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  فصل اول
  ترکیب و تلفیق

  
  هاترکیب شرکت
  .ها یعنی یک شدن چند شرکتترکیب شرکت

  :نمایدپیدابه آن دستتواندمیشرکت برای این که رشد نماید از دو روش زیر
  .مانند این که سود انباشته با فرض صدور اوراق مشارکت انجام نماید. نمایدمیشرکت از درون رشد :رشد درونی -1
  .دیگر برای رشد خود استفاده نمایدهایشرکتشرکت از: رشد بیرونی -2
  

  انگیزه برای ترکیب
انگیزه مالیاتی-1
)مانند ریسک تأمین قطعات یا مواد اولیه(کاهش ریسک-2
دسترسی سریع به مواد اولیه-3
خالی و بیکارهایظرفیتاستفاده-4

  
  ترکیبهایشکل

  ترکیب افقی-1
و سایپا که دارایخودروایرانهایشرکتمانند .گویندمیکه در یک راستا هستند و یکی شوند راهاییشرکت
  .یکسانی باشندهایفعالیت

  ترکیب عمودی-2
تأمین کننده مواد اولیهساپکومانند شرکت ایران خودرو و ساپکو که. مکمل هم هستندهاشرکتبی که در آنترکی

  .باشدمیشرکت ایران خودرو
  ترکیب نامتجانس-3

در ایران خودروتوانندمیکهرا نام بردگذاریسرمایههایشرکتمانند .که هیچ سنخیتی با هم ندارندهاییشرکت
  .گذاری نمایندو هم در شرکت سیمان سرمایه

  
  اشکال مختلف ترکیب

  :ثبت زیر خواهد بوددارایی به صورت نقد انجام پذیرد که در این صورت دارایترکیب ممکن است با خرید
  ×××    )به تفکیک(هادارایی

  ×××  )به تفکیک(هابدهی    
  )مابه تفاوت بدهی و دارایی(    ×××      وجه نقد    
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  :در این صورت دارای ثبت زیر خواهد بود .آن دارایی را خریداری نماید ،خودصدور سهامممکن است با
  ×××    )به تفکیک(هادارایی

  ×××  )به تفکیک(هابدهی    
  ×××        سهام عادی    
  ×××    صرف سهام عادی    

  :گرددمیآن شرکت را خریداری نماییم که ثبت زیر لحاظخرید سهامممکن است با
  ××××    گذاری در شرکت الفسرمایه

  )در صورت خرید نقدی(××××          وجه نقد      
  ××××    گذاری در شرکت الفسرمایه

  ××××    سهام عادی      
  )اگر به صورت سهام باشد(××××       صرف سهام عادی      

  
  ترکیب تجاریهایروش

  
  ادغام-1

اطالق، به آنشرکت ب را داشته باشیمفقطبعد از ترکیبوجود داشته باشدشرکت الف و بضاگر دو شرکت فر
  .ه استکه در اینجا شرکت الف حذف گردیدگرددمی

  تلفیق-2
پدید آید به آن تلفیقاگر دو شرکت الف و ب را داشته باشیم و هر دو شرکت حذف گردد و شرکت جدید به نام ج

  .گویندمی
  تحصیل-3

مالی تلفیقیهایصورتدر تحصیل هر دو شرکت شخصیت حقوقی خود را حفظ نموده و همچنان وجود داشته که ما
  .هیچ شرکتی حذف نخواهد شدو در این شکل و روشنماییممیتهیههاآنبرای

    
  انواع شکل شرکت

  .باشدمیشرکتی که سهام دیگر شرکت را خریداری نموده است و همان خریدار):مادر(شرکت اصلی
  .باشدمیفروخته است و همان فروشنده سهامراشرکتی که سهامش :شرکت فرعی

  
  های مالی تلفیقیصورت
در بر گیرنده هم صورت مالی خود شرکت اصلی و همنمایدمیمالی تلفیقی که شرکت اصلی تهیههایصورت

فعان آن بوده و از شرکت اصلی مطالبهنذیاصلیهایشرکتکه سهامدارانباشدمیفرعیهایشرکتمالیهایصورت
  . نمایدمی
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  :نوع صورت مالی وجود دارد 3در تلفیق
  مادرهایشرکتصورت مالی تلفیقی -1
  فرعیهایشرکتمالی تلفیقیهایصورت -2
  فرعیهایشرکتمادر وهایشرکتاز ترکیبمالی تلفیقیهایصورت -3

