکت تضامنی انجام دهد و یا تجار فعالیت ءتواند بدون موافقت و رضایت سایر شرکانمی ءیک از شرکا اینکه هیچ
به عنوان شریک ضامن یا با مسئولیت محدود در شرکت دیگري که فعالیت  ءتواند بدون رضایت سایر شرکانمی ءاینکه هیچ یک از شرکا

 .شرکت تضامنی دارد، داخل شود باتجاري مشابه 
دهد شرکاي باشد، از این رو قانون به شرکاء اجازه میانتخاب آزادانه شرکاء: از آنجا که هر شریک مسئول اعمال تجاري شرکاي خود می-7

 خود را انتخاب نمایند.
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 حساب هاي مورد استفاده در شرکت هاي تضامنی -4

هاي مورد باشد، اما حسابمی هاي تجاريسایر شرکتهاي تضامنی مشابه ها در شرکتها و بدهیداراییهاي مورد استفاده براي ثبت حساب
معموال  ءهاي تضامنی، براي هریک از شرکاباشد. در شرکتهاي سهامی میاستفاده براي حقوق صاحبان سرمایه آنها متفاوت از شرکت

 شود:حسابهاي زیر در دفاتر افتتاح می
 ءسرمایه شرکاحساب -1
 ءحساب جاري شرکا-2
 ءحساب برداشت شرکا-3
 ءحساب وام شرکا-4

 :ءحساب سرمایه شرکا -1

گذاري نقدي و در دفاتر ایجاد شده و سرمایه "حساب سرمایه"اي تحت عنوان انهگحساب جدا ءدر شرکت هاي تضامنی براي هر یک از شرکا
حساب سرمایه هر شریک نشان دهنده میزان سهم الشرکه وي بوده و معموال به یک مبلغ شود. غیرنقدي هر شریک در بستانکار آن ثبت می

هاي دیگري که براي این یا تغییرات ناشی از سود و زیان در حساب ءشود و تغییرات ناشی از برداشت شرکاثابت در دفاتر ثبت و نگهداري می
 گردد.منظور در نظر گرفته شده است، ثبت می

به صورت  ءتواند به صورت نقدي یا غیر نقدي باشد، چنانچه تمام یا بخشی از آورده یا سهم الشرکه هر یک از شرکامی ءشرکاگذاري سرمایه
به ارزش منصفانه(ارزش بازار)  ءارزیابی شود به دین معنی که آورده غیرنقدي شرکا ءها باید با موافقت کلیه شرکاغیر نقدي باشد این دارایی

 گردد.در حساب سرمایه شرکا منظور می ءشود و همان مبلغ به عنوان آورده شرکاارزیابی می باشد ءیه شرکاکه با موافقت کل
شرکت تضامنی گلنار و احمد پور را تشکیل دادند آورده نقدي و غیرنقدي آنها به شرح ذیل  95آقایان احمد پور و گلنار در ابتداي سال  مثال:
 باشد:می

  .ریال تحویل شرکت داد 60،000،000ریال وجه نقد و یک دستگاه خودرو به ارزش بازار  5،000،000آقاي احمد پور مبلغ  -
 ریال تحویل شرکت داد.35،000،000ریال وجه نقد و یک دستگاه کپی به ارزش بازار  30،000،000آقاي گلنار مبلغ  -

 باشد:گذاري به شرح ذیل میثبت شود ثبت حسابداري سرمایهتوافق کنند که آورده غیرنقدي به ارزش بازار در دفاتر  ءحال اگر شرکا
  35،000،000            )هابانک(صندوق              

 60،000،000     ماشین آالت            )  5/1/95
 35،000،000    لوازم اداري                           

  65،000،000سرمایه آقاي احمد پور                                                
    65،000،000سرمایه آقاي گلنار                                                     
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باشد بنابر این ءریال مورد موافقت شرکا 25،000،000ریال و دستگاه کپی به مبلغ  50،000،000حال فرض کنید که دستگاه خودرو به مبلغ 
 ثبت مربوط به سرمایه گذاري با حالت قبل تفاوت دارد :

     35،000،000                  )هابانک(صندوق             
 50،000،000   ماشین آالت                    ) 5/1/85

 25،000،000      لوازم اداري                              
  55،000،000سرمایه آقاي احمد پور                                           
      55،000،000سرمایه آقاي گلنار                                                

گردد. مطابق اند بستانکار میکردهگذاري نیز سرمایه ءمعادل مبلغی که در شرکتنامه مقرر شده است و شرکا ءبنابر این، حساب سرمایه شرکا
معموال به یک مبلغ ثابت  ءها به ثبت برسد، بنابراین حساب سرمایه شرکاقانون تجارت ایران، تغییرات سرمایه حتما باید در اداره ثبت شرکت

سابهاي دیگري(حساب جاري یا تغییرات ناشی از سود و زیان در ح ءشود و تغییرات ناشی از برداشت شرکادر دفاتر ثبت و نگهداري می
 گردد.شده است ثبت می ایجاد) که براي این منظور ءشرکا

 :ءحساب جاري شرکا -2

ها برسد، ها با توجه به اینکه تغییر در سرمایه باید به اطالع اداره ثبت شرکتهاي تضامنی به ثبت رسیده در اداره ثبت شرکتدر شرکت
شود. برداشت و سهم اي نگهداري میحساب جاري جداگانه ءهر کدام از شرکاو شرکت، براي  ءجهت انجام برخی مبادالت مالی بین شرکا

بینی شده باشد)، سهم سود، در قسمت بدهکار حساب جاري وي و سهم بهره سرمایه(در صورتی که در شرکتنامه پیش ءزیان هر یک از شرکا
هاي دایمی بوده و مانده آن از سالی به شود. این حساب از حسابدر بستانکار حساب جاري او ثبت می ءحقوق و کمیسیون هر یک از شرکا

 دهنده قسمتی از سرمایه است.باشد. در واقع این حساب نشانمی  ءسال دیگر منتقل و محل نمایش آن در ترازنامه، در کنار سرمایه شرکا
هاي و برداشت ءتضمین شده(بهره) سرمایه و سهم سود هر شریک در بستانکار حساب جاري شرکابنابر این مواردي چون حقوق، پاداش، سود 

شود. مانده بدهکار حساب جاري شرکت در هر زمان نشانگر نقدي و غیرنقدي و سهم زیان هر شریک در بدهکار حساب جاري شرکا ثبت می
 باشد. می به شریک بدهی شرکت میزان مطالبات شرکت از شریک و مانده بستانکار آن نشان دهنده

 :ءحساب برداشت شرکا-3
مجاز باشند وجوه یا کاالي مورد نیاز خود را تا حد مقرر در شرکتنامه از شرکت  ءدر برخی موارد طبق مفاد شرکتنامه ممکن است شرکا

هاي در دفاتر ایجاد شده و کلیه برداشت"برداشت"یک حساب جداگانه تحت عنوان ءگونه موارد، براي هر یک از شرکابرداشت نمایند. در این
این حساب یک حساب موقت بوده و مانده آن در پایان دوره  .شودنقدي و غیرنقدي شریک در طول دوره مالی در بدهکار این حساب ثبت می

باشد، لذا ممکن است در یک به منزله دریافت وام از شرکت میشود. از آنجایی که برداشت هر شرمالی به حساب جاري هر شریک منتقل می
 اي در نظر گرفته شود.بهره ءشرکتنامه نسبت به برداشت شرکا
ریال طبق شرکتنامه از حساب  1،000،000مبلغ  95/ 20/5شرکت تضامنی داورپور و برادران در تاریخ  ءمثال: آقاي داورپور یکی از شرکا

 باشد:شرکت برداشت نمود ثبت الزم بدین صورت می
 1،000،000برداشت آقاي داور پور                     

 1،000،000                )هابانک()               صندوق20/5/85
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 بدین صورت است:در پایان سال اگر برداشت دیگري صورت نگرفته باشد ثبت بستن حساب برداشت 
 1،000،000حساب جاري آقاي داور پور                     

 1،000،000)               برداشت آقاي داورپور        29/12/85
 : ءحساب وام شرکا -4

 ءتأمین گردد و به دالیلی شرکا ءنیاز داشته باشد و این وجوه از طریق یکی از شرکا گاهی اوقات ممکن است شرکت تضامنی به وجوه نقد
هر ساله از این  ءتمایل به افزایش سرمایه نداشته باشند. بنابراین وجوه مذکور به صورت وام در اختیار شرکت قرار گرفته و با توافق سایر شرکا

م از طرف شریک در اختیار شرکت شود. مبلغی که به عنوان وادهنده پرداخت میبابت مبلغی به عنوان سود تضمین شده (بهره) به شریک وام
-شود و مانده وام در تراز نامه به عنوان یکی از اقالم حسابثبت می "ءوام دریافتی از شرکا"اي تحت عنوان گیرد در حساب جداگانهقرار می

شود، بلکه به ثبت نمی گیرد در حساب وام شریکاي که به وام تعلق میگردد. الزم به ذکر است سود تضمین شدههاي پرداختی منعکس می
 گردد.منظورمیحساب جاري آن شریک 

گونه موارد، وام نیاز به وام داشته باشند در این ءاز وضعیت نقدینگی خوبی برخوردار باشد و شرکا شرکتنیز ممکن است موارد در برخی 
و مانده وام در ترازنامه به عنوان یکی اقالم شود ثبت می "ءوام پرداختی به شرکا"پرداختی به هر شریک در بدهکار حسابی تحت عنوان 

 گردد.هاي دریافتی منعکس میحساب
ریال به صورت وام در  10،000،000مبلغ  ءبعلت وضعیت بد نقدینگی شرکت تضامنی ایمانی و شرکا 1/5/95مثال:آقاي ایمانی در تاریخ 

-هاي الزم به صورت زیر میسود تضمین شده(بهره) دریافت نماید ثبتریال بعنوان  250،000اختیار شرکت قرارداد و مقرر شد ماهیانه مبلغ 

 باشد:
 10،000،000      )هابانک(صندوق           

 10،000،000)             وام دریافتی از آقاي ایمانی     1/5/95
 شود:ثبت مربوطه بدین صورت میحال اگر در پایان ماه اول بهره وام بصورت نقدي از حساب شرکت به آقاي ایمانی پرداخت شود 

 250،000هزینه بهره وام دریافتی                           
 250،000                      ها)صندوق(بانک                ) 30/5/85

 اما اگر بهره وام آقاي ایمانی به حساب جاري وي منظور شود ثبت مربوطه بدین صورت خواهد بود:
 250،000         دریافتی هزینه بهره وام            

 250،000)            حساب جاري آقاي ایمانی     30/5/85
شود و در هنگام بازپرداخت وام به آقاي ایمانی حساب وام بدیهی است تا زمان بازپرداخت مبلغ وام در پایان هر ماه سند باال تنظیم می

 شود.ها بستانکار میار و حساب صندوق یا بانکدریافتی از آقاي ایمانی بدهک
 هاي شرکت تضامنیفعالیت -5

 هاي زیر تقسیم کرد:توان به قسمتهاي سایر  واحدهاي تجاري تفاوت دارد را میهاي شرکت تضامنی که با فعالیتفعالیت
 تسهیم(تخصیص) سود و زیان-1
 (ورود یا خروج شریک)ءتغییر در ترکیب شرکا-2
 در نسبت تقسیم سود و زیانتغییر -3
 حسابداري انحالل و تصفیه-4
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 تسهیم(تخصیص) سود و زیان: -1

هاي تضامنی کسب سود و به حداکثر رساندن آن است. از طرفی حقوق ماهانه و بهره سرمایه گذاري در شرکتاز سرمایه ءهدف اصلی شرکا
هاي به عمل آمده تعلق گیرد. براي اینکه سود شرکت به طور صحیح محاسبه بر اساس توافق ءهم به نوبه خود ممکن است به هر یک از شرکا

 ، حقوق و بازدهی مناسبی در نظر گرفته شود. مثالًءگذاري شرکاتقسیم گردد الزم است براي خدمات و سرمایه ءشده و منصفانه بین شرکا
تواند خدمات زیادي را به کرده یا داراي تخصصی است که می گذاريسرمایه ءچند برابر سایر شرکا ءاگر در یک شرکت تضامنی یکی از شرکا

 اي باشد که بتواند جوابگو میزان سرمایه و خدمات ارائه شده وي باشد.شرکت ارائه دهد روش تخصیص سود باید به گونه
و زیان به نسبت سرمایه بین  طبق قانون تجارت ایران چنانچه شرکتنامه در مورد تقسیم سود و زیان به موضوعی اشاره نکرده باشد، سود

گذاري کرده باشد سهم وي از سود و زیان شرکت هم برابر دیگر شریک سرمایه دو ءبه عنوان مثال اگر یکی از شرکا تقسیم می شود. ءشرکا
 باشد:تقسیم سود و زیان به یکی از دو روش زیر می معموالً هاي تضامنیدر شرکت دو برابر می باشد.

