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يكاليمفعاليتهايتلخيصوبنديطبقهثبت،فن:ازعبارتستحسابداري

اينسيبررازحاصلهنتايجتفسيروپولبهسنجشقابلاعدادقالبدرمؤسسه

.اعداد

فنيكعنوانبهحسابداريشود،مياستنباطمذكورتعريفازكهبطوري

ديدگاههايوليباشدفنيكحسابدارياستممكن.استشدهشناخته

هاآنازيكهرذكربهكهاستشدهمطرححسابداريبراياخيراًنيزجديدتري

پردازيممي
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1-خدماتيفعاليتيكعنوانبهحسابداري

2-اقتصاديواحدزبانعنوانبهحسابداري

3-تاريخيثبتعنوانبهحسابداري

4-اطالعاتيسيستميكعنوانبهحسابداري

5-جارياقتصادواقعيتعنوانبهحسابداري

6-نويندانشيعنوانبهحسابداري
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شركت تعاونيشركت سهامي
.  سرمايه در تشكيل نقشي ندارد. سرمايه در تشكيل آن حاكم است_1

. مبنا تأمين حداكثر نياز مشترك اعضاء.مبنا تحصيل حداكثر سود براساس مبلغ سرمايه گذاري_2

. نقش اعضاء در مالكيت به طور يكسان است.نقش سهامداران در مالكيت محدود به ميزان سهام است_3

. حق رأي اعضاء به طور مساوي است.حق رأي سهامداران به نسبت سهام است_4

ارزش هدف اصلي شركت سودآوري نست، بنابراين ارزش سهام براساس سودآوري.ارزش سهام بستگي به ميزان سودآوري شركت دارد_5
.  گذاري نمي شود

.از تسهيالت دولت برخوردار است.  از تسهيالت دولت برخوردار نيست_6

. از معافيت مالياتي برخوردار است.از معافيت هاي مالياتي برخوردار نيست_7

. از حمايت هاي دولتي برخوردار مي شود.تشكيل و ثبت شركتها به عهده مؤسسين است_8
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ه ايجاد و تأمين شرايط و امكانات كار براي همه به منظور رسيدن ب. 1

. اشتغال كامل

ايل قرار دادن وسايل كار در اختيار كساني كه قادر به كارند ولي وس. 2

. كار ندارند

پيشگيري  از تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروههاي خاص. 3

.  جهت تحقق عدالت اجتماعي

.  جلوگيري از كارفرماي مطلق شدن دولت. 4

كار و قرار گرفتن مديريت و سرمايه و منافع حاصله در اختيار نيروي. 5

.  تشويق بهره برداري مستقيم از حاصل كار خود



پيشگيري از انحصار، احتكار، تورم، و اضرار به غير . 6

ترويج و تحكيم مشاركت و همكاري و تعاون عمومي . 7

كمك تأمين نيازهاي مشترك اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، اعضاء و. 8

به تحقق عدالت اجتماعي

تأمين نيازهاي حرفه اي و شغلي، مصرفي، رفاهي اعضاء. 9



هزينه هاي تأسيس .ريال تأسيس شد15000،000نفر وسرمايه 15000با عضويت 1/2/68شركت تعاوني فرهنگيان در:مثال
.سهامداران حداقل مبلغ مقرر را پرداخت كردند ومابقي در تعهد آنهاست.ريال بوده است800،000

.پرداخت هزينه هاي تأسيس شركت ازسوي يكي از اعضا(5/2
رداختي نفر از اعضا به شركت مراجعه كرده وتقاضاي عضويت خودرا پس گرفتند و باارائه سهام خود به شركت مبلغ پ6(8/2

.خودرا پس گرفتند
.اعضا كليه سرمايه تعهدشده خودرا پرداخت كردند(10/2
5000،000بانک:حل

10،000،000تعهد اعضا
15،000،000سرمایه

800،000تأسیس.ه
800،000پ.ح

800،000پ.ح(5/2
800،000بانک

6000سرمایه(8/2
2000بانک

4000تعهد اعضا
9،996،000بانک(15/2

9،996،000تعهد اعضا

9

5000،000=3÷1*15000،000

1/3=طبق قانون

2000=3÷1*6000

4000=3÷2*6000

تعهد اعضا

10،000،0004000

9،996،000

سرمایه

600015000،000

14،994،000



روشهاي افزايش سرمايه
درشركت تعاوني
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هامافزایش سرمایه از طریق افزایش مبلغ اسمی س-1