  
  تلفیقهایروش

  روش ترکیب خرید -1
  )منسوخ شده(روش اتحاد منافع -2
  

  روش خرید
کهگویندمیهای مرتبط با تلفیقه به آن هزینهکگرددمیهاییهزینهبرای خرید سهام شرکت دیگر، شرکت متحمل

  :باشدمیشامل موارد زیر
بوده و به خاطر تحصیل آن دارایی ایجادگذاریسرمایهتحصیل آنکه جزء الینفکهاییهزینه :های مستقیمهزینه -1

  .شده است
محسوب نشده و غیرمستقیم هستندمانند تأمین مالی که جزء بهای تمام شدههاییهزینه :های غیرمستقیمهزینه -2

  ...مانند بهره اوراق مشارکت و
  

  )1(مثال
ریالی به مبلغ هر800سهم1000ریال در ازای صدور1.000.000از سهام شرکت ب را به مبلغ% 100شرکت الف

گذاری درمطلوب است ثبت مربوط به سرمایه. ب خریداری کردارزیاریال بابت مشاوره10.000ریال و پرداخت1000سهم
  .دفاتر شرکت خریدار

  )ثبت مرکب( :پاسخ
  )1.000.000+10.000(      1.010.000  گذاری در سهام شرکت بسرمایه
  10.000      وجه نقد      
  )1000×800(   800.000    سهام عادی      
  )بازاراختالف قیمت اسمی و(   200.000    صرف سهام      

  
  سرقفلی

مثال زیر برای روشن شدن .گرددمیسال مستهلک20و سرقفلی حداکثر تاگویندمیناشناخته را سرقفلیهایدارایی
  :گرددمیمفهوم سرقفلی بیان
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  )2(مثال
. ریال به صورت نقد خریداری نمود6.000.000شرکت ب را به مبلغ% 100شرکت الف× 01/01/1تاریخفرض کنید در
ترازنامه شرکت ب به ارزش دفتری و بازار به. ریال پرداخت نموده است500.000و حسابداریالزحمهحقعالوه بر آن بابت

  :باشدمیشرح زیر
  ارزش بازار    ارزش دفتری    شرح  

  500.000    500.000    وجه نقد
  350.000    350.000    دریافتنی/ح

  600.000    450.000    موجودی کاال
  1.600.000    1.300.000  )خالص(ساختمان
  1.400.000    1.200.000  )خالص(تجهیزات

  4.450.000    3.800.000    هاداراییجمع
  500.000    500.000    هابدهی

  1.000.000    سهام عادی
  3.950.000    800.000  صرف سهام عادی

  1.500.000    سود انباشته
  4.450.000    3.800.000  س.ص.جمع بدهی و ح

  :با توجه به اطالعات ارائه شده مطلوب است
  ثبت زمانی سرمایه گذاری: الف
  شناسایی سرقفلی: ب
سال است و شرکت اصلی قصد دارد سرقفلی را 5باقی مانده عمر مفید تجهیزات و ساختمان :ج

  . ساله مستهلک نماید10
  .الزم در دفاتر شرکت اصلی در پایان سال مالیهایثبتانجام

  :پاسخ الف
  )6.000.000+500.000(  6.500.000  گذاری در شرکت بسرمایه
  6.500.000      وجه نقد    

  :پاسخ ب
  )1.000.000+ 800.000+ 1.500.000= (3.300.000←س شرکت فرعی. ص. ارزش دفتری ح

  مازاد پرداختی6.500.000–3.300.000= 3.200.000
  ارزش موجودی کاال  →600.000–450.000= 150.000× % 100= 150.000افزایش ارزش موجودی کاال
  ارزش ساختمان→  1.600.000–1.300.000= 300.000× % 100= 300.000افزایش ارزش ساختمان
  ارزش تجهیزات  →  0001.400.–0001.200.= 000200.× % 100= 000200.افزایش ارزش تجهیزات

  جمع افزایش یافته  650.000           

    650.000جمع افزایش یافته
    مازاد پرداختی3.200.000

      2.550.000سرقفلی
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  :پاسخ ج
  :ثبت بابت سود خالص شرکت فرعی) با فرض وجود سود(