 نسبت مساوي:تسهیم به  -1
 بدون توجه به میزان سرمایه و تخصص آنها است. ءترین روش براي تقسیم سود و زیان، ارائه یک نسبت ثابت براي هر یک از شرکاساده

 1395کنند اگر در سال بین خود تقسیم می 1و  2مثال: الف و ب شرکاي یک شرکت تضامنی هستند که سود و زیان را به ترتیب به نسبت 
 باشد:ریال باشد ثبت مربوط به تقسیم سود به شکل زیر می 6،000،000کت سود شر

 
 جمع 85سهم ب از سود  85سهم الف از سود  شرح

 6،000،000   1395سود خالص 
 )6،000،000( 2،000،000 4،000،000 1و  2تسهیم سود به نسبت 

 0 2،000،000 4،000،000 سهم هر شریک
 

 6،000،000خالصه حساب سود و زیان                    
 6،000،000)                     تقسیم سود                 29/12/95  

        6،000،000         تقسیم سود                            
 4،000،000     )               حساب جاري آقاي الف     29/12/95

 2،000،000      حساب جاري آقاي ب                                   
ها و درآمدهاي شرکت به حساب خالصه حساب سود و هاي خدماتی و بازرگانی آموختیم هزینهدر حسابداري شرکت نکته: همانگونه قبالً

مانده خالصه حساب سود و  ،هاي تضامنیدر شرکت .دوشمی ند و در پایان مانده حساب خالصه سود و زیان به سرمایه بستهوشزیان بسته می
 شود.جاري شرکا بسته می تقسیم سود منتقل و این حساب به حساب زیان به حساب

 تسهیم با استفاده از مبانی متعدد: -2

نسبت مساوي عادالنه  دهند متفاوت است براي همین تسهیم بهبه شرکت ارائه می ءمیزان سرمایه و تخصص و خدماتی که شرکا معموالً
، پاداش ء، خدمات شرکاءبراي تقسیم سود و زیان ترکیب موزونی از مبانی نظیر سرمایه نسبی شرکا نخواهد بود در چنین مواردي معموالً

 را شرح دهیم:هاي مختلف تسهیم سود و زیان هایی حالتکنیم با ارائه مثالدر اینجا سعی می شود.هاي معین و ... استفاده می، نسبتءشرکا
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باشند. طبق مفاد ریال می 70،000ریال و  20،000ریال،  10،000مثال: الف و ب و ج شرکاي یک شرکت تضامنی با مانده سرمایه به ترتیب 
 شرکتنامه نحوه تقسیم سود و زیان به قرار زیر است:

 .کنندریال به عنوان حق الزحمه خدمات دریافت می 7،000ریال و  6،000به ترتیب الف و ج هر یک  -1
 .گیرددرصد بهره تعلق می 10به مانده سرمایه هر یک از شرکاء   -2

 .شودتقسیم می ءباقیمانده سو یا زیان به نسبت مساوي بین شرکا -3

 باشد:ریال باشد ثبت تسهیم سود به شرح زیر می 14،000مبلغ  95اگر سود شرکت در پایان سال 
 مانده سود یا زیان سهم ج سهم ب سهم الف شرح

 14،000    1395سود خالص 
 1،000 7،000 0 6،000 تخصیص حق الزحمه

 )9،000( 7،000 2،000 1،000 تخصیص بهره
تقسیم باقیمانده سود یا 

 زیان به نسبت مساوي
)3،000( )3،000( )3،000( 0 

 0 11،000 )1،000( 4،000 سهم هر شریک
بایست کلیه مراحل ذکر شده در شرکنتنامه براي تقسیم سود یا زیان طی شود و در کنید میهمانگونه که در جدول باال مشاهده مینکته: 

 گام آخر باقیمانده(سود یا زیان) به نسبت تعیین شده بین شرکا تقسیم شود.
 سود داشت به این شرح است: 14،000ثبت تسهیم سود در این حالت که شرکت 

 1،000حساب جاري شریک ب                       
 14000       تقسیم سود                             

 4،000   )                      حساب جاري شریک الف     28/12/95
  11،000حساب جاري شریک ج                                             

ت مراحل تقسیم سود و زیان طبق شرکتنامه طی شود و در پایان مانده زیان به نسبت سنیز می بایکه شرکت زیان داشته باشد  در حالتی
تعیین شده تقسیم شود. فقط در هنگامی که شرکت زیان داشته باشد و طبق شرکتنامه به چند شریک پاداش در نظر گرفته شده باشد این 

 شود.پاداش پرداخت نمی ،یابد به عبارتی در حالت زیان شرکتپاداش تخصیص نمی
 باشد:ریال زیان داشته باشد مراحل تسهیم زیان به شرح زیر می 10،000شرکت  95مثال: درمثال قبل فرض کنید در سال 

 مانده زیان سهم ج سهم ب سهم الف شرح
 )10،000(    95زیان 

 )23،000( 7،000 0 6،000 تخصیص حق الزحمه
 )33،000( 7،000 2،000 1،000 تخصیص بهره

 0 )11،000( )11،000( )11،000( تقسیم باقیمانده
 0 3،000 )9،000( )4،000( سهم هر شریک
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 باشد:ثبت تسهیم زیان بین شرکا بدین صورت می
 4،000حساب جاري شریک الف                             

 9،000)   حساب جاري شریک ب             29/12/95
 10،000         تقسیم سود                                                           

    3،000حساب جاري شریک ج                                                       
سود  95باشد. طی سال یریال م 13،000و  4،000باشند که سرمایه هر کدام به ترتیب مثال: الف و ب شرکاي یک شرکت تضامنی می

 باشد و نحوه تخصیص سود به شرح زیر است:ریال می 66،000شرکت بالغ بر 
 گیرد.ریال به عنوان حق الزحمه تعلق می 24،000ریال و 20،000به الف و ب به ترتیب  -1

 گیرد.درصد بهره به مانده سرمایه شرکا تعلق می 24 -2

 درصد سود شرکت بعد از کسر پاداش. 10تخصیص پاداش به آقاي ب معادل  -3

 شودبین شرکا تقسیم می 3و  1باقیمانده به نسبت 

 باشد.مراحل تسهیم سود به شرح زیر می
 مانده زیان سهم ب سهم الف شرح

 66،000   1395سود 
 22،000 24،000 20،000 تخصیص حق الزحمه

 17،920 3،120 960 تخصیص بهره
 11،920 6،000  تخصیص پاداش

 0 8،940 2،980 تخصیص باقیمانده
 0 42،060 23،940 سهم هر شریک

 
 66،000         تقسیم سود                      

 23،940)                     حساب جاري الف              28/12/95
 42،060حساب جاري ب                                                   

 .شدپاداش پرداخت نمی 6،000توجه داشته باشید که اگر شرکت زیان داشت 
 نحوه محاسبه پاداش شریک ب:

 نشان دهیم طبق صورت مسئله داریم:  B اگر پاداش را با
B=%10(66000- B) 

B=6600- %10B 

B= 6000 
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باشد. طبق شرکتنامه سود و زیان ریال می 2،000،000منی هستند که سرمایه هر یک از آنها امثال: حسن و حسین شرکاي یک شرکت تض
ریال حق الزحمه در نظر  150،000و  120،000شود و براي حسن و حسین به ترتیب تقسیم می ءبین شرکا 3/1و  3/2به ترتیب به نسبت 

ریال باشد  840،000شرکت سود  95اگر در پایان سال  .گیرددرصد سود تضمین شده تعلق می 15 ءشود و به سرمایه شرکاگرفته می
 مطلوبست ثبت سند تسهیم سود :

  
 مانده سود سهم حسین سهم حسن شرح

 840،000   1395سود 
 570،000 150،000 120،000 تخصیص حق الزحمه
 )30،000( 300،000 300،000 سود تضمین شده
 0 )10،000( )20،000( تخصیص باقیمانده
 0 440،000 400،000 سهم هر شریک

  
کنیم (حتی اگر مانده سود منفی شود) و در پایان کنیم در هر حالت مراحل تسهیم سود را طی میهمانگونه که در جدول باال مشاهده می

 کنیم.سهم هر شریک را معین می
 840،000حساب خالصه سود و زیان                   

 840،000)                 تقسیم سود               28/12/95
 840،000تقسیم سود                     

 400،000)              حساب جاري حسن       28/12/95

                 440،000حساب جاري حسین                                  

 
 ( ورود و خروج شریک) ءتغییر در ترکیب شرکا-2

 ورود شریک جدید به شرکت تضامنی
گردد، جدید به شرکت تضامنی به منزله خاتمه فعالیت شرکت تضامنی و ایجاد یک شرکت تضامنی جدید تلقی میهر چند که ورود شریک 

و فقط تغییراتی در ساختار حقوق شود که شرکت تضامنی به فعالیت خود ادامه داده اما از نظر حسابداري و گزارشگري مالی فرض می
 گیرد:دارد و به یکی از طرق زیر صورت می ءبه شرکت تضامنی نیاز به موافقت کلیه شرکاشود. ورود شریک جدید صاحبان سرمایه ایجاد می

 الف: خرید تمام یا قسمتی از سهم الشرکه یک یا چند شریک قدیم
 گذاري مستقیم در شرکت تضامنیب: سرمایه

 خرید تمام یا قسمتی از سهم الشرکه یک یا چند شریک قدیم الف) 

گونه تغییري در شرکاي قدیم به شرکت تضامنی وارد شود هیچهر گاه شریک جدید از طریق خرید تمام یا قسمتی از سهم الشرکه(سرمایه) 
. در این حالت فروش سهم الشرکه شریک قدیم و کندتغییر می ءگیرد و تنها ترکیب سرمایه شرکاهاي شرکت صورت نمیها و بدهیدارایی

شریک جدید یک معامله شخصی بوده و قیمت مورد توافق و مبلغ تحصیل شده توسط شریک قدیم هیچ ارتباطی به شرکت خرید آن توسط 
 .ندارد
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در سود و زیان سهیم بوده و سرمایه هر یک از آنها به  5/3و  5/1و  5/1شرکاي یک شرکت تضامنی به نسبت  مثال: فرشاد و فرهاد و فرزاد
سهم الشرکه خود را با موافقت سایر شرکا نصف  فرشاد  21/2/95ریال می باشد.در تاریخ  3،000،000و  2،000،000و  1،000،000ترتیب 

 باشد:ریال به فرشید فروخت. ثبت الزم در دفتر روزنامه به شرخ زیر می 700،000به مبلغ 
 500،000سرمایه فرشاد                      

 500،000  )             سرمایه فرشید      21/2/85
 گذاري مستقیم در شرکت تضامنیورود شریک جدید از طریق سرمایهب) 

، شریک جدیدي از طریق آوردن وجه نقد یا سایر اقالم ءدر شرایطی که شرکت به سرمایه بیشتري نیاز داشته باشد ممکن است با توافق شرکا
ها و سرمایه شرکت تضامنی شده و این طریق باعث افزایش دارایی دارایی به عنوان سرمایه، در شرکت پذیرفته شود. ورود شریک جدید از

 تواند به دو صورت زیر انجام شود:می
 هاها و بدهیبدون تجدید ارزیابی دارایی -1
 هاها و بدهیبا تجدید ارزیابی دارایی -2
 هاها و بدهیورود شریک جدید بدون تجدید ارزیابی دارایی -1

ها مورد توافق ها و بدهیشود و مبلغ دفتري داراییگذاري مستقیم وارد شرکت تضامنی میاز طریق سرمایهدر مواردي که شریک جدید 
گونه موارد، براي ثبت رویداد مالی مربوط به گیرند. در اینها مورد تجدید ارزیابی قرار نمیها و بدهیباشد، داراییشرکاي قدیم و جدید می

 گیرد:زیر مورد استفاده قرار می هايورود شریک جدید یکی از روش
 اختصاص پاداش به شرکاي قدیم -1
 اختصاص سرقفلی به شرکاي قدیم -2
 اختصاص پاداش به شریک جدید -3
 عدم اختصاص پاداش به طرفین -4

-باشد استفاده میگذاري شریک جدید بیش از منافع(سرمایه) تحصیل شده توسط وي هنگامی که مبلغ سرمایه از روش اول و دوم معموالً

-کند بیشتر از مبلغی است که به حساب سرمایه وي منظور میشود، با این تفاوت که در روش اول مبلغی که شریک جدید وارد شرکت می

شود، ولی براي کند معادل مبلغی است که به حساب سرمایه وي منظور میبلغی که شریک جدید وارد شرکت میمشود، ولی در روش دوم، 
-گذاري شریک جدید کمتر از منافع(سرمایه) تحصیل شده توسط وي میشود. در روش سوم مبلغ سرمایهرقفلی در نظر گرفته میشرکت س

 باشدگذاري شریک جدید مساوي با منافع(سرمایه) تحصیل شده وي میباشد و در روش چهارم مبلغ سرمایه
 اختصاص پاداش به شرکاي قدیمی -1

از وضع مطلوب مالی و روند سودآوري مناسبی برخوردار است مبلغی که شرکاي قدیمی براي ورود شریک  در مواردي که شرکت تضامنی
جدید مطالبه می کنند از آنچه به بستانکار حساب سرمایه وي منظور خواهد شد بیشتر است. این مابه التفاوت پاداش زحمات گذشته شرکاي 

نسبت مقرر در شرکت نامه براي تقسیم سود محاسبه و به حساب بستانکار سرمایه آنها  قدیمی براي اداره مطلوب شرکت تضامنی است که به
 نحوه محاسبه سهم الشرکه شریک جدید و مبلغ پاداش به صورت زیر است: منظور می شود.

 پس از ورود شریک جدید = سهم الشرکه شریک جدید ءمجموع سرمایه شرکا ×نسبت مشارکت شریک جدید
 مبلغ پرداختی توسط شریک جدید = مبلغ پاداش –سهم الشرکه شریک جدید 
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هر یک از آن ها به ترتیب  هدر سود و زیان شرکت سهیم بوده و سرمای 5/3و  5/2مثال: احمد و محمود شرکاي یک شرکت تضامنی به نسبت 
ریال به عنوان  1،800،000ه محمد با پرداخت مبلغ شرکا توافق نمودند ک 31/3/91ریال می باشد. در تاریخ  2،000،000و  1،600،000

 باشد:سرمایه و سود و زیان سهیم گردد. انجام ثبت الزم به شرح زیر می 4/1شریک جدید وارد شرکت شده و در 
 1،600،000+ 2،000،000= 3،600،000قدیم     ءسرمایه شرکا    

 1،800،000+ 3،600،000= 5،400،000مجموع سرمایه شرکا پس از ورود محمد         
 5،400،000 × 4/1=  1،350،000سهم  الشرکه محمد         

 1،800،000 – 1،350،000=  450،000پاداش شرکاي قدیم         
 1،800،000وجوه نقد                         

 1،350،000سرمایه محمد                                      
 )450،000 × 5/2(=    180،000  )           سرمایه احمد               31/3/91

 )450،000 × 5/3(=     270،000     سرمایه محمود                                 
نسبت سود و زیان کند. در این حالت، براي محاسبه پس از ورود شریک جدید، نسبت مشارکت شرکاي قدیم در سود و زیان نیز تغییر می

کنیم هاي مشارکت اولیه ضرب میشرکاي قدیم، نسبت مشارکت شریک جدید را از عدد یک کسر نموده و حاصل به دست آمده را در نسبت
 تا نسبت جدید به دست آید.

