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بسم هللا الرحمن الرحيم
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حسابداری شرکتها

دکتر نسرین آذر: گردآوری

مدرس دانشگاه غيرانتفاعی رسام و دانشگاه پيام نور
98-99نيم سال دوم سال تحصيلی  
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هفته ی سوم

ادامه ی شرکتهای تضامنی

خروج شریک
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:یتضامناز شركتکشریخروج

یديگربهراخود الشركهم سه، ساير شركاءموافقت توانند بایاز شركاء مک هر ي

.وازشركت خارج شودكندواگذار

با منتقل كند مگریتواند سهم خود را به ديگریاز شركاء نمکهيچ يیشركت تضامندر 

خروج یانتقال سهم الشركه به ديگر شركاء يا افراد خارج از شركت برا.رضايت تمام شركاء

.ممكن نيست مگر با موافقت ساير شركاء،شركتاز 
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ممکن است شريک خارج شونده سهم خود از واحد تجاری را از دارايی های غير نقدی 
امنی اما سوال اين جاست که ارزش داريی های شرکت تض. شرکت تضامنی دريافت نمايد

ارزش دفتری يا ارزش جاری بازار؟: کدام است

پس سهم س(. تجديد ارزيابی)ارزش جاری دارايی ها توسط ارزياب مستقل بايد تعيين شود 
.شرکا از تغييرات ارزش بازار، تعيين می شود
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زير صورتطريقاز دوی به يكک،شريورودهمانند تواند یمک شريخروج
:گيرد

قديمیکشريچنديا ک يبهالشركهسهم ی گذارواـ1

شركتی داراييهاـ دريافت 2
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:قدیمیواگذاری سهم الشرکه به یک یا چند شریک 

لغ مورد خروج شريک با واگذاری سهم الشرکه به يک يا چند شريک قديمی و دريافت مب
به افزايش يا کاهش دارايی ها و حقوق. توافق ازآنها موضوعی کامال  شخصی  است

ی فقط  به جا به جايی حساب سرمايه شرکا م. صاحبان سرمايه ی شرکت نمی انجامد
. انجامد

Xی شريک خارج شونده                 سرمايه 
Xساير شرکا                                    سرمايه 
Xساير شرکا                                    سرمايه 



مثال

پاسخ
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:دریافت داراییهای شرکتالشرکه در ازای واگذاری سهم 

:خروج شريک معموال به يکی از روشهای زير است

دريافت داراييهای شرکت معادل ارزش دفتری سرمايه يا سهم الشرکه-الف

سهم الشرکهاز ارزش دفتری سرمايه يا دريافت داراييهای شرکت بيشتر -ب

سهم الشرکهاز ارزش دفتری سرمايه يا دريافت داراييهای شرکت کمتر -ج
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:دریافت داراییهای شرکت معادل سهم الشرکه

در صورتی  که  شريکی قصد خروج از شرکت را دارد، معادل سهم الشرکه خود داراييهای
سرمايه به شرکت را دريافت می کند و به ميزان سهم الشرکه وی، داراييها و حقوق صاحبان 

.طورمساوی کاهش ميابد

Xسرمايه ی شريک خارج شونده                 
           Xدارايی شرکت 



نکته



مثال



پاسخ
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:الشرکهداراییهای شرکت کمتر از سهم دریافت 

رکت  ، مشارکت در شرکت تضامنی  برای  شريکی  که از  شاستکه رکود اقتصادی مواقعی 
سهم داراييهای شرکتاز کمتری مبلغ  دريافت با شريک . خارج  می شود، مطلوبيتی  ندارد

.الشرکه  خود را واگذار می کند

Xسرمايه ی شريک خارج شونده                  
           Xدارايی شرکت 

Xسرمايه ساير شرکا                                    
Xساير شرکا                                    سرمايه 



نکته



مثال

پاسخ
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:بیشترازسهم الشرکهداراییهای شرکت دریافت 

شرکا هنگامبرخوردار باشد، هر يک از خوبی تضامنی از سود آوری شرکت  درصورتی که
.کنندخروج، بيشترازسهم الشرکه خود از داراييهای شرکت دريافت می 

Xسرمايه ی شريک خارج شونده                  
Xسرمايه ساير شرکا                                    
Xسرمايه ساير شرکا                                    

           Xدارايی شرکت 



مثال

پاسخ