  ××××  ری در شرکت باگذسرمایه
  ××××  گذاریدرآمد حاصل از سرمایه    

  :سود سهام پرداختی شرکت فرعیثبت بابت
  ××××  سود سهام دریافتی/وجه نقد

  ××××    گذاریسرمایه      
  داراییمحاسبه ارزش واقعی

  )شود و ارتباط مستقیمی با درآمد داردموجودی کاال مستهلک نمی(  :ثبت بابت موجودی کاال
  150.000  گذاریدرآمد حاصل از سرمایه

    150.000  گذاری در سهام شرکت بسرمایه    
  :ساختمانثبت بابت

  60.000  گذاریدرآمد حاصل از سرمایه
  )300.000 ÷سال 5عمر مفید(      60.000  گذاری در سهام شرکت بسرمایه    

  :  تجهیزاتثبت بابت
  40.000  گذاریدرآمد حاصل از سرمایه

    )200.000 ÷سال  5عمر مفید(  40.000  گذاری در سهام شرکت بسرمایه    
  :  ثبت بابت سرقفلی

  255.000  درآمد حاصل از سرمایه گذاری
    )2.550.000 ÷سال10(  255.000  گذاری در سهام شرکت بسرمایه    

  
  مالی تلفیقیهایصورتمراحل تهیه
 .نماییممیهای فی مابین شرکت را حذفابتدا حساب-1

 .سرمایه گذاریهایحسابحذف-2

 .هابدهیوهاداراییجمع سایر-3

  
  مالی تلفیقیهایصورتتملک درهایحالت

  
  حالت اول
  دفتریارزشسهام شرکت فرعی به قیمت% 100تملک

  )3-1مثال(
ریال خریداری400.000شرکت آریا کلیه سهام شرکت آسیا را به مبلغ دفتری، به مبلغ× 1کنید در ابتدای سالفرض

ریال از شرکت آریا طلب دارد و چنانچه ترازنامه های دو شرکت در زمان50.000همچنین فرض کنید شرکت آسیا .نمود
  :باشدمیخرید به صورت زیر
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  یاشرکت آس    شرکت آریا      شرح  
  50.000    250.000      وجه نقد

  80.000    200.000      دریافتنی/ح
  50.000    150.000      موجودی کاال

  ------     400.000  گذاری در شرکت آسیاسرمایه
  ------     800.000      زمین

  500.000    700.000      ساختمان
  680.000    00.0005.2      هاداراییجمع

  100.000    380.000      پرداختنی/ ح
  180.000    420.000    پرداختنیاسناد

  300.000    1.000.000      سهام عادی
  0.00010    00.0007      سود انباشته

  680.000    00.0005.2  س.ص.جمع بدهی و ح
  .مطلوب است تهیه ترازنامه تلفیقی در حالت فوق

  :پاسخ
سایر ،عد از خریدبهایزمانولی درکنیممیگذاری فقط ترازنامه تلفیقی را تهیهدر زمان خرید سرمایه :نکته

  .تهیه نماییمتوانیممیمالی راهایصورت

بس  بد  ترازنامه تلفیقی  تعدیالت  شرکت آسیا  شرکت آریا  شرح
  300.000  250.00050.000وجه نقد

  230.000  200.00080.00050.0001دریافتنی/ح
  200.000  150.00050.000    موجودی کاال

  ----   400.0002----400.000  گذاری در شرکت آسیاسرمایه
  800.000  ----800.000زمین

  1.200.000  700.000500.000ساختمان
  2.730.000  680.000 00.0005.2    هاداراییجمع

  430.000    380.000100.00050.0001پرداختنی/ح
  600.000  420.000180.000  اسناد پرداختنی

  1.000.000  1.000.000300.000300.0002عادیسهام
  700.000  700.0000.00010100.0002سود انباشته

  2.730.000  450.000  680.000450.000 00.0005.2  س.ص.جمع بدهی و ح
  :تلفیقیهایثبت
  مابینفیهایحسابحذف -1

  50.000  حساب پرداختنی
  50.000  حساب دریافتنی    
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  گذاریسرمایههایحسابحذف -2
  100.000    سود انباشته
  300.000    سهام عادی

  400.000    گذاری در سهام شرکت آسیاسرمایه  
  حالت دوم

  سهام شرکت فرعی به قیمت ارزش بازار% 100تملک
  )3-2مثال(

آسیاهمچنین فرض کنید شرکتریال خریداری کرده باشد580.000از شرکت آسیا را به مبلغ% 100اگر شرکت آریا
با این فرض کههای دو شرکت در زمان خرید به صورت زیر بوده وریال از شرکت آریا طلب دارد و چنانچه ترازنامه50.000