 شوند:هاي جدید به شرح زیر محاسبه میدر مثال باال نسبت
 1 – 4/1=  4/3                   رود محمدهاي شرکاي قدیم پس از ومجموع نسبت            

 4/3 × 5/2= 20/6= 30%                      نسبت سود و زیان احمد     
 4/3 × 5/3= 20/9=  45%                       نسبت سود و زیان محمود          

 )100=25+45+30عدد یک شود.(بایست همواره برابر هاي سه شریک میکنید جمع نسبتهمانگونه که مشاهده می

کنند که سعید با ریال است. آنها توافق می 500،000یک شرکت تضامنی هستند و سهم الشرکه هر یک معادل  ءمثال: حمید و وحید شرکا
 ءسرمایه شرکت شود و با همین نسبت در سود و زیان شریک باشد. پاداش شرکا 4/1ریال شریک جدید و مالک  600،000پرداخت مبلغ 

 شود:قدیمی و سهم الشرکه شریک جدید و نسبت جدید تقسیم و سود و زیان به صورت زیر محاسبه می

 500،000+  500،000+  600،000=    1،600،000د             ها پس از ورود شریک جدیخالص دارایی 

 1،600،000 × 4/1= 400،000                                                            سهم الشرکه سعید   

 600،000 – 400،000=  200،000                                                   پاداش شرکاي قدیمی

 600،000وجوه نقد(صندوق)                
   400،000سرمایه سعید                                 
  100،000   سرمایه حمید                             
   100،000  سرمایه وحید                              
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4/3  =4/1 - 1  

 4/3 × 2/1=  3/ 8                      نسبت تقسیم سود و زیان حمید    

 4/3 × 2/1= 8/3                          نسبت تقسیم سود و زیان وحید

 اختصاص سرقفلی به شرکاي قدیم -2

ممکن است شرکت تضامنی به خاطر دارا بودن عواملی از قبیل موقعیت محلی مناسب، برتري کیفیت محصوالت و حسن شهرت و تخصص 
جدید براي ورود به شرکت حاضر به پرداخت  هاي مشابه کسب نماید. در این صورت شریکمدیران، سودي بیش از سود متعارف شرکت

 شود شریک جدید مبلغ بیشتري را وارد شرکت کند اصطالحاًمبلغی بیش از سهم الشرکه خود خواهد بود. مجموعه عواملی که موجب می
شناسایی و در  ،تاریخی شود، لذا با توجه به اصل تحقق و اصل بهاي تمام شدهچون سرقفلی به تدریج ایجاد می شود.نامیده می "سرقفلی"

 ها ثبت شود.ارزیابی و در حساب ءتواند با موافقت شرکاگردد، اما هنگام ورود شریک جدید میدفاتر ثبت نمی

کند، شود معادل مبلغی است که وي وارد شرکت میدر این روش، برخالف روش قبل، مبلغی که به حساب سرمایه شریک جدید منظور می
 شود. نحوه محاسبه سرقفلی به صورت زیر است:سرقفلی در نظر گرفته میولی براي شرکت 

 مبلغ پرداختی توسط شریک جدید = ارزش متعارف شرکت تضامنی÷ نسبت مشارکت شریک جدید 

 ارزش متعارف شرکت تضامنی = ارزش سرقفلی  - پس از ورود شریک جدید ءمجموع سرمایه شرکا

ها به ترتیب هر یک از آن هدر سود و زیان شرکت سهیم بوده و سرمای 5/3و  5/2تضامنی به نسبت احمد و محمود شرکاي یک شرکت مثال: 
ریال به عنوان  1،800،000توافق نمودند که محمد با پرداخت مبلغ  ءشرکا 31/3/91در تاریخ  باشد.ریال می 2،000،000و  1،600،000

توافق کردند که حساب سرقفلی در دفاتر افتتاح شود.  ءشرکا ان سهیم گردد.سرمایه و سود و زی 4/1شریک جدید وارد شرکت شده و در 
 باشد:هاي الزم در دفتر روزنامه به شرح زیر میسبه سرقفلی و ثبتامح

 1،800،000 ÷) 4/1= ( 720،000                      ارزش متعارف شرکت تضامنی  

 7،200،000 –) 1،800،000+ 2،000،000+ 1،600،000= ( 1،800،000ارزش  

 1،800،000وجوه نقد(صندوق)                      

 1،800،000)             سرمایه محمد          31/3/91

  1،800،000سرقفلی                              

 )1،800،000 × 5/2(=       720،000    سرمایه احمد          )          31/3/91

 )1،800،000 × 5/3(=        1،080،000سرمایه محمود                                

 شود.بندي میهاي نامشهود طبقهحساب سرقفلی در ترازنامه جزء دارایی
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به نسبت  ها به ترتیبباشد. آنریال می 500،000ها هر یک از آنمثال: افشین و رامین شرکاي یک شرکت تضامنی هستند و سهم الشرکه 
ریال به عنوان شریک جدید وارد  800،000توافق کردند سعید با پرداخت مبلغ  ءشرکا 21/5/91در سود و زیان سهیم هستند. در  5/3و  5/2

توافق کردند که حساب سرقفلی  ءشرکا سرمایه شرکت شود و به همین نسبت در سود و زیان شرکت سهیم گردد. 4/1شرکت شده و مالک 
 باشد:هاي الزم به شرح زیر میتتاح گردد. محاسبه سرقفلی و ثبتدر دفاتر اف

 }800،000 ×) 4/1{( –) 500،000+  500،000 +  800،000= (1،400،000    سرقفلی 

 800،000وجوه نقد                   
 800،000سرمایه سعید                   )21/5/91

 1،400،000سرقفلی                   
 560،000سرمایه افشین             )       21/5/91

  840،000سرمایه رامین                                 

 اختصاص پاداش به شریک جدید -3

اي باشد، شرکاي قدیم به منظور استفاده از تخصص و توانایی وي در جهت پیشرفت هنگامی که شریک جدید داراي تخصص و یا توانایی ویژه
-اش منظور میسوددهی شرکت، ممکن است توافق نمایند شریک جدید با پرداخت مبلغ کمتري نسبت به آنچه به بستانکار حساب سرمایهو 

اند و مبلغ اضافی، به بدهکار شود، وارد شرکت شود. این امر به منزله پاداش و امتیازي است که شرکاي قدیم براي شریک جدید قایل شده
 گردد. همچنین در شرایطی که شرکت  از وضع مطلوبی برخوردار نبوده این امر متصور است.قدیم منظور میحساب سرمایه شرکاي 

-محاسبه مبلغ پاداش مانند محاسبه پاداش در حالت قبلی است فقط در این حالت مبلغ پرداختی شریک جدید کمتر از سهم الشرکه وي می

 باشد.

ها به در سود و زیان شرکت سهیم بوده و سرمایه هر یک از آن 5/3و  5/2امنی به نسبت مثال:  : احمد و محمود شرکاي یک شرکت تض
ریال به  1،000،000شرکا توافق نمودند که محمد با پرداخت مبلغ  31/3/91ریال می باشد. در تاریخ  2،000،000و  1،600،000ترتیب 

هاي الزم در دفتر روزنامه به شرح و ثبت پاداشسهیم گردد.. محاسبه سرمایه و سود و زیان  4/1عنوان شریک جدید وارد شرکت شده و در 
 باشد:زیر می

  1،150،000  =4/1 × )1،000،000 +1،600،000 +2،000،000( 

 1،150،000 -1،000،000= 150،000                  پاداش شریک جدید   

    1،000،000وجوه نقد                          

 60،000     سرمایه احمد      )31/3/91

 90،000    سرمایه محمود                 

 1،150،000سرمایه محمد                                    
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ریال هستند و به نسبت مساوي در سود و زیان شریک  1،800،000سعید و نوید شرکاي یک شرکت تضامنی با سهم الشرکه هر کدام  مثال:
ریال وارد شرکت شود و  1،200،000کنند که امید با پرداخت مبلغ ها به علت رکود عملیات شرکت توافق میآن 20/8/91هستند. در تاریخ 

هاي الزم به . محاسبه پاداش و ثبت) در سود و زیان شرکت شریک باشد3/1سرمایه شرکت و به نسبت مساوي با دو شریک دیگر ( 3/1مالک 
 باشد:شرح زیر می

1،600،000  =3/1 × )1،800،000 +1،800،000 +1،200،000( 

 1،600،000 – 1،200،000=  400،000              پاداش شریک    

 1،200،000وجوه نقد                          

 200،000     سرمایه سعید     )20/8/91

 200،000       سرمایه نوید                

 1،600،000سرمایه امید                                           

 عدم اختصاص پاداش به طرفین -4

گاهی اوقات امتیازات شریک جدید و مطلوبیت شرکت تضامنی جبران کننده یکدیگر هستند، بدین صورت که شریک جدید داراي تخصص و 
شرکت تضامنی است و شرکت تضامنی نیز داري سوددهی و وضعیت مطلوبی است، در چنین شرایطی شریک جدید امتیازات خوبی براي 

شود، در این حالت، براي گردد به این معنی که در محاسبه پاداش، مبلغ پاداش طرفین صفر میمعادل آورده خود مالک سرمایه شرکت می
-ها که مورد توافق کلیه شرکا میهاي آورده شده توسط وي معادل ارزش آندارایی ثبت رویداد مالی مربوط به ورود شریک جدید، حساب

 شود.باشد بدهکار گردیده و حساب سرمایه شریک جدید بستانکار می

ها به ترتیب در سود و زیان شرکت سهیم بوده و سرمایه هر یک از آن 5/3و  5/2مثال: محمود شرکاي یک شرکت تضامنی به نسبت 
ریال به عنوان  1،200،000شرکا توافق نمودند که محمد با پرداخت مبلغ  31/3/91باشد. در تاریخ ریال می 2،000،000و  1،600،000

-هاي الزم در دفتر روزنامه به شرح زیر میمحاسبه پاداش و ثبت .سرمایه و سود و زیان سهیم گردد 4/1شریک جدید وارد شرکت شده و در 

 باشد:

1،200،000 =4/1 × )1،600،000 +2،000،000 +1،200،000( 

 1،200،000 – 1،200،000= 0 ءپاداش  شرکا 

 1،200،000وجوه نقد                     

 1،200،000سرمایه محمد         )       31/3/91
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 هاها و بدهیورود شریک جدید و تجدید ارزیابی دارایی -2

ها برابر بوده و مورد توافق شرکاي هاي ثبت شده در دفاتر با ارزش واقعی آنها و یدهیهاي قبلی فرض بر این بود که داراییدر کلیه مثال
هاي ثبت شده در دفاتر شرکت مورد توافق شرکاي و بدهی باشد. ممکن است، در زمان ورود شریک جدید، ارزش داراییقدیم وجدید می

هاي شرکت بیش از ارزشی است که در دفاتر ثبت شده است و یا واقعی داراییقدیم و جدید قرار نگیرد. شاید شرکاي قدیم ادعا نمایند ارزش 
ها نیز ممکن است عدم هاي شرکت در اثر گذشت زمان کاهش یافته است. همچنین در مورد بدهیشریک جدید ادعا نماید ارزش دارایی

در اثر حسن انجام کار کوك الوصول موافق نباشد، یا اینکه هایی وجود داشته باشد. براي مثال شریک جدید با میزان ذخیره مطالبات مشتوافق
توافق نمایند این دارایی  ءو یا دالیل دیگر سرقفلی در شرکت ایجاد شده باشد که تا کنون شناسایی نشده و با ورود شریک جدید شرکا

 شناسایی و مورد ارزیابی قرار گیرد.

قدیم و جدید) ارزیابی و اثرات ناشی از تجدید  ءمنصفانه( ارزش بازار مورد توافق کلیه شرکادر این شرایط، کلیه اقالم دارایی و بدهی به ارزش 
شود. مانده حساب تجدید ارزیابی که سود یا زیان ناشی از تجدید ارزیابی منظور می "حساب تجدید ارزیابی "ارزیابی در حسابی تحت عنوان

 گردد.امه به حساب سرمایه شرکاي قدیم منتقل میباشد، به نسبت تقسیم سود و زیان مقرر در شرکتنمی

گذاري شریک جدید با منافع تحصیل شده توسط وي( با مبلغ منصفانه ارزیابی شده )  باید با تفاوت، در صورت عدم برابري مبلغ سرمایه
روش پاداش یا سرقفلی اقدام به ثبت  مشابه حالت ورود شریک جدید بدون تجدید ارزیابی برخورد نمود. یعنی نظیر حالت قبل با استفاده از

 ورود شریک جدید نماییم.

 توان به صورت زیر مطرح کرد:ها را میها و بدهیعملیات حسابداري مربوط به ورود شریک جدید همراه با تجدید ارزیابی دارایی

در صورتی که مبلغ تجدید ارزیابی یک دارایی بیشتر از مبلغ دفتري آن باشد، مابه التفاوت به بدهکار حساب  :هاتجدید ارزیابی دارایی -1
 ها مصداق دارد.شود. عکس این حالت براي کاهش ارزش داراییدارایی مربوطه و بستانکار حساب تجدید ارزیابی منظور می

ارزیابی یک بدهی بیشتر از مبلغ دفتري آن باشد، مابه التفاوت به بدهکار حساب در صورتی که مبلغ تجدید  ها:تجدید ارزیابی بدهی -2
 شود. عکس این حالت براي کاهش ارزش بدهی مصداق دارد.تجدید ارزیابی و بستانکار حساب بدهی مربوطه منظور می

سرقفلی به بدهکار حساب سرقفلی و بستانکار در صورتی که در فرایند تجدید ارزیابی سرقفلی شناسایی شود، ارزش :شناسایی سرقفلی -3
شرکاي قدیم( به نسبت  هبه بستانکار حساب سرمای بعضی از حسابداران، ارزش سرقفلی را مستقیماً شود.حساب تجدید ارزیابی منظور می

 کنند.تقسیم سود و زیان مقرر در شرکتنامه) منظور می

هاي اندوخته عمومی و سود تقسیم نشده(در صورت وجود) بدهکار شده و حساب :بستن حساب اندوخته عمومی و سود تقسیم نشده -4
 شود.حساب سرمایه شرکاي قدیم (به نسبت تقسیم سود و زیان مقرر در شرکت نامه) بستانکار می

هکار حساب جاري وي اگر بر عهده شریک جدید باشد به بد ءهاي تجدید ارزیابی طبق توافق شرکاهزینه :ثبت هزینه هاي تجدید ارزیابی -5
 گردد.و چنانچه به عهده شرکاي قدیم باشد به بدهکار حساب تجدید ارزیابی منظور می
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شود، اگر گیري میهاي فوق، حساب تجدید ارزیابی ماندهپس از انجام ثبت :ءبستن سود یا زیان حاصل از تجدید ارزیابی به سرمایه شرکا-6
حساب تجدید ارزیابی بدهکار و در مقابل حساب سرمایه  ،سود تجدید ارزیابی است که در این صورت مانده بستانکار داشته باشد نشان دهنده

شود و اگر مانده بدهکار داشته باشد نشان دهنده زیان تجدید شرکاي قدیم(به نسبت تقسیم سود و زیان مقرر در شرکتنامه) بستانکار می
بستانکار و حساب سرمایه شرکاي قدیم(به نسبت تقسیم سود و زیان مقرر در شرکت ارزیابی است که در این حالت حساب تجدید ارزیابی 

 شود.نامه) بدهکار می

 به شرح زیر است: 31/4/91در سود و زیان سهیم هستند در تاریخ  3/1و  3/2ترازنامه شرکت تضامنی عباس و مهدي که به نسبت مثال: 

 شرکت تضامنی عباس و مهدي
 ترازنامه

 31/4/91به تاریخ 
 

 300000     هاي پرداختنی      حساب                     350000       وجوه نقد                                   
   200000        جاري عباس                                    650000هاي دریافتنی                  حساب         

