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:انحالل شرکت

.قانون تجارت ، شرکت تضامنی در موارد زیر منحل می شود136طبق ماده 

در صورت ورشکستگی شرکت-1

در صورت توافق شرکا-2

.شرکت برای مدت معینی تشکیل و آن مدت منقضی شده باشد-3

به درخواست هریک از شرکا و با در دست داشتن حکم انحالل از دادگاه-4

تصفیه در مورد ورشکستگی هریک از شرکا و گذشت شش ماه از تقاضای مدیر-5



:تصفیه شرکت یا انحالل شرکت

قانون تجارت پس از انحالل شرکت ، امر تصفیه باید به وسیله مدیر یا مدیران  203طبق ماده 
به هر حال مدیر باید دارایی های شرکت را فروخته ،مطالبات شرکت را وصول  . شرکت صورت گیرد

و بدهی های شرکت را پرداخت کند و باقیمانده وجه نقد را به نسبت سهم الشرکه بین شرکا  
معموال تازمانی که کلیه دارایی های شرکت به وجه نقد تبدیل نشده و بدهی ها و . تقسیم کند

تعهدات شرکت پرداخت نگردد وجهی به شرکا پرداخت نمی شود و اگر نقدینگی واحدهای تجاری 
.برای پرداخت بدهی ها کافی نباشد ،کسری نقدینگی باید از اموال شخصی شرکا تامین شود



:نحوه بستن دفاتر شرکت تضامنی در زمان انحالل

س هنگام تصفیه شرکت تضامنی ابتدا حسابی به نام حساب تصفه افتتاح می شود و ماب التفاوت بدهی ها و شرکت پ-1
.از پرداخت و دارایی ها پس از فروش به این حساب منظور می شود

اگر بخشی از دارایی های شرکت به شرکا واگذار شود به همان مقدار سرمایه شرکا کسر شده و با حساب تصفیه -2
.بسته می شود

.بابت هزینه های تصفیه نیز حساب تصفیه بدهکار و به همان مقدار حساب بانک بستانکار می شود-3

 :نکته

هنگام انحالل حساب جاری شرکا با حساب سرمایه آنها یا شرکا بسته می شود و در نهایت حساب تصفیه مانده گیری 
.می شود و مانده ی آن به نسبت سرمایه با سرمایه شرکا بسته میشود



:مثال

شرکا همه به انحالل شرکت .تقسیم میشود 7،8،5حمید ،حامد ، محمود شرکای شرکت تضامنی هستند در این شرکت سود و زیان به نسبت 
:ترازنامه شرکت در زمان انحالل به شرح زیر است. توافق کرده اند

شرکت تضامنی حمید و شرکا

1388/12/29ترازنامه

350000پرداختنی                                       حساب
300000وام پرداختنی                                             

120000حساب جاری حمید                                      
180000حساب جاری محمود                                    
130000سرمایه حمید                                               

70000سرمایه حامد                                                 
50000سرمایه محمود                                              

200000بانک                                                            
250000کاال                                               موجودی

110000حساب دریافتنی                                          
40000زمین                                                             
600000ساختمان                                                     

1200000 1200000



:در خصوص تصفیه اطالعات زیر در دست است

.ریال نقدا فروخته شد260000موجودی کاال به مبلغ ( الف

.ریال دریافت و تسویه شد80000مطالبات شرکت به مبلغ ( ب

.ریال نقدا فروخته شد450000ساختمان به مبلغ ( ج

.ریال به محمود واگذار شد30000زمین به مبلغ ( د

.بدهی های شرکت کامال پرداخت شد( ه

.ریال پرداخت شد40000هزینه های تسویه به مبلغ ( و

.مطلوب است ثبت های مربوط در دفتر روزنامه



:حل

260000بانک ( 1

250000موجودی کاال 

10000حساب تصفیه 

80000بانک         ( 2

30000حساب تصفیه 

110000حساب دریافتنی 

450000بانک      ( 3

150000حساب تصفیه 

600000ساختمان 



:حل

30000سرمایه محمود ( 4

10000حساب تصفیه  

40000زمین 

350000حساب پرداختنی ( 5

300000وام پرداختنی    

650000بانک 

40000حساب تصفیه ( 6

40000بانک 

حساب تصفیه

1             )10000 2                                    )30000

3                                  )150000

4                                    )10000

6                                    )40000

10000 230000

220000



:حل



:حل



:مثال

88/12/29درتاریخ . در سود و زیان شرکت سهیم می باشند 2و3امید وامین شرکای یک شرکت تضامنی هستند و به ترتیب به نسبت 
.ترازنامه شرکت در این تاریخ به شرح زیر می باشد. شرکا تصمیم گرفتند که شرکت خود را منحل نمایند 

شرکت امید و شرکا

88/12/29ترازنامه 

300اسناد پرداختنی                                     

400حساب پرداختنی                                    

200حساب جاری امید                                  

100حساب جاری امین                                  

450سرمایه الف                                         

250سرمایه ب

60بانک                                                 

240حساب دریافتنی                                    

300کاال                                      موجودی

500ماشین آالت                                        

600زمین                                               

1700 1700



:در خصوص تصفیه اطالعات زیر در دست است

.ریال نقدا فروخته شد400ماشین آالت به مبلغ ( 1

.ریال نقدا به فروش رسید650زمین شرکت به مبلغ ( 2

.ریال به امین واگذار گردید260موجودی کاال به مبلغ ( 3

.ریال وصول و بقیه الوصول تلقی شد190مطالبات شرکت به مبلغ ( 4

.حساب پرداختنی از محل موجودی نقد شرکت کال پرداخت شد( 5

.ریال پرداخت شد50هزینه های تصفیه به مبلغ ( 6

:مطلوب است ثبت های الزم در دفتر روزنامه



:حل



:حل


