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بسم هللا الرحمن الرحيم
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1حسابداری شرکتها 

دکتر نسرین آذر: گردآوری

مدرس دانشگاه غيرانتفاعی رسام و دانشگاه پيام نور
99-98نيم ترم دوم سال تحصيلی 
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دومجلسه ی

تضامنیشركتهای ادامه حسابداری 

ورود شریک به شرکت تضامنی

ارائه در فضای مجازی 
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:یتضامنیموقت در شركتهایبستن حسابها

ساب حبه (موقت)ی و زيانسود ی حسابهای،مالدر پايان دوره ی مالكکمانند مؤسسات تی تضامنیدر شركتها
.شودیزيان شركت تعيين مياسود و زيان منظور و سودخالصه 

ذكر تنامهدر شرككهینسبتو بر اساس شدهمنتقل حساب تقسیم سودبه زیانسود وحساب خالصه مانده سپس
،شده

در پايان فعاليت شرکتحساب جاری هر یک از شرکا )گرددی منتقل ماز شركاءک هر يجاریحساب بهيا •
.(يعنی در زمان تسويه يا انحالل به حساب سرمايه ی هر يک از شرکا بسته می شود

.يا مستقيما مثل شرکتهای تک مالکی به حساب سرمايه ی هر شريک بسته می شود•

خالصه حساب سود و زيان

تقسيم سود

يا                                                             يا      

تقسيم سود                                                         تقسيم سود

حساب جاری شرکا                               سرمايه  شرکا                                         

هر يک از شرکا نيز به حساب سرمايه ی آن شريک، بسته می شودمانده حساب برداشت 
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:صورت حساب سرمایه شركاء

ايجاد تغييراتشركاء كهسرمايهحسابترصوی مالسالدر پايانی تضامنیدر شركتها
معموال همراه ترازنامه وودهد تهيهیمنشان ک تفكيبه ازآنها راک هر يشده در سرمايه

:شودیترازنامه ارائه مدرسرمايهبه عنوان صورت ريز قسمت

:سرمایه گذاری اولیه

سرمايه گذاری اضافی+ 

برداشت-

تقسيم سود/+ -

ی پایان دورهسرمایه 
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:   ورود شریک جدید به شرکت تضامنی-4
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حقوقارساختدر،  گيردیمصورتشركاءكليه با موافقتكهیتضامنشركتبهجديدکشريورودبا
.شودیمحاصل یتغييرات( مبلغ و /ياتعداد )سرمايهصاحبان 

د، وشیمی تضامنشركتوارد ی قدیمک و یا چند شریکسهم الشركه یخرید با جديد ک كه شريیهنگام•
از رمايهسصاحبان ساختارحقوق نمی شود و فقط ايجاد یشركت تضامنایدر داراييها و بدهيهیتغييرهيچ 

یركايا شک شريسرمايه جديد جايگزين کشريسرمايه در اين حالت، . تغيير می کندنظر تعداد شرکا
.شودیمیقديم

، شودانجام ی تضامندر شركت مستقیم ی گذارسرمایهاز طریقجديدکشريكه ورودیدر صورت•
از نظر صاحبان سرمايه ساختارحقوق ويافته افزايشیمقدار مساوبه سرمايهوحقوق صاحبان داراييها

.كندیتغيير ممبلغ و تعداد شركاء 

رد شرکت که سهم الشرکه شريک قبلی به وي واگذار گرديده است و با عنوان شريک جديد واشريکی : نکته
راري شرکاي قبلی مسئول قروض و بدهی هايی است که شرکت قبل از او داشته است و هر قشود، همانند می 

.از درجه اعتبار ساقط استاين موضوع برخالف 
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:پذیردیجدید معموال به دو طریق صورت مکشریورود 

یقدیمک و یا چند شریکـ خرید سهم الشركه ی1

:یتضامندر شركت مستقیم ی ـ سرمایه گذار2
ه ی ، بدون تاثیر در سرمایدر شركت ستقیمی مگذارازطریق سرمایهجدیدکشریورود-الف

شرکای قدیمی

یاشركبهپاداشاختصاصوشركتدرستقیممیگذارسرمایهازطریقجدیدکشریورود-ب
یقدیم

بهیسرقفلاختصاصوشركتدرستقیممیگذارسرمایهازطریقجدیدکشریورودـج
یقدیمکشری

شریکبهپاداشاختصاصوشركتدرستقیممیگذارسرمایهازطریقجدیدکشریورودـد
جدید
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کیا چند شریوک طریق خرید سهم الشركه یازجدیدکورود شریـ1
:یقدیم

كه سرمايه فروشنده سهم الشربايد حساب، باشدطريقاز اينجديد کشريورودكهیهنگام
.می شودجديد بستانكارک شريسرمايه وبدهكارشدهفروختهكهایمعادل سهم الشركه