 2000000     سرمایه عباس                                    700000                         موجودي کاال           
 1000000    سرمایه مهدي                                    1800000ساختمان                                       

 3500000                 جمع                                          3500000           جمع                                        

 

 در تاریخ فوق با توافق شرکا صادق به عنوان شریک جدید وارد شرکت گردید و عملیات زیر انجام گردید:

 سود و زیان سهیم گردید. 5/1شرکت نمود و در ریال وارد  800،000ریال وجه نقد و یک دستگاه وسیله نقلیه به مبلغ  2،000صادق مبلغ  -

 ریال ذخیره م. م.و در نظر گرفته شد. 30،000هاي دریافتنی مبلغ براي حساب -

 ریال ارزیابی گردید. 750،000ریال و موجودي کاال به مبلغ  2،000،000ساختمان به مبلغ  -

 این بابت مبلغی پرداخت نکرد. گردید که صادق از ریال ارزیابی 300،000سرقفلی شرکت به مبلغ  -

 ریال گردید که مقرر شد به عهده شرکاي قدیم باشد. 70،000ها بالغ بر هاي تجدید ارزیابی داراییهزینه -

 باشد:هاي الزم در دفتر روزنامه در تاریخ ورود صادق به شرح زیر میثبت

 200،000وجوه نقد                         
 800،000) وسایل نقلیه    1-31/4/91

 1،000،000سرمایه صادق                                           
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 30،000تجدید ارزیابی                         
 30،000ذخیره م .م.و              )        2-31/4/91

 200،000ساختمان                          
    50،000) موجودي کاال    3-31/4/91
 250،000تجدید ارزیابی                

 300،000سرقفلی                       
 300،000تجدید ارزیابی               )      4-31/4/91

 توان مستقیم به حساب سرمایه شرکاي قدیم برد.، سرقفلی را می 4به جاي ثبت شماره 

 70،000تجدید ارزیابی                     
 70،000وجوه نقد             )      5-31/4/91

 کنیم چون مانده بستانکار شده است پس سود تجدید ارزیابی داریم.گیري میحال از حساب تجدید ارزیابی مانده

 450،000تجدید ارزیابی                     
 300،000سرمایه عباس           )       6-31/4/91

 150،000سرمایه مهدي                                 
در سود و زیان سهیم هستند. ترازنامه این شرکت در   2و 3مثال: الف و ب شرکاي یک شرکت تضامنی هستند که به ترتیب به نسبت 

 به شرح زیر است 29/12/91
 شرکت تضامنی الف و ب

 ترازنامه
 29/12/91به تاریخ 

    110،000حساب هاي پرداختنی                           60،000وجوه نقد                                                   
 :ءسرمایه شرکا                     100،000حساب هاي دریافتنی                                  
 200،000      سرمایه الف                                   200،000ساختمان                                                
 100،000      سرمایه ب                                     50،000          تجهیزات                                        

 410،000جمع                                                410،000                                        جمع                          

 توافق نمودند آقاي ج با شرایط زیر وارد شرکت گردد: ءدر تاریخ فوق شرکا

 سرمایه شرکت شود و به همین نسبت در سود و زیان سهیم گردد. 5/1ریال مالک  100،000آقاي ج با پرداخت  -1

 هاي دریافتنی منظور گردد.ریال براي حساب 20،000اي معادل ذخیره -2

 40،000ریال ارزیابی شد. هزینه تجدید ارزیابی بالغ بر  35،000ریال و تجهیزات شرکت به مبلغ  300،000ساختمان شرکت به مبلغ  -3
 یال گردید که قرار شد به عهده شریک جدید بوده و وي باید طی سال جاري آن را به شرکت پرداخت نماید.ر
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 شود.سرقفلی در صورت وجود در دفاتر ثبت می -4

 باشد:ها به شرح زیر میهاي الزم با ورود شریک جدید و تجدید ارزیابی داراییثبت

 100،000وجوه نقد                         
 100،000سرمایه ج                      )     1-29/12/91

 20،000تجدید ارزیابی                          
 20،000ذخیره م.م.و                 )        2-29/12/91

 100،000ساختمان                             
 100،000تجدید ارزیابی                )       3-29/12/91

 15،000تجدید ارزیابی                        
 15،000تجهیزات             )         4-29/12/91

 40،000هاي دریافتنی(آقاي ج)      حساب                    
 40،000)                  وجوه نقد                      5-29/12/91

جاري شریک ج ببریم اما چون متعهد شده طی سال جاري پرداخت نماید به حساب بدهکاري وي توانستیم مبلغ را به حساب ، می5در ثبت 
 منظور نمودیم.

 کنیم چون مانده آن بستانکار است بنابر این سود تجدید ارزیابی داریمگیري میحال از حساب تجدید ارزیابی مانده
 65،000تجدید ارزیابی                           

 39،000سرمایه الف                      )6-29/12/91
 26،000سرمایه ب                                         

کنیم و در پایان اگر ها باشد مراحل باال را طی میها و بدهیهمانگونه که قبال مطرح شد اگر ورود شریک جدید همراه با تجدید ارزیابی دارایی
هاي تجدید ارزیابی بایست مانند حالت ورود شریک جدید بدون تجدید ارزیابی عمل کنیم فقط در اینجا قیمتشتیم میسرقفلی یا پاداش دا
 شرکا قدیمی منظور گردد. هبایست سرقفلی محاسبه و به حساب سرمایبنابر این در این مثال می .گیرندشده مالك قرار می

500،000 ) =5/1 (÷100،000 
 500،000 –) 65،000+ 100،000+ 100،000+200،000= (35،000      سرقفلی

 35،000سرقفلی                           
 21،000)             سرمایه الف       7-29/12/91

  14،000سرمایه ب                                       
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ها باید همواره مبلغ هاي مربوط به تجدید ارزیابی داراییانجام ثبتها بعد از در حالت ورود شریک جدید با تجدید ارزیابی دارایی :نکته
 ءگذاري شریک جدید با منافع تحصیل شده توسط وي مقایسه شود اگر برابر نبود باید سرقفلی یا پاداش براي شریک جدید یا شرکاسرمایه

-بایست طبق فرمول زیر پاداش در نظر میح نشده بود میدر مورد سرقفلی مطر 4در مثال باال اگر ردیف  قدیم در نظر گرفته شود. مثالً

 گرفتیم :
93،000 =5/1 × )200،000 +100،000 +65،000 +100،000( 

 100،000 – 93،000=  7،000                   پاداش براي شرکاي قدیم    
 خروج شریک از شرکت تضامنی

تواند تاثیري مهمی در سرنوشت شرکت می ءاهمیت به سزایی دارد، لذا خروج هر یک از شرکا ءدر شرکت تضامنی شخصیت و اعتبار شرکا
از شرکت خارج شده و سهم الشرکه خود را  ءدهند حق ندارند بدون رضایت سایر شرکاداشته باشد. شرکایی که تشکیل شرکت تضامنی می

-نمی ءدر شرکت تضامنی هیچ یک از شرکا "مورد چنین مقرر داشته است: قانون تجارت در این  123به اشخاص ثالث واگذار نمایند. ماده 

  ". ءتواند سهم خود را به دیگري واگذار نماید مگر با رضایت تمام شرکا
هر چند که خروج  یک شریک از شرکت تضامنی، همانند ورود شریک جدید به شرکت تضامنی، به منزله خاتمه فعالیت شرکت قبلی و ایجاد 

، شرکت مذکور به صورت دیگري یا با نام دیگري به فعالیت خود ءگردد، ولی در عمل ممکن است با رضایت سایر شرکاجدید تلقی میشرکت 
 ادامه دهد. در این صورت چنانچه نام شریک مذکور در شرکتنامه قید شده باشد، باید حذف گردد.

 شود:از دو طریق زیر انجام میخروج شریک از شرکت تضامنی، همانند ورود شریک جدید بر یکی 
 واگذاري سهم الشرکه به یک یا چند شریک شرکت -1
 هاي شرکتدریافت دارایی -2

 خروج شریک با واگذاري سهم الشرکه به یک یا چند شریک

ی است و به خروج شریک با واگذاري سهم الشرکه به یک یا چند شریک قدیمی و دریافت مبلغ مورد توافق از آنها، موضوعی کامال شخص
 انجامد.می ءانجامد، فقط به جابجایی حساب سرمایه شرکاها و حقوق صاحبان سرمایه شرکت نمیافزایش یا کاهش دارایی

ریال هستند آنها به نسبت مساوي در سود و زیان  2،000،000کامران و کیومرث و کاوه شرکاي شرکت تضامنی با سهم الشرکه مساوي مثال:
ریال از کامران و کیومرث از شرکت خارج و سهم الشرکه خود را به نسبت  2،800،000کاوه با دریافت  20/5/91شریک هستند. در تاریخ 

 باشد:مساوي به آنها واگذار کرد. ثبت مربوط به خروج کاوه بدین شرح می

 2،000،000        سرمایه کاوه              
 1،000،000)          سرمایه کامران        20/5/91

 1،000،000سرمایه کیومرث                            
  هاي شرکتخروج شریک با دریافت دارایی

که سهم نماید. در صورتیهاي نقد یا غیرنقد شرکت تضامنی دریافت سهم خود از واحد تجاري را از دارایی ،ممکن است شریک خارج شونده
سوالی که در  یابد. اماها و سرمایه شرکت کاهش میهاي شرکت پرداخت گردد، داراییشریک خارج شونده از محل وجوه نقد یا سایر دارایی

بازار؟ بنابر  ارزش دفتري یا ارزش منصفانه و .هاي شرکت تضامنی با کدام مبلغ محاسبه شودشود این است که ارزش داراییاینجا مطرح می
 پذیر است:امکانهاي شرکت به دو طریق این خروج شریک با دریافت دارایی
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 هاها و بدهیخروج شریک بدون تجدید ارزیابی دارایی-1
 هاها و بدهیخروج شریک با تجدید ارزیابی دارایی-2
 خروج شریک بدون تجدید ارزیابی : -1

ها مورد تجدید ارزیابی ها و بدهیباشد، دارایی ءها مورد توافق کلیه شرکاها و بدهیدارایی که در زمان خروج شریک، مبلغ دفتريدر صورتی
شود و ممکن است به یکی از گیرند. در این صورت مبلغ پرداختی به شریک خارج شونده بر اساس میزان سهم الشرکه وي تعیین میقرار نمی

 سه حالت زیر صورت گیرد:
 شرکت معادل سهم الشرکههاي دریافت دارایی -1
 هاي شرکت بیشتر از سهم الشرکهدریافت دارایی -2
 هاي شرکت کمتر از سهم الشرکهدریافت دارایی -3

هایی که به وي در حالت اول، حساب سرمایه شریک خارج شونده به میزان سهم الشرکه وي بدهکار و حساب وجوه نقد یا سایر دارایی
 شود.پرداخت شده بستانکار می

هایی که به وي در حالت دوم، حساب سرمایه شریک خارج شونده به میزان سهم الشرکه وي بدهکار و حساب وجوه نقد یا سایر دارایی
 رود.مانده میشود و مبلغ اضافه پرداختی به نسبت مقرر تقسیم سود و زیان به حساب بدهکار سرمایه شرکا باقیپرداخت شده بستانکار می

هایی که به وي اب سرمایه شریک خارج شونده به میزان سهم الشرکه وي بدهکار و حساب وجوه نقد یا سایر داراییدر حالت سوم، حس
 رود.مانده میسرمایه شرکا باقی بستانکارشود و مبلغ اضافه پرداختی به نسبت مقرر تقسیم سود و زیان به حساب پرداخت شده بستانکار می

در سود و زیان سهیم بوده و سرمایه هر کدام  10/5و  10/3و  10/2مرتضی و مجتبی و مصطفی شرکاي یک شرکت تضامنی به نسبت مثال: 
تصمیم  ءمرتضی به دلیل عدم تفاهم با سایر شرکا 30/8/91باشد در تاریخ ریال می 6،000،000و  2،000،000،  2،000،000به ترتیب 

 باشد:هاي در سه حالت زیر بدین شرح میثبت انجام گرفت از شرکت خارج شود.
 ریال وجه نقد از شرکت خارج شود: 2،000،000مرتضی با دریافت مبلغ  -1

 2،000،000سرمایه مرتضی                   
 2،000،000)             وجوه نقد          30/8/91
 شود. ریال وجه نقد از شرکت خارج 2،400،000مرتضی با دریافت مبلغ  -2

 2،000،000سرمایه مرتضی                      
 )400،000 ×8/3(  150،000     )    سرمایه مجتبی  30/8/91

 )400،000 × 8/5(  250،000   سرمایه مصطفی                   
  2،400،000وجوه نقد                                           
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 ریال وجه نقد از شرکت خارج شود. 1،800،000مرتضی با دریافت مبلغ  -3
 2،000،000سرمایه مرتضی                     

  1،800،000وجوه نقد            )             30/8/91
 )200،000 × 8/3(  75،000  سرمایه مجتبی                               
 )200،000× 8/5( 125،000سرمایه مصطفی                               

محاسبه نسبت جدید  کند که در مورد ورود شریک قبالًنیز تغییر می ءنکته: با ورود و خروج شریک نسبتهاي تقسیم سود و زیان بین شرکا
از مانده(قبل مانده ، نسبت سود و زیان شریک باقیباقی ءمطرح شد در مورد خروج شریک براي محاسبه نسبت جدید بین شرکا ءبین شرکا

در مثال باال براي محاسبه نسبت  کنیم ، مثالًهاي شرکاي باقی مانده(قبل از خروج شریک) تقسیم میخروج شریک) را بر مجموع نسبت
 بدست آید. 8/3) تقسیم کنیم تا 3+ 5( 8را بر عدد  3بایست عدد تقسیم سود و زیان جدید مجتبی می

در سود و زیان سهیم هستند . اگر ج به عنوان شریک جدید وارد  5و  3ه نسبت مثال: الف و ب شرکاي یک شرکت تضامنی هستند و ب
بدین  ءسرمایه شرکت شود و به همین نسبت نیز در سود و زیان سهیم گردد، نسبت سود و زیان جدید بین شرکا 5/1شرکت شده و مالک 

 صورت خواهد شد:
5/4  =5/1 - 1 

 8/3 × 5/4=  40/12% = 30         جسهم الف از سود و زیان پس از ورود         
 8/5 × 5/4= 40/20% = 50          سهم ب از سود و زیان پس از ورود ج   

 شود.شود که جمع هر سه برابر یک می% می20% و 50% و 30سهم الف و ب و ج به ترتیب  بنابر این
کنند. % بین خود تقسیم می25% و 45،  30ترتیب به نسبت %مثال: الف و ب و ج شرکاي یک شرکت تضامنی هستند که سود و زیان را به 