ازطریق صدور سهام -2
جدید

بدون تجدید -الف
ارزیابی دارایی 

وبدهی

با -ب
تجدیدارزیابی 
دارایی وبدهی

ندوخته افزایش سرمایه ازمحل سودتقسیم نشده سنوات وحساب ا-3
ها



ريالی که توسط 1000سهم 10،000باسرمایه ای منقسم به 1/5/73شرکت تعاونی البرز در تاریخ -1
مجمع عمومی فوق العاده تصمیم .عضو تشکیل گردید ودر حال نیز سرمایه پرداخت شده است5000

لاير 3000گرفته که به منظور توسعه ی شرکت سرمایه شرکت را ازطریق افزایش بهای هرسهمبه 
10،000*2000=20،000،000وبعد 3000-1000=2000.:افزایش دهد

10،000،000بانک
20،000،000بانک:سپس10،000،000سرمایه

20،000،000سرمایه

لاير منقسم به 20،000،000باسرمایه 1/3/64شرکت تعاونی حسابداران در (الف-2
سرمایه شرکت پس ازمدتی باطی .ريالی به ثبت رسیده است2000سهم بانام10،000

ريالی افزایش 2000سهم بانام 20،000لاير منقسم به 40،000،000تشریفات قانونی به 
20،000،000بانک.:یافته است

20،000،000سرمایه

ريالی 1000سهم بانام 30،000لاير منقسم به30،000،000سرمایه شرکت تعاونی شقایق (ب-2
سهم به ارزش روز به اعضای جدید واگذار 3000این شرکت درسال جدید .میباشد
لاير 50،000،000و110،000،000درصورتی که ارزیابی روز دارایی وبدهی .مینماید

.ثبت عملیات در دفتر روزنامه-2تعیین ارزش روز دارایی ها وبدهی ها-1:مطلوبست.است

6000،000بانک
3000،000سرمایه سهام
3000،000تجدید ارزیابی
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10،000،000

20،000،000

30،000،000

سرمایه

60،000،000=50،000،000-110،000،000

2000=30،000÷60،000،000 ارزش روز هرسهم

6،000،000=2000*3000

3،000،000=1000*3000



ريالی  تأسیس 2000سهم30،000منقسم به لاير60،000،000شرکت تعاونی گندم کاران با سرمایه اولیه 
اندوخته :مانده حسابهای اندوخته وسود شرکت .شده است

لاير،سودتقسیم 19،000،000ريالعمومی28،000،000لاير،احتیاطی24،000،000قانونی
لاير از 70،000،000لاير،سهامداران تصمیم دارند سرمایه شرکت را به میزان 11،000،000نشده

تعیین سهم هریک از -2.ثبت حسابداری مربوط:مطلوبست.محل اندوخته ها وسود افزایش دهند
.اعضا 

12000،000اندوخته قانونی

،28000،000احتیاطی

19000،000عمومی

11000،000سودتقسیم نشده

70،000،000سرمایه

12

12000،000=1/2*24،000،000

70،000،000=11000،000+19000،000+28000،000+12،000،000

35000=2000÷70،000،000 دتعداد سهام جدی

1.166=30،000÷35000 سهم هر عضو



كاهش سرمايه

ريالي كه تمامأ تأذيه 1000سهم 40،000ريال منقسم به 40،000،000شركت تعاوني ياس  باسرمايه ي (الف-1مثال
اگر .سهم بودند از شركت خارج شدند5نفراز اعضا كخ هركدام داراي 10سال 5پس از .شده بودتأيسس گرديد

ريال به اعضاي جديد واگذار ميشود وچنانچه در زمان خروج ارزش 100،000سهام مذكور بالفاصله به مبلغ 
ثبت :ريال ارزيابي شود مطلوبست80،000،000ريال و160،000،000دفتري دارايي ها وبدهي ها به ترتيب 

