
بسم اهلل الرحمن الرحیم
ری دو اصول حسابدا

خانم اصغری: استاد
ات  یازدهمنهم جلسه 

موسسه آموزش عالی میالد گلستان



علت ورود یک شریک به شرکت تضامنی و سرمایه گذاری در آن یا به علت وضع مطلوب و 
در این دو  .سودآوری شرکت تضامنی بوده یا به علت نیاز شرکت به سرمایه جدید می باشد

ر مورد طبیعتا مبلغ دارایی وارد شده به شرکت توسط شریک جدید با مبلغی که به بستانکا
.حساب وی منظور میشود، مساوی نخواهد بود

در این موارد برای ثبت رویدادهای مالی ورود شریک جدید از روش های مختلفی میتوان  
:استفاده کرد که اصلی ترین روش ها بصورت زیر است

اختصاص پاداش به شرکای قدیمی-1

اختصاص سرقفلی به شرکای قدیمی-2

در روش اول معموال شرکت سودآور بوده و از وضعیت مناسبی برخوردار بوده و مبلغی که  
.  شریک جدید وارد شرکت می کند کمتر از مبلغی است که به حساب سرمایه او منظور میشود

و تفاوت مبلغ دریافتی و مبلغ ثبت شده نفر جدید به حساب سرمایه شرکای قدیم منعکس  
.شده که به نسبت سهم سود شرکا قدیم بین آنان تقسیم خواهد شد



:مثال
در سود و زیان سهیم هستند ،شرکا تصمیم گرفتند که ساغر 3و2در شرکت تضامنی ساسان و سامان که به نسبت 

ریال به حساب  2/500/000مقرر گردید ایشان مبلغ . را به جهت توانایی در مدیریت به عنوان شرکت جدید بپذیرند
ریال در نظر گرفته شود و ماب التفاوت مبلغ پرداختی به 2/000/000بانکی شرکت واریز نموده و سهام او در شرکت 

:مطلوب است انجام ثبت های الزم. نسبت سودو زیان شرکا از طیق حساب جاری آنان تامین گردد

:حل



:روش دوم

در این شرایط براساس علت هایی مانند موقعیت محل ،برتری کیفیت محصول یا  
معروفیت خدمات ارائه شده عاملی غیر مادی و نامشهود ایجاد شده که متعلق به 

که در این حالت با محاسبه آن از طریق موارد زیر امکان  . شرکایی قدیم می باشد 
هرگاه با ورود شریک جدید موافقت کنند مبلغی که در شرکت  . پذیر میباشد

سرمایه گذاری میکنند معادل آن سهیم شده و ارزش سرقفلی شرکت محاسبه  
م  گردد و به آنمیزان سرقفلی در دفاتر شرکت ثبت و به حساب سرمایه شرکای قدی

.منظور میگردد



خروج شریک از شرکت تضامنی

هر یک از شرکا میتوانند با موافقت سایر شرکا سهم الشرکه خود را به دیگری  
.خروج شریک به یکی از طرق زیر می باشد. واگذار و از شرکت خارج شوند

واگذاری سهم الشرکه به یک یا چند شریک شرکت -1

دریافت دارایی های شرکت-2



واگذاری سهم الشرکه به یک یا چند شرکت 

100فرض کنید که الف ، ب،ج شرکای یک شرکت تضامنی بوده و سهم الشرکه هریک :مثال
ریال از الف و ب از شرکت 100ج با دریافت . ریال و به نسبت مساوی در سود و زیان شریک اند

.خارج شد و سهم الشرکه خود را به نسبت مساوی به آنها واگذار میکند

:حل

100سرمایه ج  

50سرمایه الف  

50سرمایه ب    



:دریافت دارایی های شرکت

:خروج شریک به یکی از صورت های زیر انجام میگیرد

دریافت دارایی های شرکت معادل سهم الشرکه -1

دریافت دارایی های شرکت بیشتر از سهم الشرکه-2

دریافت دارایی های شرکت کمتر از سهم الشرکه-3



در این روش شریکی که قصد خروج از شرکت را دارد معادل سهم الشرکه خود از دارایی های :روش اول
.شرکت را دریافت مینماید

:مثال

100سرمایه ج 

80وجه نقد      

20اثاثه            

در صورتی که شرکت تضامنی از سود آوری خوبی برخوردار بوده و وضعیت مالی مناسبی : در روش دوم 
داشته باشد، هریک از شرکا هنگام خروج از شرکت بیشتر از سهم الشرکه خود از دارایی های شرکت را  

.مطالبه خواهند نمود

.ریال وجه نقد از شرکت خارج شود110به عنوان مثال فرض کنید که در مثال قبل ج با دریافت 

100سرمایه ج   

5سرمایه الف     

5سرمایه  ب      

110وجه نقد     



در این حالت شریک با دریافت مبلغ کمتری از دارایی های شرکت ،سهم  : روش سوم
.الشرکه واگذار و با تحمل زیات از شرکت خارج خواهد شد

ریال وجه نقد از شرکت خارج  80به عنوان مثال فرض کنید در مثال قبل ج با دریافت 
.شود

100سرمایه ج   

80وجه نقد         

10سرمایه الف     

10سرمایه ب       



ریال می باشد 500000افشین ورامین شرکا شرکت تضامنی می باشند و سهم الشرکه هریک از آنها :مثال
در سود و زیانسهیم می باشند ، شرکا توافق نمودند سمیر با پرداخت 3و2آنها به ترتیب به نسبت 

.  سرمایه شرکت گردد و به همین نسبت در سود و زیان شرکت سهیم گردد% 40ریال مالک 400000
مطلوبست ثبت رویدادهای فوق در دفتر روزنامه

500000+400000+500000=1400000سهم الشرکه افشین ، رامین،سمیر                          

سرمایه سمیر%1400000 * 40=560000

160000=400000–560000

160000

400000بانک            / نقد 

64000جاری افشین          

96000جاری رامین           

560000سرمایه سمیر

2

5
64000

3

5
96000



%  25ریال به عنوان شریک جدید پذیرفته شود و 800000با توجه به اطالعات مثال قبل چنانچه سعید با پرداخت مبلغ : مثال
به سرمایه شرکت به او اختصاص یابد و شرکا توافق نمایند حساب سرقفلی در دفاتر افتتاح شود میزان سرقفلی شرکت را محاس

.نموده و ثبت مربوط به ورود شریک جدید را نیز به همراه سرقفلی محاسبه شده در دفتر ثبت نمایید

:حل