ترازنامه تلفیقی آنریال بیشتر از ارزش دفتری آن باشد،50.000و30.000ترتیبارزش بازار موجودی کاال و ساختمان به
  .را تهیه نمایید

  شرکت آسیا    آریاشرکت      شرح  
  50.000      70.000      وجه نقد

  80.000    200.000      دریافتنی/ح
  50.000    150.000      موجودی کاال

  ------     580.000  گذاری در شرکت آسیاسرمایه
  ------     800.000      زمین

  500.000    700.000      ساختمان
  680.000    00.0005.2      هاداراییجمع

  100.000    380.000      پرداختنی/ ح
  180.000    420.000    اسناد پرداختنی

  300.000    1.000.000      سهام عادی
  0.00010    700.000      سود انباشته

  680.000    00.0005.2  س.ص.جمع بدهی و ح
  .مطلوب است تهیه ترازنامه تلفیقی در حالت فوق

  :پاسخ
بس  بد  ترازنامه تلفیقی  تعدیالت  شرکت آسیا  شرکت آریا  شرح

  120.000  70.00050.000نقدوجه
  230.000  200.00080.00050.0001دریافتنی/ح

  230.000    150.00050.00030.0002    موجودی کاال
  ----   580.0002----580.000  گذاری در شرکت آسیاسرمایه
  800.000  ----800.000زمین

  100.000  100.0002سرقفلی
  0.00051.2    700.000500.00050.0002ساختمان

  2.730.000  680.000 00.0005.2    هاداراییجمع
  430.000    380.000100.00050.0001پرداختنی/ح

  600.000  420.000180.000  اسناد پرداختنی
  1.000.000  1.000.000300.000300.0002سهام عادی
  700.000  700.0000.00010100.0002سود انباشته

  2.730.000  630.000  680.000630.000 00.0005.2  س.ص.بدهی و حجمع
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  :تلفیقیهایثبت
  مابینفیهایحسابحذف -1

  50.000  حساب پرداختنی
  50.000  حساب دریافتنی    
  سرمایه گذاریهایحسابحذف -2

  580.000–) 300.000+100.000(= 180.000= مازاد پرداختی
    30.000موجودی کاال

  50.000ساختمان  مازاد پرداختی180.000
  100.000سرقفلی    

  100.000    سود انباشته
  300.000    سهام عادی

  ↑30.000  موجودی کاال
  ↑50.000    ساختمان
  ↑100.000    سرقفلی

  580.000    گذاری در سهام شرکت آسیاسرمایه  
    

  حالت سوم
  سهام شرکت فرعی به قیمت ارزش دفتری% 100کمتر ازتملک

  )3- 3مثال(
ریال خریداری300.000سهام شرکت آسیا را به مبلغ دفتری، به مبلغ% 75شرکت آریا× 1فرض کنید در ابتدای سال

انریال از شرکت آریا طلب دارد و چنانچه ترازنامه های دو شرکت در زم50.000همچنین فرض کنید شرکت آسیا. نمود
  :باشدمیخرید به صورت زیر

  شرکت آسیا    شرکت آریا      شرح  
  50.000    350.000      وجه نقد

  80.000    200.000      دریافتنی/ح
  50.000    150.000      موجودی کاال

  ------     300.000  گذاری در شرکت آسیاسرمایه
  ------     800.000      زمین

  500.000    700.000      ساختمان
  680.000    00.0005.2      هاداراییجمع

  100.000    380.000      پرداختنی/ ح
  180.000    420.000    اسناد پرداختنی

  300.000    1.000.000      سهام عادی
  0.00010    700.000      سود انباشته

  680.000    00.0005.2  س.ص.جمع بدهی و ح
  .مطلوب است تهیه ترازنامه تلفیقی در حالت فوق
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  :پاسخ

بس  بد  ترازنامه تلفیقی  تعدیالت  شرکت آسیا  شرکت آریا  شرح
  400.000  350.00050.000وجه نقد