.عمليات

50،000سرمايه
50،000تجديد ارزيابي

100،000بانك

(...فوت و)خروج اعضا ازشرکت تعاونی

همراه با تجديد -الف
ارزيابي

بدون تجديد -ب
ارزيابي  دارايي 

وبدهي

در اثر زیان حاصل از عملکرد

2000=40،000÷80،000،000=80،000،000-160،000،000 ارزش روز هر سهم

50،000=1000*50=5*10

100،000=2000*50



ريال کأل پرداخت شده سهامدار شرکت شقايق 6000سهم به ارزش اسمي 9اکرمي بادردست داشتن خانم (ب-2
.ريال واگذار ميکند54000سال تصميم به کناره گيري از شرکت ميکند سسهام مربوط را ب قيمت 5که پس از

54000سرمایه
54000بانک

تقسيم سود در شركتهاي تعاوني
لاير آن در تعهد اعضا 5000،000ريالی است که 20،000سهم 1000تعاونی توزیع مصرف روستاییان دارای شرکت 
:لاير میباشد که طبق توافق های زیر صورت گرفته است3000،000این شرکت سودخالص .میباشد

اندوخته قانونی از سود طبق قانون:الف

به عنوان اندوخته احتیاطی% 3:ب

پاداش مدیران وبازرسان%16:ج

مالیلت به سود سهام پرداختنی%2:د

.سود پس از کسر وجوه فوق به نسبت سهام بین اعضا تقسیم میگردد:ه

3000،000سودوزیان.خ.ح:الف
3000،000تقسیم سود.ح

300،000تقسیم سود.ح:ب
300،000پ .مالیات

2700،000تقسیم سود:ج
135000اندوخته قانونی

81000احتیاطی
432000پاداش

2052000پ.سود سهام 

41040پ.سود سهام:د
41040مالیات پرداختنی
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:سرمايهثبتحسابداريعمليات-الف
هاداراييروزارزشارزيابيبا.4ادغام.3وغيرنقدينقد.2نقدي.1

شرکتنامهدردرجنسبتبهسودوزیان.1سودتقسيم-ب

نسبت سرمایه                       اکر در شرکتنامه درج نشده باشد به .2
. میشودتقسیم 

مانده ی حساب سودوزیان بقه حساب تقسیمسود منتقل.3
.میشود

سهم سود پس از منظورنمودن پاداش،حقوق وسود .4
تضمین شده ی 

.سرمایه به حساب جاری شرکا منتقل میشود

اگربراثر ضررهای وارده،سرمایه ی شرکاء کم شودتا زمانی .5
که این 

کمبود جبران نشودپرداخت هرنوع سود به شرکاء ممنوع 
.است

د اگرشرکت تضامنی زیان داشته باشد حساب تقسیم سو.6
بدهکار و

.                                                       خالصه سودوزیان بستانکار میشود

16



ريال دريك 4000،000و2000،000احمد ومحمود باسرمايه هاي   :مثال
ريال 6000،000سود دوره مالي .شركت تضامني  سهيم هستند

.(محاسبه وتقسيم سود) مطلوب است.است

6000،000حساب سودوزيان
6000،000حساب تقسيم سود

6000،000حساب تقسيم سود
2000،000جاري احمد

4000،000جاري محمود

17

4000،000=6÷4*6000،000

6=2+4

2،000،000=6÷2*6،000،000



باشد مطلوب است 4و6اگر تقسيم سود به نسبت.......
.محاسبه و تقسيم سود شود

6000،000سود وزيان
6000،000تقسيم سود

6000،000تقسيم سود
3،600،000جاري احمد

3،400،000جاري محمود

16/10/1441 18

3،600،000=10÷6*6،000،000

3،400،000=10÷4*6،000،000

10=4+6



سرمایه ی پایه ی پایان دوره یک شرکت :مثال
اگر سود .7،000،000و افشین5،000،000احمد:تضامنی
ریال باشد مطلوب است محاسبه وثبت 24،000،000شرکت

.تقسیم سود

24،000،000سودوزیان

24،000،000تقسیم سود

24،000،000تقسیم سود

10،000،000جاری احمد

14،000،000جاری محمود

16/10/1441 19

12=5+7

14،000،000=12÷7*24،000،000

10،000،000=12÷5*24،000،000



.قبل از تقسيم سود بين شركاء مبالغ زير به شركا تعلق ميگيرد
حقوق.1
پاداش.2
سود تضمين شده ي سرمايه.3