 باشد:چنانچه ج از شرکت خارج شود، محاسبات مربوط به تعیین نسبت سود و زیان جدید به شرح زیر می
 % = سهم الف از سود و زیان پس از خروج شریک ج30 ÷%) 30+ %45= (40%
 از خروج شریک  ج % = سهم ب از سود و زیان پس 45÷ %) %30 + %45= (60

 شود.کنید جمع سهم الف و ب بعد از خروج شریک ج باز برابر با یک میهمانگونه که مشاهده می
 خروج شریک با تجدید ارزیابی:-2

 ها وتوافق به وجود نیاید، در زمان خروج شریک، دارایی ءها ثبت شده در دفاتر بین شرکاها و بدهیکه در مورد ارزش داراییدر صورتی
منظور  "تجدید ارزیابی "هاي شرکت مورد تجدید ارزیابی قرار گرفته و اثرات ناشی از آن، همانند حالت ورود شریک جدید، در حساب بدهی
در دفاتر ایجاد و کلیه  "سهم الشرکه شریک خارج شونده "شود. همچنین براي تعیین سهم شریک خارج شونده، حسابی تحت عنوان می

 گردد.در آن منعکس میحقوق متعلق به وي 
 عملیات حسابداري مربوط به تجدید ارزیابی و تعیین سهم شریک خارج شونده و بستن حساب هاي وي در دفاتر به صورت زیر است:

حساب مابه التفاوت به بدهکار ها: در صورتی که مبلغ تجدید ارزیابی یک دارایی بیشتر از مبلغ دفتري آن باشد، تجدید ارزیابی دارایی -1
 شود . عکس این حالت براي کاهش ارزش دارایی مصداق دارد.دارایی مربوطه و بستانکار حساب تجدید ارزیابی منظور می

التفاوت به بدهکار حساب ها: در صورتی که مبلغ تجدید ارزیابی یک بدهی بیشتر از مبلغ دفتري آن باشد، مابهتجدید ارزیابی بدهی -2
 شود. عکس این حالت براي کاهش ارزش بدهی مصداق دارد.ر حساب بدهی مربوطه منظور میتجدید ارزیابی و بستانکا
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که در فرایند تجدید ارزیابی سرقفلی شناسایی شود، ارزش سرقفلی به بدهکار حساب سرقفلی و بستانکار شناسایی سرقفلی: در صورتی -3
 شود.حساب تجدید ارزیابی منظور می

باشد به بدهکار حساب جاري وي و چنانچه به عهده  ءها بر عهده یکی از شرکازیابی: در صورتی که این هزینههاي تجدید ارثبت هزینه -4
 شود.کل شرکا باشد به بدهکار حساب تجدید ارزیابی منظور می

(مقرر در شرکتنامه) به : مانده حساب تجدید ارزیابی تعیین و به نسبت تقسیم سود و زیان ءبستن حساب تجدید ارزیابی به سرمایه شرکا -5
گردد. الزم به توضیح است که سهم شریک خارج شونده از مانده حساب تجدید ارزیابی به حساب سهم منتقل می ءحساب سرمایه شرکا
 شود.الشرکه وي منظور می

اب وام، به حساب سهم هاي مربوط به شریک خارج شونده، اعم از حساب سرمایه، حساب برداشت، حساب جاري و حسمانده کلیه حساب -6
 گردد.الشرکه وي منتقل می

گیرد، مانند سود تضمین شده سرمایه، حق الزحمه و سهم شریک کلیه حقوقی که طبق شرکتنامه در زمان خروج شریک به وي تعلق می-7
شود. سهم شرکه وي منظور میخارج شونده از سود و زیان تا تاریخ خروج محاسبه و به بدهکار حساب تقسیم سود و بستانکار حساب سهم ال

 گردد.ها نیز در صورت وجود به نسبت تقسیم سود و زیان محاسبه و به حساب سهم الشرکه وي منتقل میشریک خارج شونده از اندوخته
گردیده باشد، تعیین هاي فوق، مانده حساب سهم الشرکه شریک خارج شونده که نشان دهنده حقوق متعلق به وي میبتثپس از انجام  -8

هاي مربوط به شریک خارج شونده در شود. بدین ترتیب کلیه حسابهاي شرکت به وي پرداخت میو به میزان مانده این حساب از دارایی
 شود.دفاتر بسته می

حساب هاي مربوط به شریک خارج شونده را به حساب توان بجاي افتتاح حساب سهم الشرکه شریک خارج شونده، کلیه ماندهنکته: می
 هاي شرکت به وي پرداخت شود.سرمایه وي منتقل کرده و در پایان معادل مانده حساب سرمایه وي از دارایی

به  30/8/91باشند. ترازنامه شرکت در مثال: پیمان و پژمان و پرهام شرکاي یک شرکت تضامنی به نسبت مساوي در سود و زیان سهیم می
 شرح زیر است:

 شرکاشرکت تضامنی پیمان و 
 ترازنامه

 30/8/91به تاریخ 
   700،000         حساب هاي پرداختنی                         750،000        وجوه نقد                                   

 300،000         جاري پیمان                                     200،000      جاري پرهام                                 
 1،000،000     سرمایه پیمان                                      700،000     حساب هاي دریافتنی                      
 1،000،000      سرمایه پژمان                                     850،000      موجودي کاال                               

 1،000،000       سرمایه پرهام                                  1،500،000تجهیزات                                         
 4،000،000             جمع                               4،000،000                      جمع                                        
 

 رسید: ءخارج گردید. و موارد زیر به توافق شرکا ءتاریخ فوق پرهام با موافقت سایر شرکادر 

 ریال ارزیابی شد. 1،600،000ریال و تجهیزات به مبلغ  900،000موجودي کاال به مبلغ  -1

 درصد در نظر گرفته شود. 5اي معادل هاي دریافتنی ذخیرهمقرر شد براي حساب -2
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قرر شد سرقفلی معادل میانگین سود سه سال گذشته شناسایی و در دفاتر ثبت شود. سود سه سال گذشته به ترتیب طبق توافق شرکا م -3
 ریال بوده است. 370،000و  320،000، 300،000

 باشد. ءریال گردید که مقرر شد به عهده کل شرکا 25،000هاي تجدید ارزیابی بالغ بر هزینه -4

 ریال به پرهام واگذار و بقیه سهم الشرکه ایشان به طور نقد به وي پرداخت شود. 300،000ال به مبلغ دي کاجومقرر شد بخشی از مو -5

 باشد:هاي الزم در هنگام خروج پرهام به شرح زیر میثبت

 50،000موجودي کاال                        
 100،000تجهیزات              )1-30/8/91

 150،000تجدید ارزیابی                                        

  35،000تجدید ارزیابی                          
 )700،000×% 5( =  35،000         )              ذخیره م.م.و     2-30/8/91

 330،000سرقفلی                         
 330،000تجدید ارزیابی         )        3-30/8/91

 25،000تجدید ارزیابی                      
 25،000وجوه نقد            )           4-30/8/91

 420،000تجدید ارزیابی                       
 140،000سرمایه پیمان        )           5-30/8/91

 140،000    سرمایه پژمان                               
 140،000ایه پرهام     سرم                             

 1،000،000سرمایه پرهام                      
 1،000،000)           سهم الشرکه پرهام     6-30/8/91

 200،000سهم الشرکه پرهام                      
 200،000)            جاري پرهام       7-30/8/91

 940،000سهم الشرکه پرهام                      
 300،000)               موجودي کاال      8-30/8/91

 640،000وجوه نقد                                          
التفاوت مانند حالت بدون تجدید ارزیابی به مابه ،مبلغ پرداختی کمتر یا بیشتر از سهم الشرکه شریک خارج شونده بود ،نکته: اگر در پایان

 شود.باقی مانده منظور می ءنکار سرمایه شرکاحساب بدهکار یا بستا
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 فوت شریک

شود. در چنین حالتی، شریک متوفی خود به خود از شرکت خارج مشابه خروج شریک، موجب انحالل شرکت تضامنی می فوت شریک، دقیقاً
الشرکه وي را دریافت نموده و از  ) وراث شریک متوفی سهم1توان متصور شد: شود. به طور کلی در صورت فوت شریک دو حالت را میمی

مشابه با خروج شریک از طریق دریافت  ) وراث شریک متوفی جانشین وي در شرکت شوند. در حالت اول دقیقا2ًشرکت خارج شوند یا 
گیرد. علق میاش به وراث تگیریم، البته با این تفاوت که در صورت فوت شریک، سهم الشرکهفوت شریک را به حساب میهاي شرکت، دارایی

شوند با موضوع نظیر خروج شریک از طریق واگذاري سهم در حالت دوم یعنی زمانی که وراث شریک متوفی جانشین وي در شرکت می
شود. بدین معنا که حساب سرمایه شریک متوفی بدهکار و در مقابل حساب الشرکه به یک یا تعدادي از شرکاي باقی مانده برخورد می

 شود.تانکار میسرمایه وراث بس

 هاي تضامنیهاي مالی شرکتصورت -6

 صورت حساب سود و زیان -1

هاي تک هاي تضامنی مشابه شکل و روش تهیه صورت حساب سود و زیان در شرکتشکل و روش تهیه صورت حساب سود و زیان در شرکت
زیان شرکت هاي تضامنی نحوه تقسیم سود و زیان بین هاي بازرگانی) است، با این تفاوت که در پایان صورت سود و مالکی (مانند شرکت

 شود.نشان داده می ءشرکا

 ترازنامه -2

هاي تضامنی مانده سرمایه هر در ترازنامه شرکتبایست هاي تک مالکی است فقط میهاي تضامنی نیز مانند ترازنامه شرکتترازنامه شرکت
هاي جاري و اگر بستانکار نیز از این مانده بدهکار باشد در قسمت دارایی ءرکابه تفکیک نشان داده شود و در مورد جاري ش ءیک از شرکا

 شود.هاي جاري گزارش میباشد در قسمت بدهی
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-به شرح زیر می 1391در سود و زیان سهیم هستند در پایان سال  2و  3مثال:تراز آزمایشی شرکت  تضامنی امیر و حسین که به نسبت 

 باشد:

 امیر و حسین شرکت تضامنی
 ترازنامه

 29/12/91به تاریخ 
 مانده بستانکار مانده بدهکار شرح

 وجوه نقد
 بدهکاران

 موجودي کاال
 ساختمان

 استهالك انباشته ساختمان
 اسناد پرداختنی
 سرمایه امیر

 سرمایه حسین
 جاري امیر

 جاري حسین
 فروش

 برگشت از فروش و تخفیفات
 خرید

 تخفیفات نقدي خرید
 هزینه حقوق
 هزینه اجاره

 هزینه استهالك ساختمان       
 جمع

120،000 
650،000 
700،000 

5،000،000 
 
 
 
 
 

120،000 
 

600،000 
2،200،000 

 
150،000 
50،000 
50،000 

9،640،000 

 
 
 
 

50،000 
800،000 

1،200،000 
1،400،000 
100،000 

 
5،890،000 

 
 

200،000 
 
 
 

9،640،000 
ریال کاال در انبار موجود است ،ترازنامه و صورت سود و  750،000با توجه به اینکه طبق شمارش موجودي پایان سال مشخص شده مبلغ 

 باشد:به شرح زیر می 1391زیان شرکت تضامنی در پایان سال 

 شود.ند و در پایان ترازنامه تهیه میطبق چرخه حسابداري ابتدا می بایست صورت سور و زیان تهیه شود، سپس حسابهاي موقت بسته شو
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 شرکت تضامنی امیر و حسین
 صورت سود و زیان

 29/12/1391براي دوره مالی منتهی به 

 5،890،000                                                            فروش
 کسر می شود:

 )600،000(                   برگشت از فروش و تخفیفات             
 5،290،000       فروش خالص                                                                                     

 کسر می شود:بهاي تمام شده کاالي فروش رفته
 700،000موجودي کاالي اول دوره                                                

 2،200،000خرید طی دوره                                  
 کسر می شود:

    )200،000(تخفیفات نقدي خرید                          
 2،000،000                بهاي تمام شده کاالي خریداري شده             

 )750،000(   موجودي کاالي پایان دوره                                       
 )1،950،000بهاي تمام شده کاالي فروش رفته                                                                     (

 3،340،000  سود (زیان) خالص
 کسر می شود هزینه هاي عملیاتی:

 )150،000(                هزینه حقوق                                                                 
 )50،000هزینه اجاره                                                                                  (
 )50،000(هزینه استهالك ساختمان                                                                 

 3090000                                                                                                          خالص                        سود

 تقسیم سود:
 1،854،000امیر                                                                                           
       1،236،000حسین                                                                                       

 3،090،000                           جمع                                                                                                             
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 بستن حساب هاي موقت:
 3،050،000خالصه حساب سود و زیان                    

 150،000           )                    هزینه حقوق               29/12/91
 50،000            هزینه اجاره                                                   
 50،000       هزینه استهالك ساختمان                                      
 2،200،000خرید                                                                 
 600،000    برگشت از فروش و تخفیفات                                   

 5،890،000          فروش                              
 200،000        ) تخفیفات نقدي خرید 29/12/91

 6،090،000      خالصه حساب سود و زیان                           
 750،000موجودي کاال                              

 750،000      )            خالصه حساب سود و زیان 29/12/91
  700،000خالصه حساب سود و زیان                     

 700،000         )                 موجودي کاال       29/12/91
 3،090،000خالصه حساب سود و زیان                   

 3،090،000       )               تقسیم سود         29/12/91
 3،090،000تقسیم سود                      

 )3،090،000 × 5/3(  1،854،000)           سرمایه امیر         29/12/91
 )3،090،000 × 5/2(  1،236،000سرمایه حسین                              
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 شرکت تضامنی امیر و حسین
 ترازنامه

 29/12/91براي تاریخ 
 :هاي جاريبدهی                                                        هاي جاري:دارایی         

 800،000اسناد پرداختنی                                           120،000وجوه نقد                                              
 100،000جاري امیر                                                 650،000    بدهکاران                                          
                            900،000             هاي جاري                 جمع بدهی                   750،000     موجودي کاال                                   
 سرمایه:                    120،000    جاري حسین                                    

 3،054،000سرمایه امیر                                       1،640،000         هاي جاري                  جمع دارایی       
 2،636،000سرمایه حسین                                                                               هاي غیر جاري:دارایی       

 5،690،000        جمع سرمایه                                                      5،000،000ساختمان                                     
 )50،000(   استهالك انباشته ساختمان             