  230.000  200.00080.00050.0001دریافتنی/ح
  200.000  150.00050.000    موجودی کاال

  ----   300.0002----300.000  گذاری در شرکت آسیاسرمایه
  800.000  ----800.000زمین

  1.200.000  700.000500.000ساختمان
  30.0008.2  680.000 00.0005.2    هاداراییجمع

  430.000    380.000100.00050.0001پرداختنی/ح
  600.000  420.000180.000  اسناد پرداختنی

  100.000  100.0003حقوق اقلیت

225.0002  300.000  1.000.000  سهام عادی

75.0003  
  1.000.000  

75.0002  0.00010  700.000  سود انباشته

25.0003  
  700.000  

  30.0008.2  450.000  680.000450.000 00.0005.2  س.ص.جمع بدهی و ح
  :تلفیقیهایثبت
  مابینفیهایحسابحذف -1

  50.000  حساب پرداختنی
  50.000  حساب دریافتنی    
  گذاریسرمایههایحسابحذف -2

  )300.000× % 75(      225.000    عادیسهام
  )100.000× % 75(         75.000    انباشتهسود
  300.000    گذاری در سهام شرکت آسیاسرمایه    
سهام حقوقی به نام حقوق اقلیت وجود دارد که با ثبت زیر این حقوق% 100همیشه در تملک کمتر از -3
  :دهیممیرا نشان

  )300.000× % 25(   75.000  سهام عادی شرکت فرعی
  )100.000× % 25(   25.000  سود انباشته شرکت فرعی

  100.000  حقوق اقلیت      
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  حالت چهارم
  سهام شرکت فرعی به قیمت ارزش بازار% 100تملک کمتر از

  )3-1/4مثال(
ریال خریداری کرده باشد همچنین فرض کنید شرکت آسیا435.000از شرکت آسیا را به مبلغ% 75اگر شرکت آریا

های دو شرکت در زمان خرید به صورت زیر بوده و با این فرض کهریال از شرکت آریا طلب دارد و چنانچه ترازنامه50.000
ریال بیشتر از ارزش دفتری آن باشد، ترازنامه تلفیقی آن50.000و30.000ترتیبارزش بازار موجودی کاال و ساختمان به

  .ماییدرا تهیه نرا به روش تئوری شرکت اصلی
  شرکت آسیا    شرکت آریا      شرح  

  50.000    215.000      وجه نقد
  80.000    200.000      دریافتنی/ح

  50.000    150.000      موجودی کاال
  ------     435.000  گذاری در شرکت آسیاسرمایه
  ------     800.000      زمین

  500.000    700.000      ساختمان
  680.000    00.0005.2      هاداراییجمع

  100.000    380.000      پرداختنی/ ح
  180.000    420.000    اسناد پرداختنی

  300.000    1.000.000      سهام عادی
  0.00010    700.000      سود انباشته

  680.000    00.0005.2  س.ص.جمع بدهی و ح
  .و با روش تئوری شرکت اصلیمطلوب است تهیه ترازنامه تلفیقی در حالت فوق

  :پاسخ

بس  بد  ترازنامه تلفیقی  تعدیالت  آسیاشرکت  شرکت آریا  شرح
  265.000  215.00050.000وجه نقد

  230.000  200.00080.00050.0001دریافتنی/ح
  222.500    150.00050.00022.5002    موجودی کاال

  ----   435.0002----435.000  گذاری در شرکت آسیاسرمایه
  800.000  ----800.000زمین

  00075.    75.0002سرقفلی
  500.371.2    700.000500.00037.5002ساختمان

  000.830.2  680.000 00.0005.2    هاداراییجمع
  430.000    380.000100.00050.0001پرداختنی/ح

  600.000  420.000180.000  اسناد پرداختنی
  1.000.000  1.000.000300.000300.0002سهام عادی
  100.000  100.0002حقوق اقلیت
  700.000  700.0000.00010100.0002سود انباشته

  000830.2.  000585.  680.000.000585 00.0005.2  س.ص.جمع بدهی و ح
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  :تلفیقیهایثبت
  مابینفیهایحسابحذف -1

  50.000  حساب پرداختنی
  50.000  حساب دریافتنی    
  گذاریسرمایههایحسابحذف -2
  100.000    انباشتهسود

  300.000    سهام عادی
  )30.000× % 75(      ↑22.500  موجودی کاال

  )50.000× % 75(      ↑37.500    ساختمان
  )100.000× % 75(        75.000    سرقفلی

  435.000    گذاری در سهام شرکت آسیاسرمایه  
  })100.000× % 25)+(300.000× % 25({    100.000    حقوق اقلیت      