ميليون ريال دريك شركت تضامني شريك 3و2عباس ومحسن باسرمايه هاي :مثال
ريال است اگر سود تضمين 300،000وپاداش محسن200،000حقوق عباس.هستند

.باشد سهم سود هريك را حساب كنيد%10شده سرمايه 
(  1،000،000سود شركت )

20



ماندهمحسنعباس

سود

حقوق                 -

-
200،000

_1000،000(2
00،000)

100،000800،000پاداش-
(100،000)

هسود تضمین شد-

سهم سود 

200،000

80،000

300،000700،000

(500،000       )

200،000

(200،000  )
0

21

120،000

5=3+2 80،000=5÷2*200،000 120،000=5÷3*200،000

480،000520،000 سهم هریک



ريال300،000ماليسالطيدرشركاواكبريتضامنيشركت:مثال

الزحمهحقريال1200،000معادلشركاازهريك.استداشتهزيان

سرمايهكهصورتيدر.ميگيردتعلقشركابهسرمايهبهره%10وساالنه

نسبتوباشدريال13،000،000حسينيوريال20،000،000اكبري

وسوديمتقسجدولتنظيم:مطلوبست.باشدمساويوزيانسودتقسيم

.مربوطههايثبت

16/10/1441 22



زیان          
2،000،0001،300،000بهره سرمایه+

(300،000    )
(3،300،000)

مانده                
1،200،0001،200،000سهم حقوق شرکا+

(3،600،000   )
(2،400،000)

مانده                
بت تقسیم زیان به نس

مساوی
(3،000،000)(3،000،000)

(6،000،000     )
6،000،000

سهم هر شریك از 
زیان عملكرد سال

200،000(500،000)0

16/10/1441 23

ماندهاکبری                       حسینی



(معامله باشرکت)سرمایهبا افزایشهمراه .1ورود شريك جديد       _د

باتجدیدارزیابی .الف

بدون تجدید ارزیابی.ب

(معامله با شرکا)بدون افزایش سرمایه.2

از سهم الشرکه شرکاء                   بخشی از طریق خرید )
(                                           قبلی به صورت خصوصی0
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(معامله باشرکت)همراه باافزایش سرمایه 
:   پرداخت وجهی معادل مبلغ تعیین شده -1

18000بانک 
18000سرمایه

:پرداخت وجهی بیشتر ازمبلغ تعیین شده-2
20،000بانک

1000سرمايه شريك قديم  
1000سرمايه شريك قديم  
18000سرمایه شريك جديد 

:پرداخت وجهی کمتراز مبلغ تعیین شده-3
16000بانک

1000سرمايه شريك قديم 
1000سرمايه شريك قديم 

18000سرمایه شريك جديد 
در این روش تمامی ثبتهای مربوط به ورود شریک جدید همانند روش:همراه با تجدید ارزیابی 

بدون تجدید ارزیابی دارایی ها وبدهی ها را انجام بدهیم و حساب تجدید ارزیابی را بین 
:مثال.شرکا قدیم به نسبتی که در سودوزیان سهیمند،تقسیم نماییم

12000دارایی
12000تجدید ارزیابی 

9000تجدید ارزیابی
.پس از ارزیابی مانده ی حساب تجدید جاری شرکا انتقال میدهیم9000بدهی ها

3000حساب تجدید ارزیابی 
3000حساب جاری شرکا 

16/10/1441
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:نکته
نده حساب تجدید ارزیابی یک حساب انتزاعی است که ما
صل ی بدهکار آن با زیان و مانده ی بستانکار آن سود حا
یم از تجدید ارزیابی است و با حساب سرمایه شرکای قد

زیان به نسبت قدیمی که شرکا در سود و)بسته می شود
(سهیمند

16/10/1441 26



خشي از طريق خريد ب(معامله با شركا:)ورود شريك جديد بدون افزايش سرمايه
.يا همه ي سهم الشركه ي يك يا چند شريك قبلي

لاير در شرکت تضامنی سهیم 3000،000و2000،000زهره وناهید باسرمایه های :مثال
800،000سهم زهره با پرداخت 1/5باموافقت شرکا احمد .هستند

مطلوبست ثبت .لاير میخرد4000،000سهم ناهید را باپرداخت ½ لاير به وی میخرد وسپیده هم 
.ورود شریک جدید