یمنرا افزايش یتضامنشركتسرمايهو حقوق صاحبانداراييهاطريقاز اين کشريورود
احبان تغيير نام ص)تغيير می کند یتضامنشركتسرمايهحقوق صاحبانفقط ساختار .دهد

(سرمايه

اساليد بعدی: مثال



یمقد کیا چند شریوک طریق خرید سهم الشركه یازجدیدکشریورود -مثال



11

:یتضامندر شركت ستقیمی مگذارازطریق سرمایهجدیدکشریورود-2

و درشدهی تضامنوارد شركتمستقيمیگذارسرمايهجديد از طريق ک شري،مواردازیدر برخ
.گيردیقرار مشركت یشركازمره

شركاء بهوشده شركتوارد( یيا غير نقدی نقد)یدارايصورت بهجديد کشريپرداخت 
یتضامنشركتسرمايهو حقوق صاحبانداراييها، طريقاز اين کشريورود. شودیپرداخت نم

.دهدیرا افزايش م

-الف

-ب

-ج

-د



مثال

قدیمی، بدون تاثیر در سرمایه ی شرکایدر شركت ستقیمی مگذارازطریق سرمایهجدیدکشریورود-الف
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وضععلتبهياآندریگذارسرمايهویتضامنشركتبهکشريکيوروددرعمل:مهم

کريشیسرمايهياتخصصبهشركتنيازعلتبهياوبودهیتضامنشركتیسودآورومطلوب
باجديدشريکتوسطتضامنیشركتبهشدهوارددارايیمبلغطبيعتامورد،دوايندر.استجديد

ثبتبرایمواردايندر.بودنخواهدمساویشود،میمنظورویحساببستانكاربهكهمبلغی

بهروشهاتريناصلیكهكرداستفادهتوانمیمختلفیروشهایازجديدشريکورودمالیرويداد

:است زيرصورت

یقدیمیشركابهپاداشاختصاصوشركتدریگذارسرمایهازطریقجدیدکشریورودـب

یقدیمکشریبهیسرقفلاختصاصوشركتدریگذارسرمایهازطریقجدیدکشریورودـج

جدیدشریکبهپاداشاختصاصوشركتدریگذارسرمایهازطریقجدیدکشریورودـد

برخورداراستیمناسبوضعيتزوابودهسودآورشركتكهیهنگامممعموالجوبیازروشها•

.شودیماستفاده

.شودمیاستفادهدارد،ایويژهمهارتهایوتخصصجديدشريککهزمانیدروشاز*•
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بهپاداشاختصاصوشركتدریگذارسرمایهازطریقجدیدکشریورودـب

یقدیمیشركا

در  مواردی  که  شرکت  تضامنی از وضع  مطلوب  مالی برخورداراست، مبلغی که
ساب شرکای قديمی برای ورود شريک جديد  مطالبه  می کنند، از آنچه  به بستانکار ح

.سرمايه وی منظور می شود، بيشتر است

اساليد بعدی: مثال
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کیشربهیسرقفلاختصاصوشركتدریگذارسرمایهازطریقجدیدکشریورودـج

یقدیم

مساوی مبلغی که شريک جديد پرداخت می کند با مبلغ منظور شده به حساب سرمايه وی
.  است، ولی  برای  کل  شرکت سرقفلی در نظر گرفته می شود

=  ارزش شرکت
جديد شريک گذاری سرمايه

جديد شريک ی شده تحصيل ی سرمايه =  400000نسبت
100000

0.25

400000-310000=90000 ÷ 2 = 45000
ديدجشريکوقديمیشرکاییسرمايهماندهجمعمنهایشرکتارزش=سرقفلی

210000+100000 = 310000

120000+90000 = 210000 حسنورودازقبلشرکتیسرمايه

شرکتجديدیسرمايه



ثبت•

100000وجه نقد 

90000سرقفلی 

100000سرمايه حسن  

45000سرمايه محسن 

45000سرمايه حسين 

ين محسن و که در اين مسيله نسبت سود و زيانی ب) سرقفلی به نسبت سود و زيانی شرکا : نکته
، بين شرکای قديم تقسيم می شود(حسين مساوی بود، يعنی يک دوم و يک دوم
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اختصاص پاداش به شریک ودر شركتی گذارازطریق سرمایهجدیدکشریورودـد 
جدید

ويژه ای دارد، شرکای قديمی به دليل زمانی  که  شريک  جديد  تخصص  و مهارتهای
ايه ای که توانايی های شريک جديد، موافقت  می کنند که وی مبلغ کمتری نسبت به سرم

.    قرار است به وی تخصيص يابد، وارد شرکت کند

:مثال