واحد اقتصادی حقوق اقلیت را بهشخصیتولی در حالتشودمیس محاسبه. ص. در روش تئوری شرکت اصلی فقط ح
  .نماییممیروش بازار هم محاسبه

  
  حالت چهارم با روش شخصیت واحد اقتصادی

  )3-2/4مثال(
چنین فرض کنید شرکت آسیاریال خریداری کرده باشد هم435.000از شرکت آسیا را به مبلغ% 75اگر شرکت آریا

های دو شرکت در زمان خرید به صورت زیر بوده و با این فرض کهریال از شرکت آریا طلب دارد و چنانچه ترازنامه50.000
ریال بیشتر از ارزش دفتری آن باشد، ترازنامه تلفیقی آن50.000و30.000ترتیبارزش بازار موجودی کاال و ساختمان به

  .را تهیه نماییدخصیت واحد اقتصادیشرا به روش
  شرکت آسیا    شرکت آریا      شرح  

  50.000    215.000      وجه نقد
  80.000    200.000      دریافتنی/ح

  50.000    150.000      موجودی کاال
  ------     435.000  گذاری در شرکت آسیاسرمایه
  ------     800.000      زمین

  500.000    700.000      ساختمان
  680.000    00.0005.2      هاداراییجمع

  100.000    380.000      پرداختنی/ ح
  180.000    420.000    اسناد پرداختنی

  300.000    1.000.000      سهام عادی
  0.00010    700.000      سود انباشته

  680.000    00.0005.2  س.ص.جمع بدهی و ح
  .تهیه ترازنامه تلفیقی در حالت فوق و با روش تئوری شرکت اصلی :مطلوب است
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  :پاسخ

بس  بد  ترازنامه تلفیقی  تعدیالت  شرکت آسیا  شرکت آریا  شرح
  265.000  215.00050.000وجه نقد

  230.000  200.00080.00050.0001دریافتنی/ح
  230.000    150.00050.00030.0002    موجودی کاال

  ----   435.0002----435.000  گذاری در شرکت آسیاسرمایه
  800.000  ----800.000زمین

  100.000  100.0002سرقفلی
  0.00051.2    700.000500.00050.0002ساختمان

  000875.2.  680.000 00.0005.2    هاداراییجمع
  430.000    380.000100.00050.0001پرداختنی/ح

  600.000  420.000180.000  اسناد پرداختنی
  1.000.000  1.000.000300.000300.0002سهام عادی
  700.000  700.000100.000100.0002سود انباشته
  145.000  145.0002  حقوق اقلیت

  000875.2.  000630.  680.000.000630 00.0005.2  س.ص.جمع بدهی و ح
  :تلفیقیهایثبت
  مابینفیهایحسابحذف -1

  50.000  حساب پرداختنی
  50.000  حساب دریافتنی    
  گذاریسرمایههایحسابحذف -2

  )Χ75 = %435.00    →    %.= 580.000(     580.000× % 25= 145.000حقوق اقلیت
  100.000    سود انباشته
  300.000    سهام عادی

        ↑30.000  موجودی کاال
  ↑     50.000    ساختمان
          100.000    سرقفلی

  435.000    آسیاگذاری در سهام شرکتسرمایه  
      145.000    حقوق اقلیت      
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  )ترکیب تجاری -لوافصل(کتاب 1مسئله
  )ارقام به هزار ریال است: (باشدمیبه شرح زیر13×3حقوق صاحبان سهام شرکت فارس و کرمان در اول فروردین

  شرکت کرمان       شرکت فارس              
  1.600    3.000    ریال20سهام عادی
  800    400      صرف سهام
  600    1.200      سود انباشته

  3.000    4.600    س. ص. جمع ح
سهم از سهام خود را به ارزش150.000،سهام شرکت کرماندر ازای کلشرکت فارس13×3در دوم فروردین ماه

ثبت وهایدر همان تاریخ شرکت فارس بابت هزینه. ریال منتشر نموده و شرکت کرمان منحل گردید40مهمنصفانه هر س
  .ریال پرداخت نمود20.000های مستقیم ترکیبریال و بابت هزینه10.000صدور سهام

فروردینتهیه بخش حقوق صاحبان سهام ترازنامه شرکت فارس بالفاصله بعد از ترکیب تجاری در دو :استمطلوب
   .13×3ماه