400،000سرمایه زهره

1،500،000سرمایه ناهید

400،000سرمایه احمد

1،500،000سرمایه سپیده

:ورود شريك جديد همراه با ثبت سرقفلي وبدون سرقفلي
لاير دریک شرکت 6000،000و4000،000خسرو وپرویز باسرمایه های :مثال

کامران به عنوان شریک جدید .تضامنی به نسبت سرمایه سهیم هستند
مطلوبست ثبت.سود شرکت پذیرفته میشود1/4لاير در 10،000،000باپرداخت 

:ورود شریک جدید با ثبت سرقفلی
10،000،000وجه نقد

(ارزش روز)ارزش متعارف شرکت20،000،000سرقفلی

10،000،000سرمایه کامران  

سرقفلی8،000،000سرمايه خسرو  

12،000،000سرمايه پیروز   

400،000=5÷1*2000،000

1،500،000=2÷1*2000،000

10،000،000=x1/4

40،000،000=4*10،000،000

20،000،000(=10،000،000+6000،000+4000،000)-40،000،000

(حذف شده و فقط تعريف  سرقفلي آمده است90البته اين قسمت در كتاب تاليف سال )



:مثال بدون ثبت سرقفلي
سرمایه ی کامرانولي حل مجزا             :همان مثال

پاداش پیروز

پاداش خسرو   

10،000،000وجه نقد

5000،000سرمایه کامران

2000،000سرمایه خسرو

3000،000سرمایه پیروز

:خروج شريك ازشركت بدون تجديد ارزيابي دارايي ها و بدهيها

زمانیکه معامله باشرکت }شرکتشریک همراه با کاهش سرمایه خروج:الف

{.است یعنی مبلغ سرمایه خروجی را شرکت میپردازد

:خروج شریک با فرض پرداخت مبلغی معادل سهم الشرکه ثبت شده-1

14000سرمایه شريك خروجی 

14000بانک
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5،000،000=4÷1(*10،000،000+6000،000+4000،000)

3،000،000=10÷6*5000،000

2000،000=10÷4*5000،00010=6+4



:خروج شریک ازشرکت با فرض پرداخت مبلغی کمتراز سهم الشرکه ثبت شده-2
16000سرمایه شريك خروجي

14000بانک                      

2000سرمايه شريك قديم

:خروج شریک از شرکت با پرداخت مبلغی بیشتر از سهم الشرکه ثبت شده-3
12000سرمایه شريك خروجی 

4000سرمايه شريك قديم 

16000بانک

ت پس مبلغ زمانيكه معامله با شركا اس}:خروج شريك بدون تغيير در سرمايه شركت:ب
{سرمايه شريك خروجي را شركا ميپردازند

:قبول سرمایه شریکی که خارج میشود ازسوی یک یا چند نفر از شرکا-1

120،000سرمایه کوروش

50،000سرمایه آریا

70،000سرمایه اشکان

در :اقبول سرمایه شریکی که خارج میشود با واسطه ی شرکت ازسوی یک یا چند نفراز شرک-2
اینجا شرکت به عنوان واسطه عمل نموده که اول وجه توسط شرکاء قدیم به شرکتپرداخت

:مثال.میگردد و سپس شرکت وجه دریافتی را به شریک خروجی میپردازد
120،000بانک

70،000سرمایه آریا

50،000سرمایه اشکان
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:و سپس این ثبت را میزنیم
120،000سرمایه کوروش

120،000بانک

:نكته
قاضاي شريك خارج شونده ضمن پذيرش دارايي هاي شركت به مبالغ دفتري ، ت

(با تغيير نسبت سود براي شركاي باقي مانده.)سهم سرقفلي ميكند

700،000سرقفلی-1
400،000شرکای باقیماندهجاري 
300،000شرکای خارج شوندهجاري 

400،000(به نسبت جدید)شرکای باقیماندهجاري -2
400،000سرقفلی

(بد)900،000سرمايه شرکای خارج شونده-3
(بس)300،000سرمایه شریک خارج شونده

(                             بس)600،000وجه نقد
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در سودوزیان 3/8و4/8و1/8رحیمی ورضایی وحقیقت شرکای یک شرکت تضامنی هستند که به نسبت:مثال
کلیه دراول تیرماه سال جاری رضایی تصمیم به خروج گرفت وطبق توافق شرکا ، ارزش دفتری.شریک اند