 4،950،000        ساختمان                   دفتريارزش      
 6،590،000       ها و سرمایه                         جمع بدهی     6،590،000                 ها                            جمع دارایی     

 

 تضامنی انحالل و تصفیه شرکت -7

شود. با این وجود، ممکن است واحد تجاري بدون تغییري موجب انحالل شرکت تضامنی می ءورود شریک جدید، خروج یا فوت یکی از شرکا
 دهد که واحد تجاري بهآشکار در روابط خود با مشتریان و اعتباردهندگان به فعالیت خود ادامه دهد. اما تصفیه واحد تجاري زمانی رخ می

ها همراه است. قدم نهایی در تصفیه یک واحد تجاري، توزیع وجوه نقد و پرداخت بدهی هاکار خود برسد. این فرآیند با فروش دارایی پایان
 باشد.می ءمانده بین شرکاباقی

 شود:بطور کلی شرکت تضامنی در دو مورد تصفیه می

تجارت، تصفیه شرکت بر اساس قوانین و مقررات ورشکستگی انجام قانون  202که دراین وضعیت، به موجب ماده  به علت ورشکستگی -1
 شود.می

 قانون تجارت مطرح شده است). 136یا سایر موارد که در ماده  ءبر اثر انحالل (به تصمیم شرکا-2

 شود که معموال شامل مراحل زیر است:پس اعالم انحالل شرکت، عملیات تصفیه شروع می

 مطالبات شرکتها و وصول فروش دارایی -1

 هاي شرکتپرداخت بدهی -2
 ءتعیین سود و زیان حاصل از تصفیه شرکت و انتقال آن به حساب سرمایه شرکا -3
 ءتوزیع وجوه نقد باقی مانده بین شرکا -4
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در این دوره مسئولیت اداره امور  شود.دوره تصفیه نامیده می ،ءمانده بین شرکافاصله زمانی بین اعالم انحالل شرکت و توزیع وجوه نقد باقی
مدیر  یا از افراد خارج از شرکت انتخاب شوند. ءشرکت و عملیات تصفیه به عهده مدیر یا مدیران تصفیه است که ممکن است از بین شرکا

جوه نقد را به میزان مانده وهاي شرکت را پرداخت نموده، باقیهاي شرکت را فروخته، مطالبات شرکت را وصول، بدهیتصفیه باید دارایی
ها به نقد، اگر نقدینگی واحد تجاري پس از تبدیل دارایی هاي دفاتر شرکت را ببندد.تقسیم نماید و حساب ءسهم الشرکه(سرمایه) بین شرکا

 تامین گردد. ءها و تعهدات شرکت کافی نباشد، کسري نقدینگی باید از اموال شخصی شرکابراي تسویه حساب بدهی

 گیرد:ملیات تصفیه به دو روش زیر صورت میحسابداري ع

 روش تصفیه آنی-1

 روش تصفیه تدریجی-2

 روش تصفیه آنی در انحالل شرکت تضامنی -1

گیرد. در این روش ممکن است کلیه ها در مدت زمان معینی( دوره زمانی کوتاه) صورت میو پرداخت بدهی در این حالت فروش دارایی
هاي شرکت پرداخت گردد. در این روش تا پایان دوره تصفیه، یعنی زمانی در یک مرحله فروخته شده و کلیه بدهیها به صورت یکجا دارایی

توزیع  ءهاي شرکت پرداخت گردد، هیچ گونه وجه نقدي بین شرکاآن بدهی لهاي غیر نقد به وجه نقد تبدیل شده و از محکه کلیه دارایی
 شود.نمی

-در دفاتر ایجاد شده و مراحلی به شرح زیر طی می "سود و زیان تصفیه "یا زیان تصفیه حسابی تحت عنواندر این روش براي تعیین سود 

 شود:

 هابه حساي سرمایه آن ءهاي جاري، برداشت و وام شرکابستن حساب -1

 (به نسبت تقسیم سود و زیان مقرر ) ءبستن حساب اندوخته عمومی و سود تقسیم نشده به حساب سرمایه شرکا -2

ها و وصول مطالبات  که حساب وجه نقد معادل قیمت فروش یا میزان مبلغ دریافت شده بدهکار گردیده و حساب دارایی فروش دارایی -3
باشته و ذخیره م.م.و هاي استهالك اندرضمن حساب گردد.ت به حساب سود و زیان تصفیه منظور میوشود و مابه التفامربوطه بستانکار می

 شوند.ها یا وصول مطالبات بسته مینیز همراه با فروش دارایی

 ها و وصول مطالباتهاي شرکت از محل فروش داراییبازپرداخت بدهی -4

 هاي تصفیه در بدهکار حساب سود و زیان تصفیه ثبت هزینه -5

 ءبستن حساب سود و زیان تصفیه به حساب سرمایه شرکا -6

 و بستن حساب سرمایه ءع وجوه نقد موجود بین شرکاتوزی -7
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تصمیم  31/6/91در سود و زیان سهیم هستند. در تاریخ  5/2و  5/3هادي و مهدي شرکاي یک شرکت تضامنی هستند که به نسبت مثال: 
 باشد:گرفتند شرکت را منحل کنند. ترازنامه شرکت در تاریخ انحالل به شرح زیر می

 مهدي شرکت تضامنی هادي و
 ترازنامه

 31/6/91به تاریخ 
     420،000      هاي پرداختنی       حساب                           890،000      موجودي کاال                            
      250،000        جاري مهدي                                           230،000       هاي دریافتنی             حساب     
 1،000،000سرمایه هادي                                                650،000       موجودي کاال                           
  1،000،000سرمایه مهدي                                                            1،000،000ساختمان                      

 500،000         اندوخته عمومی                                                    )200،000(استهالك انباشته س        
 800،000         ارزش دفتري ساختمان          

 600،000       زمین                                  
 3،170،000جمع                                                3،170،000                          جمع                                  
 

 در جریان تصفیه عملیات زیر انجام گرفت:

 ریال به فروش رسید 620،000موجودي کاال به مبلغ  -1

 ریال به فروش رسید 950،000ساختمان به مبلغ  -2

 ریال به مهدي واگذار شد 750،000زمین به مبلغ  -3

 ریال از مطالبات شرکت وصول گردیده و بقیه الوصول تلقی شد 200،000مبلغ  -4

 هاي پرداختنی از محل وجوه نقد شرکت پرداخت گردیدحساب -5

 ریال گردید که توسط هادي پرداخت شد 40،000هاي تصفیه بالغ بر هزینه -6

 باشد:ها به شرح زیر میهاي الزم جهت تصفیه شرکت و بستن حسابثبت

 250،000جاري مهدي                        
 250،000)            سرمایه مهدي      1-31/6/91
 

 500،000اندوخته عمومی                       
 300،000رمایه هادي      )              س2-31/6/91

 200،000سرمایه مهدي                                  
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 620،000وجوه نقد                               
  30،000  سود و زیان تصفیه  )3-31/6/91

 650،000موجودي کاال                                    

 950،000  وجوه نقد                               
 200،000استهالك انباشته سا    )4-31/6/91

 1،000،000ساختمان                                             
 150،000سود و زیان تصفیه                                   

 750،000سرمایه مهدي                      
 600،000         )            زمین         5-31/6/91
 150،000سود و زیان تصفیه                              

  200،000وجوه نقد                                  
 30،000سود و زیان تصفیه        )6-31/6/91

 230،000هاي دریافتنی     حساب                             

 420،000هاي پرداختنی     حساب                  
 420،000وجوه نقد                               )7-31/6/91

 40،000سود و زیان تصفیه                      
 40،000)                 سرمایه هادي      8-31/6/91

 200،000سود و زیان تصفیه                       
 120،000)             سرمایه هادي           9-31/6/91

 80،000سرمایه مهدي                                       

 1،460،000سرمایه هادي                         
 780،000     سرمایه مهدي   )10-31/6/91

 2،240،000وجوه نقد                                               
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 استخراج شده است: ءهاي زیر ار دفاتر شرکت تضامنی الف و شرکامثال: مانده
 ج ب الف شرح

 460 340 700 سرمایه
 )80( )100( )120( حساب جاري شرکا

 %25 %25 %50 نسبت تسهیم سود و زیان
 2،800 هاي شرکتجمع دارایی
 1،500 شرکت جمع بدهی

 100 اندوخته عمومی شرکت
 باشد:شود. مراحل انحالل و تصفیه به شرح زیر میریال وجه نقد واگذار می 1،600در مقابل  1/5/91شرکت در تاریخ 

 
 1،600          وجوه نقد                       

 1،500بدهی هاي شرکت      )  1-1/5/91
 2،800     هاي شرکت  دارایی                                  

 300سود و زیان تصفیه                                           
 120سرمایه الف                   
 100سرمایه ب       )2-1/5/91

   80سرمایه ج                     
 120جاري شریک الف                                
 100جاري شریک ب                                 

 80جاري شریک ج                                   
 

 100اندوخته عمومی                       
       50        سرمایه الف          )             3-1/5/91

 25          سرمایه ب                                     
 25          سرمایه ج                                     

 300سود و زیان تصفیه                    
 150)               سرمایه الف             4-1/5/91

 75سرمایه ب                                            
  75سرمایه ج                                             
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 780   سرمایه الف                         
 340) سرمایه ب              5-1/5/91

 480سرمایه ج                             
      1600وجوه نقد                                      

 -عارفرزش منصفانه(متاها بر اساس دارایی غیرنقد دریافت شود، در محاسبه سود و زیان تصفیه باید این دارایی : اگر به جاي وجه نقد،1نکته 
 بازار) در نظر گرفته شود.

ها و یا عدم وصول مطالبات، مانده حساب سرمایه یک هنگام تصفیه شرکت تضامنی ممکن است به دلیل زیان حاصل از فروش دارایی: 2نکته
 آید:بدهکار شود.در این موارد دوحالت پیش می ءاز شرکا

اش بدهکار شده وجه نقد مورد نیاز را به در این حالت شریکی که سرمایه شریک بدهکار توانایی پرداخت بدهی خود را داشته باشد: -1
 شود.دهد که حساب وجوه نقد بدهکار و حساب سرمایه وي بستانکار میشرکت می

-در این حالت جهت بستن حساب سرمایه شریکی که داراي مانده بدهکار میشریک بدهکار توانایی پرداخت بدهی خود را نداشته باشد:  -2

 شود.به نسبت تقسیم سود و زیان بدهکار شده و حساب سرمایه آن شریک بستانکار می ءباشد، حساب سرمایه بقیه شرکا

هاي زیر در در سود و زیان سهیم هستند. مانده 7/2و  7/2و  7/3مثال: محمود و مسعود و منصور شرکاي شرکت تضامنی به ترتیب به نسبت 
 حساب تصفیه) از دفاتر شرکت استخراج شده است:خاتمه عملیات تصفیه(پس ار بستن 

 بستانکار بدهکار شرح
  600،000 وجوه نقد

 450،000  سرمایه محمود
 270،000  سرمایه مسعود
  120،000 سرمایه منصور

 باشد:هاي الزم در دو حالت گفته شده به شرح زیر میانجام ثبت

 نماید.منصور بدهی خود را به صندوق شرکت پرداخت  -1
 120،000وجوه نقد                

 120،000سرمایه منصور                       )1

 450،000سرمایه محمود           
 270،000    سرمایه مسعود   )2

 720،000وجوه نقد                         
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 منصور به دلیل ورشکستگی قادر به پرداخت بدهی خود نباشد. -2
 72،000سرمایه محمود          

 48،000) سرمایه مسعود     1
 120،000سرمایه منصور                         

 378،000سرمایه محمود        
 222،000)سرمایه مسعود    2

 600،000وجوه نقد                           

 روش تصفیه تدریجی در انحالل شرکت تضامنی

شود هاي آن بطور تدریجی و به مرور صورت گیرد. در این حالت که روش تدریجی نامیده میت و تصفیه حسابممکن است انحالل شرک
گیرد. در این و وصول مطالبات به تدریج و طی چند مرحله و در مدت زمان طوالنی صورت می عملیات اجرایی تصفیه از جمله فروش دارایی

 ءبه حساب سرمایه شرکا هاي پرداختی بابت تصفیه، مستقیماًیا وصول مطالبات و همچنین هزینه هاروش، سود یا زیان ناشی از فروش دارایی
 نحوه عمل حسابداري در روش تصفیه تدریجی به شرح زیر است: شود.منظور می

 ءبا حساب سرمایه شرکا ءهاي جاري، برداشت و وام شرکابستن حساب -1

 ءسیم نشده با حساب سرمایه شرکاهاي اندوخته عمومی و سود تقبستن حساب -2

 ءها و وصول مطالبات و منظور نمودن سود یا زیان به حساب سرمایه شرکافروش دارایی -3

 هابازپرداخت بدهی -4

 ءهاي تصفیه و منظور نمودن این هزینه ها به حساب سرمایه شرکاثبت هزینه -5

 ءتقسیم وجوه نقد بین شرکا -6

تمایل داشته باشند طی هر دوره از تصفیه بخشی از وجوه نقد را دریافت کنند بنابر این  ءممکن است شرکا 5تا  1بعد از طی کردن مراحل 
ها توزیع کرد. لذا در تعیین ، بین آنءتوان طبق قانون تجارت مقداري از وجوه نقد را بدون ایجاد مخاطره براي طلبکاران و سایر شرکامی

در مقاطع مختلف براي  ءهاي سرمایه شرکااي که مانده حساباید دقت کافی به عمل آورد، به گونهب ءمیزان وجوه قابل تقسیم بین شرکا
جذب هرگونه زیان احتمالی در مراحل بعدي کافی باشد تا زیانی متوجه بستانکاران و اعتباردهندگان  نگردد. نحوه عمل براي تعیین وجوه 

 قابل توزیع به شکل زیر است:

هاي غیر نقد باقی مانده فاقد ارزش هستند و تنها وجوه نقد را به عنوان دارایی شرکت در نظر گرفت. این زیان یه داراییباید فرض شود کل -1
 شود.منظور می ءهاي غیرنقدي) به نسبت سود و زیان به حساب سرمایه شرکافرضی(همان مبلغ دارایی

تاثیري  ء. البته این مورد بر سرمایه شرکااز شرکت دارند ءهایی که شرکاطلبهاي شرکت، به استثنا نگهداري وجوه نقد کافی معادل بدهی -2
 ندارد.
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 یابد.تخصیص می ءهاي تصفیه و مخارج احتمالی که به نسبت سود و زیان به حساب سرمایه شرکانگهداري مبلغی وجه نقد بابت هزینه -3

اجه بود باید فرض شود وي توان جبران کسري را ندارد و بدین ترتیب با اگر شریکی بعد از سه مرحله فوق با مانده بدهکار سرمایه مو -4
 منظور شود. ءاین مانده بدهکار(کسري) باید به حساب بدهکار سایر شرکا ءتوجه به مسئولیت تضامنی شرکا