  )ترکیب تجاری -لوافصل(کتاب 2مسئله
  :به شرح زیر است13×19/12/1ترازنامه شرکت ری به تاریخ

  ارزش منصفانه          ارزش دفتری      اقالم ترازنامه
  400.000    500.000    و مطالباتوجه نقد

  1.500.000    1.00.000      موجودی کاال
  300.000    400.000      زمین

  3.500.000    4.00.000  آالت و تجهیزاتاموال، ماشین
  )1.500.000(    استهالک انباشته

  0001.300.    ---------       اختراعحق
  0007.000.    00.0004.4      هاجمع دارایی

  850.000    800.000      پرداختنی/ ح
  -------     2.000.000      سهام عادی
  -------     200.000      صرف سهام
  -------     0001.400.      سود انباشته

  .................    00.0004.4  س.ص.جمع بدهی و ح
6.700.000های شرکت ری مبلغها و بدهیبرای خرید دارایی13×29/12/1شرکت ورامین در تاریخ :استمطلوب

  .ثبت روزنامه این خرید را در دفاتر شرکت ورامین ارائه نمایید. ریال وجه نقد پرداخت کرد
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  )ترکیب تجاری -لوافصل(کتاب3مسئله
ریال وجه نقد پرداخت نمود و1.500.000های شرکت بتا را تحصیل نمود و در این ارتباط،شرکت آلفا تمام دارایی

در تاریخ ترکیب تجاری، ترازنامه شرکت بتا. این شرکت را قبول کرده و آن را پرداخت نمایدهایبدهیتعهد نمود که تمامی
  :و ارزش منصفانه مربوط به صورت زیر تهیه شده است

  ارزش منصفانه          ارزش دفتری          اقالم ترازنامه
  10.000      10.000          نقد و بانک

30.000(دریافتنی/ ح   90.000      90.000  )ریال بدهی شرکت آلفاشامل
  200.000    2.00.000          موجودی کاال

  500.000    400.000          زمین
  1.600.000    2.500.000        و تجهیزاتساختمان

  ---------     )00.0002.1(        استهالک انباشته
  00.0004.2    00.0002.0          هاجمع دارایی

  300.000    300.000        و تعهداتپرداختنی/ ح
  800.000    800.000        بدهی بلندمدت

  1.100.000    1.100.000          هابدهیجمع
  -------     100.000   )ریال 1ارزش اسمی هر سهم(سهام عادی
  -------     500.000          صرف سهام

  -------     300.000          انباشتهسود
  1.300.000    900.000      جمع حقوق صاحبان سهام

  2.400.000    00.0002.0      س.ص.و حهاجمع بدهی
   :استمطلوب

  .شود، انجام دهیدای را که توسط شرکت بتا در تاریخ ترکیب تجاری، در دفاتر روزنامه منعکس میثبت روزنامه -الف
  .را پس از انعکاس ثبت آلفا در دفاتر روزنامه، تهیه نماییدترازنامه شرکت بتا -ب

  )ترکیب تجاری -لوافصل(کتاب 4مسئله
ها به شرحهای منصفانه آنبه ارزشهمراه با اطالعات مربوط13×29/12/3شرکت سهند و سبالن درترازنامهخالصه

  )ارقام به هزار ریال: (زیر است
  ارزش منصفانه          ارزش دفتری  ارزش منصفانه          ارزش دفتری      اقالم ترازنامه

  20        20        230        230           نقد
  40        40        80        80         هادریافتنی
  60        100        300        240        هاموجودی

  200        60        200        90        زمین
  300        200        600        400      )خالص(ساختمان
  300        180        490        360      )خالص(تجهیزات
  920        600        1900        1400        هایجمع دارای

        ها و حقوق صاحبان سهامبدهی
  60        60        180        180        پرداختنی/ ح

  140        120        180        200        هاسایر بدهی
  ---        200        ---        600      ریالی10سهام عادی
  ---        160        ---        200        صرف سهام
  ---        60        ---        220        سود انباشته

  ---        600        ---      1.400          جمع
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. نمودریال خریداری600.000شرکت سهند کل سهام در جریان شرکت سبالن را به مبلغ13×4در اول فروردین
شرکت سبالن نیز منحل. واگذار نمود% 12ماهه با نرخ5ایریال وجه نقد و سفته200.000شرکت سهند از این بابت