بلغ دارایی ها مورد قبول واقع میشودو مقرر میگردد عالوه بر پرداخت سهم الشرکه سرمایه رضایی به م
چنانچه پس ازخروج .لاير یه عنوان سهم سرقفلی به ایشان پرداخت شود500،000لاير  مبلغ 2000،000

.باشد و چنانچه پس ازخروج نسبت ها تغییر نکند1و2رضایی نسبت سودوزیان 

فرض اول:حل
1000،000سرقفلی:

375000رحیمی.ج.ح
500،000ج رضایی.ح

125000ج حقیقت.ح
:وبعد

666،667جاری رحیمی
333،333جاری حقیقت.ح

1000،000سرقفلی
1000،000=4÷8*500،000375000=8÷3*1000،000500،000=8÷4*1000،000
125000=8÷1*1000،000

:فرض دوم
2000،000سرمایه رضایی

500،000سرقفلی
2000،000بانک

125000جاری رحیمی
500،000*1÷4=375000125000جاری حقیقت

375000=4÷3*500،000

16/10/1441 31



و آریا اشکان.تعیین نسبتهای جدید شرکای قدیم پس از ورود شریک جدید به شرکت
در 1/8و4/8و3/8وکوروش شرکای یک شرکت تضامنی هستند که به نسبتهای 

در سودوزیان وارد 1/4با توافق شرکا ماهان با نسبت.سودوزیان شریک هستند

.مطلوبست تعیین نسبتهای جدید پساز ورود ماهان به شرکت.شرکت میشود
1-1/4=3/4

¾*3/8=9/32

¾*4/8=12/32

¾*1/8=3/32

8/32:
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اشکان

آریا

کوروش

ماهان

تصفيه ی شرکت تضامنی
است ممکن.است(به عنوان مدیر تصفیه)مسؤولیت تصفیه ی شرکت به عهده ی مدیر یا مدیران شرکت 

.شرکاء اشخاص دیگری راجهت این امر تعیین میکند

:  روش تصفيه ی تدريجی-1

.این روش مدنظر کتاب درسی نمیباشد.تسویه حساب های شرکت درمدت زمان طوالنی انجام میشود

:روش تصفيه ی آنی-2

تنها ()به جز وجهنقد ومانده بدهکار حساب جاری)افتتاح یک حساب تصفیه وانتقال کلیه اقالم دارایی -1

اب جاری سرمایه وحس-حساب واسناد پرداختنی-وجه نقد:حسابهایی که مستقیمأ با تصفیه بسته نمیشوند
مایه با وجه سر-جاری با سرمایه بسته میشود.ح–که حساب واسناد پرداختنی باوجه نقد بسته میشوند (شرکاء

.نقد بسته میشود



(بد)حساب تصفیه:الف
(  بس)دارایی ها

م.م.ذ:ب
استهالک انباشته

سود تقسیم نشده
حساب تصفیه

:جاری به سرمایه شریک.انتقال مانده ی بستانکار ح:ج
جاری شریک

سرمایه شریک
:فروش دارایی ها به افراد خارج از شرکت -د

وجه نقد
تصفیه.ح

:فروش دارایی یه شرکا
سرمایه شریک 

تصفیه.ح
:پرداخت بدهی توسط شرکت-ه

حساب پرداختنی
وجه نقد

:پرداخت بدهی توسط شرکاء
حساب پرداختنی

تانکار یا اگر مبلغ پرداخت بدهی کمتریا بیشتر باشد تفاوت به حساب بس/سرمایه شریک

.:بدهکار تصفیه منتقل میشود

پ.اس/ح
وجه نقد

تصفیه.ح
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:فروش سرقفلی به افراد خارج از شرکت-و
حساب وجه نقد

تصفیه   .ح
:فروش سرقفلی به شرکاء

سرمایه شریک
تصفیه.ح

:پرداخت هزینه های تصفیه توسط شرکت-ز
تصفیه.ح

وجه نقد

:هزینه های تصفیه توسط شرکاپرداخت 
تصفیه.ح

سرمایه شریک
(يانز:سودو مانده ي بدهكار:مانده ي بستانكار)مانده گيري حساب تصفيه-ي

تصفیه                                    سرمایهحساب 
تصفیه.سرمایه                                     ح