 شود.پس از طی مراحل مذکور، وجوه مازاد به میزان مانده بستانکار سرمایه هر شریک بین آن ها تقسیم می -5

گام تصفیه تدریجی انجام شود تا وجوه نقد قابل تقسیم بدست آید سپس جهت تعیین وجوه نقد مازاد  5بایست باید دقت شود که ابتدا می
 شود.گام بعدي انجام می 5 ءقابل پرداخت به شرکا

د تصفیه شرکت را دارند. ترازنامه شرکت در تسهیم سود و زیان هستند که قص 2و  3، 5مثال: الف و ب و ج شرکاي شرکت تضامنی با نسبت 
 به قرار زیر است: 1390در پایان سال 

 شرکت تضامنی الف و شرکا
 ترازنامه

 29/12/90به تاریخ 
  1،000حساب هاي پرداختنی                                           480       وجوه نقد                                   
 40      وام پرداختنی به ب                                            80        وام دریافتنی از ج                          
 680      سرمایه الف                                                   2،240      هاي غیر جاري     دارایی              

 680     سرمایه ب                                                                                                                
 400          سرمایه ج                                                                                                            

      2،800جمع                                                             2،800             جمع                                            
 

ین شرکا مراحل تصفیه شرکت بصورت تدریجی و طی سه مرحله انجام گرفت . ثبت هاي الزم در هر مرحله و نحوه تعیین وجوه قابل توزیع ب
 به شرح زیر می باشد

 گردد.هاي شرکت تسویه میرسد، ضمن آنکه بدهیریال به فروش می 640هاي غیرنقد به مبلغ نیمی از دارایی 1/1/91: در تاریخ مرحله اول

 شود:هاي زیر تنظیم میگانه اول ثبت 5ابتدا طبق مراحل 

 80سرمایه ج                        
 80وام دریافتنی از ج       )          1-1/1/91

 40وام پرداختنی به ب                     
 40سرمایه ب                  )         2-1/1/91
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 1000حساب هاي پرداختنی                      
 1000)                   وجوه نقد             3-1/1/91

 640نقد         وجوه                  
 درصد ضرب شده) 50زیان در  480فروخته شده و  640ریال  1120ها (سهم الف از زیان فروش دارایی که نصف دارایی   240سرمایه الف          )4-1/1/91

 144سرمایه ب                         
 96سرمایه ج                          

   1120هاي غیر نقد      دارایی                           
 5هاي ها بعد از انجام ثبتباشد البته اعداد جدول ماندهگانه دوم به شرح زیر می 5طبق مراحل  ءحال جدول وجه نقد قابل تقسیم به شرکا

 باشد:گام اول می
 %20ج  %30ب  %50الف  شرح

 224 576 440 ءخالص سرمایه شرکا
 )224( )336( )560( )2240-1120هاي غیرنقدي(تخصیص زیان فرضی دارایی

 0 240 )120( منهاي سهم از زیان فرضی ) ء(سرمایه شرکا ءمانده سرمایه شرکا
که مانده  ء(چون مانده الف بدهکار شده به سرمایه دیگر شرکا لفاجذب مانده بدهکار شریک 

 شود)بستانکار دارند منظور می
120 )120( 0 

 0 120 0 وجوه مازاد قابل توزیع
 

 توضیحات جدول:

باشد که طی می 680سرمایه ب در ترازنامه  باال است مثالً 4تا  1هاي ، مانده سرمایه هر شریک بعد از انجام ثبتءخالص سرمایه شرکا -1 
ریال  576بنابر این مانده آن در جدول باال مبلغ  ریال کاهش یافته 144مبلغ  4ریال افزایش و طبق ثبت شماره  40مقدار  2ثبت شماره 
 منظور شده.

ریال بوده و نصف  2240زیان فرضی دارایی غیر جاري همان مبلغ دارایی هایی است که فروش نرفته اند و چون مانده آن ها در ترازنامه  -2
وان زیان فرضی به نسبت تقسیم سود و زیان بین شرکا ریال آن به عن 1120ریال فروش رفته است بنابر این مانده  1120آن ها یعنی مبلغ 

 تقسیم می شود 

هاي تصفیه و مخارج احتمالی منظور شود، این مبلغ نیز مانند زیان احتمالی اگر شرکا مقرر کرده بودند که مبلغی نیز به عنوان هزینه -3
 .گردیدبه نسبت تقسیم سود و زیان کسر می ءها از مانده سرمایه شرکادارایی

بایست به نسبت تقسیم سود و زیان بین مانده شریک الف بعد از کسر زیان فرضی بدهکار(منفی) شده است بنابر این مبلغ کسري می -4
با مانده  ءالبته دقت شود که نسبت تقسیم سود و زیان جدیدي بین شرکا ها بستانکار(مثبت) است تقسیم شودشرکایی که مانده سرمایه آن

در اینجا مانده سرمایه ج صفر شده  شوددر نظر گرفته نمیبا مانده منفی و صفر  ءشود بدین صورت که نسبت شرکاجاد میسرمایه مثبت ای
 .گیرد%) تعلق می100بنابر این نسبت تقسیم فقط به شریک ب (  است
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 گردد:ریال به شریک ب قابل پرداخت است که ثبت زیر تنظیم می 120در پایان مبلغ  -5
 

 120سرمایه ب                      
 120وجوه نقد                      )5-1/1/91

با همان مبلغ مرحله اول در مرحله دوم  ءباشد و بقیه شرکاریال می 456باید دقت شود که مانده سرمایه ب در مراحل بعدي تصفیه مبلغ 
 شوند.منظور می

 ریال به فروش رسید. 780هاي غیر نقد به مبلغ ریال از دارایی 600مبلغ  18/6/91تاریخ  مرحله دوم: در
 780وجوه نقد                           

 600)            دارایی غیر نقد         6-18/6/91
 90      سرمایه الف                                    
 54ایه ب               سرم                            
         36سرمایه ج                                           

 باشد:جدول تعیین وجوه نقد مازاد قابل تقسیم به شرح زیر می

 %20ج %30ب %50الف شرح
 260 510 530 ) 6(بعد از اعمال سند شماره ءخالص سرمایه شرکا

 )104( )156( )260( )2240-1120-600غیرنقد(هاي تخصیص زیان فرضی دارایی
 156 354 270  ءمانده سرمایه شرکا

 156 354 270 وجه مازاد قابل تقسیم
شده است. ثبت مربوط به  ءبدهکار(منفی) نشده مبلغ قابل تقسیم برابر با مانده سرمایه شرکا ءدر جدول باال چون سرمایه هیچکدام از شرکا

 باشد:پرداخت وجه نقد مازاد به شرح زیر می

 270سرمایه الف                          
 354) سرمایه ب           7-18/6/91

 156سرمایه ج                            
    780وجوه نقد                                      

 ریال به فروش رفت. 640هاي غیرنقد باقی مانده به مبلغ دارایی 7/11/91تاریخ  درمرحله سوم(پایان):
 640وجوه نقد                            

 520 )          دارایی غیرنقد        8-7/11/91
 60سرمایه الف                                       
 36سرمایه ب                                         
   24   سرمایه ج                                      
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تقسیم  ءدر این مرحله چون هیچ دارایی غیر نقد، بدهی و مواردي از این قبیل نداریم، کل وجوه نقد موجود بدون هیچ محدودیتی بین شرکا
 شود:می

 320سرمایه الف                           
 192) سرمایه ب            9-7/11/91

 128سرمایه ج                              
 640وجوه نقد                                      

 ها صفر شوند.مانده کلیه حسا ب ،بایست بعد از تنظیم ثبت حسابداري آخرمی
تصمیم گرفتند شرکت را منحل کنند.  31/6/91باشند. در تاریخ می 2و  3، 5و احمد شرکاي شرکت تضامنی با نسبت مثال: اکبر و اصغر 

 باشد:ترازنامه شرکت در این تاریخ به شرح زیر می
 

 شرکت تضامنی اکبر و برادران
 ترازنامه

 31/6/91به تاریخ 
 500،000         هاي پرداختنی        حساب              100،000وجوه نقد                                                   
   45،000         جاري اصغر                                    1،200،000هاي دریافتنی                       حساب           
 155،000      جاري احمد                                      100،000                                جاري اکبر               
 800،000       سرمایه اکبر                                                          300،000اثاثه                                  
 200،000        سرمایه اصغر                                                       )100،000اث  ( استهالك انباشته           
  500،000        سرمایه احمد                                   200،000ارزش دفتري اثاثه                                      
  200،000         اندوخته عمومی                                                   1،200،000ساختمان                          
 100،000           سود تقسیم نشده                                               )300،000استهالك انباشته سا  (          
 900،000   ارزش دفتري ساختمان                            
 2،500،000جمع                                                  2،500،000     جمع                                                         

 

-تسویه بدهیتصمیم گرفتند که در پایان هر ماه پس از نگهداري وجه نقد کافی جهت  ءبا توجه به طوالنی شدن مدت عملیات تصفیه، شرکا

هاي ها توزیع گردد. خالصه رویدادهاي هر ماه و ثبتریال ذخیره احتیاطی، مازاد وجه نقد بین آن 150،000ها و همچنین لحاظ کردن مبلغ 
 باشد:الزم به شرح زیر می

-ریال بابت هزینه 50،000ریال از مطالبات شرکت وصول شده و بقیه سوخت گردید. همچنین مبلغ  1،150،000مبلغ مرحله اول، مهرماه :

 .وجه نقد مازاد بین شرکا توزیع گردید هاي تصفیه پرداخت گردید.

 باشد:گام به شرح زیر می 5هاي این گام اول انجام شود ثبت 5ابتدا باید 
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 100،000سرمایه اکبر                      
 45،000) جاري اصغر      1-30/7/91

 155،000جاري احمد                      
 100،000جاري اکبر                                       
 45،000سرمایه اصغر                                     
    155،000سرمایه احمد                                   

 
 200،000اندوخته عمومی                          

 100،000سود تقسیم نشده       )2-30/7/91
 150،000سرمایه اکبر                                           
                        90،000سرمایه اصغر                                          
 60،000سرمایه احمد                                         

 1،150،000وجوه نقد                               
 25،000       سرمایه اکبر        )3-30/7/91

 15،000      سرمایه اصغر                        
 10،000     سرمایه احمد                        

 1،200،000هاي دریافتنی       حساب                          

 25،000سرمایه اکبر                           
 15،000)  سرمایه اصغر       4-30/7/91

 10،000سرمایه احمد                          
 50،000وجوه نقد                                       

 را بدست آوریم. ءگام دوم وجه نقد قابل تقسیم بین شرکا 5بایست طبق حال می
 10/2احمد 10/3اصغر 10/5اکبر  شرح

 695،000 305،000 800،000 ءمانده سرمایه شرکا
 )220،000( )330،000( )550،000( ریال اثاثه و ساختمان) 1100000(هاي غیر نقدزیان فرضی دارایی

 )30،000( )45،000( )75،000( ریال) 150000تسهیم ذخیره احتیاطی(
 445،000 )70،000( 175،000 ءمانده سرمایه شرکا

 )20،000( 0 )50،000( )7/2و  7/5با سرمایه مثبت( ءتسهیم کسري اصغر بین شرکا
 425،000 0 125،000 وجه نقد مازاد

گیریم بلکه با را در نظر نمیاکبر و احمد   2و  5تقسیم کنیم دیگر نسبت خواهیم مانده منفی شریک ب را نکته: در جدول باال وقتی می
 گیرد.ریال طبق جدول به اکبر و احمد تعلق می 550،000.حال مبلغ کندنسبت بین دو شریک دیگر تغییر می ،اصغر  10/3حذف نسبت 

 

http://www.rasoolzare.ir


www.rasoolzare.ir                                                                               ھای تضامنی                       شرکتحسابداری  

٤٠ 
 

 125،000سرمایه اکبر                          
    425،000سرمایه احمد        )5-30/7/91

 550،000وجوه نقد                                    
هاي شرکت پرداخت گردید، مبلغ ریال از بدهی 300،000ریال به فروش رسید و مبلغ  1،100،000ساختمان به مبلغ  مرحله دوم، آبان ماه:

 د.توزیع گردی ءهاي تصفیه پرداخت گردید و وجه نقد مازاد بین شرکاریال بابت هزینه 100،000
   1،100،000وجوه نقد                                 

  300،000   ) استهالك انباشته سا 6-30/8/91
 1،200،000ساختمان                                                  

 100،000      سرمایه اکبر                                           
 60،000      سرمایه اصغر                                           
   40،000     سرمایه احمد                                           

 300،000هاي پرداختنی       حساب                
 300،000وجوه نقد                )               7-30/8/91

 50،000سرمایه اکبر                          
 30،000سرمایه اصغر         )8-30/8/91

 20،000سرمایه احمد                        
 100،000وجوه نقد                                       
 کنیم:مشخص میکنیم و طبق جدول زیر وجه نقد مازاد را گیري میمانده ءحال از مانده سرمایه شرکا

 10/2احمد 10/3اصغر 10/5اکبر  شرح
 290،000 335،000 725،000 ءمانده سرمایه شرکا
 )40،000( )60،000( )100،000( ریال اثاثه) 200،000هاي غیرنقدي(زیان فرضی دارایی

 )30،000( )45،000( )75،000( ریال) 150،000تسهیم مانده احتیاطی(
 220،000 230،000 550،000 ءمانده سرمایه شرکا

 220،000 230،000 550،000 شود)منفی نشده برابر با مانده سرمایه می ءمانده مازاد(چون سرمایه شرکا
 
 

 550،000سرمایه اکبر                            
 230،000سرمایه اصغر           )9-30/8/91

 220،000سرمایه احمد                          
 1،000،000وجوه نقد                                         
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بابت مالیات ثبت نشده به اداره دارایی ریال  100،000ریال به فروش رسید، مبلغ  150،000اثاثه به مبلغ  مرحله سوم(پایانی)، آذر ماه:
هاي تصفیه پرداخت گردید و ریال بابت هزینه 80،000هاي شرکت تسویه گردید، مبلغ ریال بدهی 200000پرداخت گردید، با پرداخت 
 توزیع و عملیات تصفیه خاتمه یافت. ءمانده وجه نقد بین شرکا

 
 150،000وجوه نقد                                    

 100،000) استهالك انباشته اث   10-30/9/91
 25،000    سرمایه اکبر                             

 15،000      سرمایه اصغر                          
 10،000     سرمایه احمد                          

 300،000اثاثه                                                       
 50،000سرمایه اکبر                             