در هنگام بستن سود حساب تسويه                                  در هنگام بستن زيان حساب تسويه            
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انواع سهام

ارزش سهامحسابداري شركتهاي سهامي   
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سود هرسهم

صرف وکسر سهام

با نام

بي نام



حداکثر قیمت سهام ده.سهم عبارت از قعاتی است که مجموع آن سرمایه شرکت را تشکیل میدهد:سهام

.هزار ريالی ودر شرکتهای سهامی خاص حدافل وحداکثری وجود ندارد

(ممتاز-2عادی با نام یا بی نام-1)صورت است2سهام به : انواع سهام

به خریدار گواهی نامه موقت .دردفتر شرکت ثبت شده است.دارنده سهم معلوم است: سهام عادی با نام
.داده میشود

با .به صورت سند دروجه حامل است.اسم دارنده در ورقه یادفاتر ثبت نشده است: سهام عادی بی نام
.دریافت مبلغ مانند اسکناس آن را میتواند بفروشد

ر موارد سهامی است که امتیازاتی نسبت به سایر سهام در نفع ویا سرمایه ویا سرمایه ویاسای: سهام ممتاز
دارد وهنگامی که شرکت نیاز به سرمایه(قیمت اسمی آنها ازسایر سهام بیشتر نیست.)داشته باشد

.ولی در حالت عادی نمیتواند جذب کند سهام ممتاز منتشر میکند

اولویت دریافت سرمایه نسبت به سهام عادی -2دریافت سهم معینی از سود-1: امتیازات سهام ممتاز
درصورت انحالل

:ارزش سهام

.درروی سهام نوشته شده است: ارزش اسمی

ازار قیمت تجاری همان قیمت حقیقی هر سهم است که به کیفیت فعالیت وتقاضای ب: ارزش روز یاتجاری
قیمتی که سهام در بازار بورس عرضه میدارد با قیمت اصلی واسمی سهام فرق دارد .بستگی دارد

.قیمت روز ممکن است بیشتر وکمتر ویا معادل قیمت اسمی باشد.وقیمت بازار وارزش تجاری است

.این ارزش ازروی فرمول زیر تهیه میشود: ارزش دفتری

سرمایه سهام عادی+انباشته(زیان)سود+صرف سهام(کسر+)اندوخته ها

.ازروی فرمول زیر در دفاتر تهیه میشود: ارزش تصفیه
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تعداد سهام عادی

سرمایه+انباشته(زیان)سود+سودتصفیه(زیان+)اندوخته ها

تعداد سهام عادي

ارزش دفتری هرسهم= 

ارزش تصفیه هرسهم= 



سود هرسهم درصورتهای مالی شرکت های سهامی از مهم ترین اطالعات شرکت ارائه : سود هرسهم
.های سهامی است

آن تقاضا برای سهام شرکتی زیاد باشد سهام شرکت به قیمت بیش از مبلغ اسمیاگر : صرف سهام
.:میگویند«صرف سهام»فروخته می شود که به این فزونی ارزش بازار از ارزش اسمی 

1000،000وجه نقد
800،000سرمایه سهام عادی

200،000صرف سهام

ن تقاضا برای سهام شرکتی کم باشد سهام شرکت را به قیمت کمتراز ارزش اسمی آاگر : کسر سهام
.:میگویند«کسرسهام»میفروشند که به این کسری از ازارزش بازار ارزش سهام 

800،000وجه نقد
200،000کسرسهام

1000،000سرمایه سهام

سهامیشرکتهای حسابداری 

آنها .تصمیم به تشکیل شرکت سهامی عام دماوند گرفتند1/3/1364نفراز سهامداران درتاریخ 13: مثال
ريالی تأمین 1000سهم بانام عادی 1000،000لاير منقسم به 1000،000،000سرمایه شرکت را 

مؤسسان طبق قانون سرمایه را متعهد وقسمتی را طبق قانون ازسرمایه ی تعهدشده را .میشود
اقدامات زیر .واریز نمودند103این مبلغ به حساب بانک شرکت در شرف تأسیس شعبه .پرداخت کردند