 30،000) سرمایه اصغر         11-30/9/91
 20،000سرمایه احمد                           

 100،000وجوه نقد                                           
 200،000حساب پرداختنی                       

 200،000وجوه نقد                )        12-30/9/91
 40،000   سرمایه اکبر                          

 24،000   ) سرمایه اصغر      13-30/9/91
 16،000سرمایه احمد                           

 80،000وجوه نقد                                        
ه نقد ها پرداخت شده است نیازي به تهیه جدول نیست و کل مانده وجوها فروخته شده و بدهیچون در مرحله پایانی هستیم و کلیه دارایی

 120،000ها، مانده وجوه نقد گیري از حسابشود البته با تهیه جدول هم به همین مانده خواهیم رسید . طبق ماندهتقسیم می ءبین شرکا
 شود.می

 60،000سرمایه اکبر                               
  36،000) سرمایه اصغر           14-30/9/91

 24،000سرمایه احمد                             
 120،000وجوه نقد                                               

 هاي شرکت بسته شده باشند.بایست کلیه مانده حساببعد از تنظیم این اسناد می

 هاي تضامنیادغام شرکت -8
هاي تجاري در ش سرمایه و توان مالی خود جهت گسترش و توسعه فعالیتممکن است شرکاي دو یا چند شرکت تضامنی به منظور افزای

هاي خود یک شرکت تضامنی جدید بازارهاي رقابتی و همچنین انحصاري نمودن یک رشته تجاري خاص تصمیم بگیرند با ادغام شرکت
هاي ادغام هاي شرکتها و بدهیداراییتشکیل دهند. در چنین مواردي دو یا چند شرکت تضامنی منحل و یک شرکت جدید تاسیس شده و 
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-ها و بدهیابتدا دارایی ءدر این راستا جهت تعیین سرمایه واقعی هر یک از شرکاشود. شده(منحل شده) به شرکت تضامنی جدید منتقل می

این منظور در دفاتر شود. براي هاي ادغام شده به طور مستقل مورد ارزیابی قرار گرفته و سپس به شرکت جدید منتقل میهاي شرکت
 .شودمنظور می ءشرکا ه، اندوخته عمومی و سود تقسیم نشده به حساب سرمایءهاي جاري، برداشت ، وام شرکاهاي ادغام شده حسابشرکت

ایی ها و سرقفلی شناسها و بدهیایجاد شده و سود و زیان  حاصل از تجدید ارزیابی دارایی "تجدید ارزیابی  "سپس حسابی تحت عنوان 
شود  سپس در بسته می ءشود و در نهایت مانده این حساب با حساب سرمایه شرکاهاي تجدید ارزیابی به این حساب برده میشده و هزینه

 گیرد:پایان دو مرحله زیر انجام می
مانده در دفاتر(پس از تجدید هاي دارایی معادل مبلغ در این مرحله حسابها به شرکت تضامنی جدید: ها و بدهیثبت انتقال دارایی -1

شرکت تضامنی  "شوند و مابه التفاوت به حساب هاي بدهی معادل مبلغ مانده در دفاتر بدهکار میارزیابی) به تفکیک بستانکار و حساب
 شود.منظور می "جدید

شرکت  "و حساب "ءرمایه شرکاس"و حساب شرکت تضامنی جدید: بعد از انجام مراحل ادغام تنها حساب  ءبستن حساب سرمایه شرکا -2
 شوند. باشند که این دو حساب با یکدیگر بسته میداراي مانده می "تضامنی جدید

رش تصمیم گرفتند براي گست 30/9/1391مثال: شرکاي دو شرکت تضامنی احمد و محمود و شرکت تضامنی حسن و محسن در تاریخ 
است و در  2و  3نسبت تقسیم سود و زیان در شرکت احمد و محمود  را تشکیل دهند.فعالیت خود با هم ادغام شوند  و شرکت احمد و شرکا 

 شرکت حسن و محسن بطور مساوي است. اطالعات ترازنامه این دو شرکت در تاریخ ادغام به شرح زیر است:
 شرکت حسن و .. شرکت احمدو.. شرح شرکت حسن و شرکت احمدو  شرح

 170،000 250،000 هاي پرداختنیحساب 320،000 240،000 وجوه نقد
 400،000 390،000 ءسرمایه شرکا 250،000 400،000 هاي غیر نقددارایی
 570،000 640،000  570،000 640،000 جمع

 سایر اطالعات :
 باشد:در دو شرکت به شرح زیر می ءسرمایه شرکا -1

 ریال 200،000ریال و   محسن   200،000ریال، حسن   200،000ریال ، محمود   190،000احمد                
ریال  300،000هاي غیرنقد شرکت حسن و محسن به مبلغ ریال و دارایی 500،000هاي غیرنقد شرکت احمد و محمود به مبلغ دارایی -2

 تجدید ارزیابی شد.
 باشد.ریال می 30،000بالغ بر ریال و در شرکت حسن و محسن  25،000هزینه تجدید ارزیابی در شرکت احمد و محمود بالغ بر  -3

 باشد:انجام مراحل ادغام در دو شرکت ادغام شده به شرح زیر می
 ها در دفاتر شرکت احمد و محمود:ثبت

 100،000هاي غیر نقد     دارایی                
 100،000)               تجدید ارزیابی       1-30/9/91

 25،000تجدید ارزیابی                       
 25،000)            وجوه نقد         2-30/9/91
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 75،000تجدید ارزیابی                     
    45،000      احمدسرمایه                    )3-30/9/91

 30،000سرمایه محمود                                       

 250،000    هاي پرداختنی         حساب                 
 465،000    ءشرکت تضامنی احمد و شرکا )4-30/9/91

 500،000هاي غیر نقد         دارایی                                        
 215،000وجوه نقد                                                             

 235،000سرمایه احمد                      
 230،000سرمایه محمود    )5-30/9/91

 465،000     ءشرکت تضامنی احمد و شرکا                               
 ها در دفاتر شرکت تضامنی حسن و محسن:ثبت

 50،000هاي غیر نقد     دارایی               
 50،000ید ارزیابی       )               تجد1-30/9/91

 30،000تجدید ارزیابی                       
 30،000)            وجوه نقد         2-30/9/91

 20،000تجدید ارزیابی                    
 10،000)              سرمایه حسن      3-30/9/91

 10،000سرمایه محسن                                 

 170،000       هاي پرداختنی        حساب                 
 420،000    ءشرکت تضامنی احمد و شرکا )4-30/9/91

 300،000هاي غیر نقد         دارایی                                        
 290،000وجوه نقد                                                             

 210،000      حسنسرمایه                  
 210،000    محسنسرمایه  )5-30/9/91

 420،000     ءشرکت تضامنی احمد و شرکا                               
 

 ( شرکت تضامنی جدید) :ءها در دفاتر شرکت تضامنی احمد و شرکاثبت
 ءشوند و مابه التفاوت به حساب سرمایه شرکاارزیابی شده بدهکار  و بستانکار میهاي ادغام شده به قیمت هاي شرکتها و بدهیدارایی

 گردد. ها منظور میگذاري جدیدي نیز انجام دهند به قیمت مورد توافق به حساب سرمایه آنسرمایه ءشود و اگر شرکامنظور می
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 505،000وجوه نقد                                      
 800،000     دارایی هاي غیر نقد    )1-30/9/91

 420،000      هاي پرداختنی       حساب                            
 235،000     سرمایه احمد                                              
 230،000     سرمایه محمود                                            
 210،000      سرمایه حسن                                            
 210،000سرمایه محسن                                                

 تبدیل شرکت تضامنی به شرکت سهامی -9
تر، جذب مدیریت فعال و ممکن است شرکاي یک شرکت تضامنی به منظور محدود کردن مسئولیت نامحدود خود، گردآوري سرمایه بیش

قانون تجارت با  135تبدیل کنند. این امر طبق ماده  کارآمد و یا بنا به دالیل دیگر تصمیم بگیرند شرکت تضامنی خود را به شرکت سهامی
 باشد:رعایت شرایط زیر مجاز می

 ءبا تصویب کلیه شرکا-1
 رعایت تمام مقررات مربوط به شرکت سهامی-2

باشد ولی در شرکت سهامی این مسئولیت محدود در مقابل طلبکاران نامحدود می ءهاي تضامنی مسئولیت شرکادر شرکتبا توجه به اینکه 
ها جهت سهام است بنابر این قبل از تبدیل شرکت تضامنی به شرکت سهامی باید کلیه طلبکاران تسویه یا رضایت کلیه آن یبه مبلغ اسم

 تبدیل جلب شود.
 دیل در دفاتر شرکت تضامنیعملیات حسابداري تب

 "هنگام تبدیل شرکت تضامنی به شرکت سهامی، کلیه اقالم دارایی به قیمت روز ارزیابی گردیده و اثرات ناشی از آن در حسابی تحت عنوان
 شود:گردد. براي این منظور مراحل زیر انجام میمنظور می "تجدید ارزیابی

 ن مابه التفاوت ارزش دفتري و ارزش ارزیابی شده به حساب تجدید ارزیابیها و منظور نمودتجدید ارزیابی دارایی -1
 ءبستن سود یا زیان تجدید ارزیابی به سرمایه شرکا -2
 هابا حساب سرمایه آن ء، برداشت و وام شرکاءهاي جاري شرکابستن حساب -3
 طبق نسبت تقسیم سود و زیان ءبستن حساب اندوخته عمومی و سود تقسیم نشده به حساب سرمایه شرکا -4
ها هاي شرکت تضامنی طبق مبلغ ارزیابی شده بستانکار و بدهیها به شرکت سهامی: براي این منظور داراییها و بدهیثبت انتقال دارایی -5

 شودمنظور می "شرکت سهامی "شوند و مابه التفاوت به حسابی تحت عنوانبدهکار می
 ایجاد شده. 5مرحله که در  "شرکت سهامی"با حساب  ءبستن حساب سرمایه شرکا -6

 عملیات حسابداري تبدیل در دفاتر شرکت سهامی
 شود:عملیات حسابداري در دفاتر شرکت سهامی به شرح زیر انجام می

مابه التفاوت به حساب شود و هاي شرکت تضامنی بستانکار میانتقالی از شرکت تضامنی به ارزش ارزیابی شده بدهکار و بدهیهاي دارایی -1
 شود.منظور می "بدهی شرکت تضامنی "تحت عنون

گردد. براي ثبت این رویداد، حساب بدهی به شرکت میمعادل ارزش ویژه شرکت تضامنی سهام صادر و به مالکین شرکت تضامنی تسلیم  -2
 شود.یبه همین میزان بستانکار م "سهام-سرمایه"دل مانده آن بدهکار و حساب اتضامنی مع
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-سرمایه"رسد که در این حالت حساب وجوه نقد بدهکار و حساب شرکت تضامنی مابقی سهام به فروش می ءبعد از تسلیم سهام به شرکا -3
شود حال اگر سهام به قیمتی بیش از ارزش اسمی فروخته شود مابه التفاوت به حساب صرف به مبلغ ارزش اسمی سهام بستانکار می "سهام

 شود.کمتر از ارزش اسمی فروش رود مابه التفاوت به حساي کسر سهام منظور می سهام و اگر
 به شرح زیر است: 31/4/91در سود و زیان سهیم هستند در تاریخ  1و  3مثال: ترازنامه شرکت تضامنی شهروز و شهرزاد که به نسبت 

 شرکت تضامنی شهروز و شهرزاد
 ترازنامه

 31/4/91به تاریخ 
 600،000هاي پرداختنی               حساب                 770،000      وجوه نقد                                 
 150،000     جاري شهروز                                       230،000    هاي دریافتنی               حساب     
 250،000    جاري شهرزاد                                      800،000    موجودي کاال                             
 1،500،000      سرمایه شهروز                                 200،000    اثاثه اداري                                
 1،000،000              سرمایه شهرزاد                       1،500،000ساختمان                                    

 3،500،000             جمع                                       3،500،000         جمع                                         
 

ریالی تاسیس گردید و مقرر شد  1،000سهم عادي  10،000شامل  ریال 10،000،000در تاریخ فوق شرکت سهامی شهر باران با سرمایه 
به میزان حقوق خود در شرکت  ءکلیه اقالم دارایی و بدهی شرکت تضامنی شهروز و شهرزاد به شرکت سهامی انتقال یافته و هر یک از شرکا

ها به دفتر شرکت سهامی، موجودي کاال، اثاثه اداري تضامنی، سهام عادي شرکت سهامی را به مبلغ اسمی دریافت دارند. جهت انتقال دارایی
هاي ریال ارزیابی گردید. همچنین مقرر شد براي حساب 1،700،000ریال و  180،000ریال،  750،000و ساختمان به ترتیب به مبالغ 

 باشد:شرح زیر میثبت عملیات زیر در دفاتر دو شرکت به  ریال ذخیره م .م.و در نظر گرفته شود. 30،000دریافتنی مبلغ 

 دفاتر شرکت تضامنی شهروز و شهرزاد:

 200،000ساختمان                        
 50،000    موجودي کاال              )        1-31/4/91

 20،000      اثاثه اداري                                       
 30،000    دخیره م م .و                                     
  100،000تجدید ارزیابی                                      

 100،000تجدید ارزیابی                              
 75،000    سرمایه شهروز            )          2-31/4/91

 25،000    سرمایه شهرزاد                                     
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 150،000جاري شهروز                         
 250،000جاري شهرزاد        )3-31/4/91

 150،000         سرمایه شهروز                                           
    250،000        سرمایه شهرزاد                                          

 600،000       هاي پرداختنی   حساب                 
 30،000           ذخیره م م و            ) 4-31/4/91

 3،000،000شرکت سهامی شهر باران                   
 770،000      وجوه نقد                                                     
 230،000    هاي دریافتنی    حساب                                     
 750،000     موجودي کاال                                                 

 180،000    اثاثه اداري                                                     
    1،700،000ساختمان                                                        

 
 1،725،000سرمایه شهروز                        
 1،275،000) سرمایه شهرزاد     5-31/4/91

 3،000،000شرکت سهامی شهر باران                                       
 

 دفاتر شرکت سهامی شهر باران
 770،000    نقد                وجوه                   

 230،000   هاي دریافتنی  حساب  )1-31/4/91
 750،000  موجودي کاال                              
 180،000   اثاثه اداري                                
 1،700،000ساختمان                                 

 3،000          ذخیره م م و                                                 
 600،000      هاي پرداختنی    حساب                                  
 3،000،000بدهی به شرکت تضامنی                                      

 3،000،000بدهی به شرکت تضامنی                         
 3،000،000)                      سهام عادي                2-31/4/91

 8،400،000وجوه نقد                            
 7،000،000)            سهام عادي            3-31/4/91

 1،400،000صرف سهام عادي                                
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