:طی خردادماه صورت گرفته است
لاير توسط آقای کاشانی وکیل 4000،000تهیه اساس نامه وطرح پذیره نویسی سهام مبلغ بابت (9/4/64

.دادگستری پرداخت شده است
.انتشار اعالمیه پذیره نویسی وتکمیل اوراق ازسوی مردم(16/3/64
.تشکیل مجمع عمومی مؤسسان واعالم ثبت شرکت(28/3/64
.شرکت از سهامداران مطالبه ی طلب نمود(30/3/64
پرداخت بدهی آقای کاشانی توسط شرکت(30/3/64
.پرداخت مابقی تعهد سهامداران(31/3/64

عملیات مالی فوق در دفاتر آماری ورسمیثبت :مطلوبست

سود هرسهم=سود شرکت 

تعدادسهام



:حل

70،000،000بانک شرکت درشرف تأسیس(1/3/64

130،000،000تعهدمؤسسین

200،000،000سرمایه

4000،000تأسیس.ه(9/3/64

4000،000پ.ح

800،000،000تعهد پذیره نویسان(16/3/64

800،000،000سرمایه

280،000،000بانک شرکت در شرف تأسیس(21/3/64

280،000،000تعهد پذیره نویسان

350،000،000بانک(28/3

650،000،000تعهدسهامداران

4000،000تأسیس.ه

1،000،000،000سرمایه

4000،000پ.ح

بابت تشکیل شرکت دراداره ثبت
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200،000،000%=20*1،000،000،000

70،000،000%=35*200،000،000

نويسانتعهد پذيره 

800،000،000280،000،000

520،000،000

سهامدارانبدهی

130،000،000

520،000،000

650،000،000

280،000،000%=35*800،000،000



650،000،000بدهی سهامداران(30/3

650،000،000تعهد سهامداران

4000،000پ.ح(30/3

4000،000وجه نقد

650،000،000وجه نقد(31/3

650،000،000بدهی سهامداران
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% 5سهم ممتاز 1000ریالی وتعداد10،000سهم عادی 2000سرمایه شرکت سهامی عام شامل :2مثال
آنرا در حساب % 35سرمایه را تعهد کرده و% 20معادل 7/7/68ريالی بوده که مؤسسان درتاریخ 20،000

بانک شرکت در شرف :مطلوبست ثبت در دفتر آماری.بانک شرکت در شرف تأسیس واریز نمودند

(بس)8000،000سرمایه(بد)5،200،000تعهد مؤسسین(بد)2،800،000تأسیس

چنانچه سود اعالم شده .ريالی است10،000سهم 2000سهام عادی شرکت سهامی قصرسنگ -3مثال
.                                                                                                                  لاير باشد سود هرسهم رابدست آورید25000،000

25،000،000
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20،000،000=10،000*2000

20،000،000=20،000*1000

هکل سرمای40،000،000

8،000،000=20*%40،000،000

2،800،000%=35*8،000،000

2000
12،500= سود هرسهم



صورت هاي مالي
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صورت عملکرد سودوزیان

حساب سودو زیان

ترازنامه

طبقه بندی ترازنامه
دارایی ها

بدهی ها

حقوق صاحبان سهام

انباشته(زیان)گردش حساب سود



:دارايي ها

:گروه تقسيم ميشود4دارايي هاي هرواحد اقتصادي به

دريافتني،.مثل وجوه نقد،سرمايه گذاري كوتاه مدت،اسناد:دارايي جاري-1

...مثل ساختمان،زمين،اثاثه،و:دارايي ثابت-2

...سرقفلي،حق االختراع،عالئم تجاري و:دارايي نامشهود-3

.مثل هزينه تأسيس كه به دوره ي بد منتقل ميشود:ساير دارايي ها-4

:بدهي ها

:گروه زير تقسيم ميشوند2بدهي ها به 

...مثل اسناد كوتاه مدت پرداختني،حصه جاري بدهي هاي بلند مدت،حساب پرداختني و:بدهي هاي جاري-1

....مثل وام بلندمدت پرداختني ،اسناد بلندمدت پرداختني و:بدهي هاي بلند مدت-2

:حقوق صاحبان سهام
.سرمايه صاحبان سهام،اندوخته قانوني،سودزيان انباشته،ساير اندوخته ها
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