  .گردید
   :استمطلوب

های قابل شناساییها و بدهیی سرمایه گذاری به داراییبرای نشان دادن آن که چگونه بهای تمام شده-1
  .نماییدشود، جدولی تهیهتخصیص داده می

  .بالفاصله پس از ترکیب تجاری تهیه کنید13×4ترازنامه شرکت سهند را در اول فروردین ماه-2
  )ترکیب تجاری -لوافصل(کتاب 5مسئله

شرکت زاگرس از اوراق قرضه بدون وثیق باهایداراییخالص% 100برای تحصیل13×1/1/2شرکت البرز در تاریخ
در این تاریخ ارزش منصفانه اوراق قرضه منتشر شده به وسیله شرکت البرز. ریال استفاده کرد1.740.000مبلغ اسمی
  )ارقام به ریال: (ریال و ترازنامه شرکت زاگرس به شرح زیر بود1.692.000

  ارزش منصفانه          بهای تمام شده               اقالم ترازنامه
  150.000    165.000        وجه نقد و مطالبات

  600.000    315.000          موجودی کاال
  300.000    180.000          زمین

  900.000    1.200.000        ساختمان و تجهیزات
  ---------     )450.000(        استهالک انباشته

  ---------       30.000          سرقفلی
  0001.950.    000440.1.          هاجمع دارایی

  150.000    150.000          پرداختنی/ ح
  -------     300.000          سهام عادی
  -------     180.000          صرف سهام
  -------     000810.          سود انباشته
  .................    000440.1.      س.ص.ها و حجمع بدهی
   :استمطلوب

  .انجام مبادله ارائه کنیدمربوط به شرکت البرز را در تاریخیثبت روزنامه -الف
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  )ترکیب تجاری -لوافصل(کتاب 6مسئله
فرض کنید شرکت جدیدی به نام شرکت کاشان با) فصل ترکیب تجاری5شماره(با استفاده از اطالعات مسئله قبل

عادی به ارزشسهم9.000ریال برای سهامداران شرکت تبریز و50سهم عادی به ارزش اسمی هر سهم12.000صدور
های متحمل شده در این راستا، از طریقهزینه. ریال برای سهامداران شرکت سمنان، تأسیس گردید50اسمی هر سهم

  .معوقه انجام گرفته استهایبدهی
تقریباً با ارزش دفتری آنها و بدهیارزش منصفانه دارایی  دشومیها برابر است، هم چنین تخمین زدههای شرکت تبریز، 

  :ریال باشد100ارزش منصفانه هر سهم عادی شرکت کاشان
  :مطلوب است

ثبت تلفیقی شرکت تبریز و سمنان با شرکت کاشان،با فرض این که روش حسابداریروزنامه، جهتهایثبتانجام -الف
  .مورد استفاده روش خرید باشد

  .ورد استفاده، روش اتحاد منافع باشدهای قسمت الف با فرض این که روش حسابداری مانجام دوباره ثبت -ب
  )ترکیب تجاری -لوافصل(کتاب 7مسئله

ریال وجه نقد پرداخت178.000های شرکت اهواز مبلغبرای تحصیل خالص دارایی13×1/2/3شرکت آبادان در تاریخ
  .ترازنامه دو شرکت درست قبل از انجام ترکیب ارائه شده است. کرد

  )اهوازشرکت(      )شرکت آبادان(        
  ارزش دفتری  ارزش منصفانه          ارزش دفتری    ) ارقام به ریال(اقالم ترازنامه

    50.000      50.000      600.000         وجه نقد
    87.500      87.500      350.000         دریافتنی/ ح

    125.000      75.000      425.000         موجودی کاال
    150.000      100.000      200.000         حق اختراع

    375.000      775.000      950.000       ساختمان و تجهیزات
    --------       )500.000(      )475.000(      استهالک انباشته

    787.500      587.500      2.050.000        هاجمع دارایی
    137.500      137.500      212.500        پرداختنی/ ح

    137.500      137.500      375.000      اسناد پرداختنی
  سهام عادی
    500.000      ریال10ارزش اسمی
  45.000          ریال 6ارزش اسمی
    25.000    400.000        صرف سهام
    80.000      562.500        سود انباشته

  587.500      2.050.000    س. ص. بدهی و ح  جمع
  :مطلوب است

  .های شرکت اهواز ارائه دهیدخرید خالص داراییثبت روزنامه مربوط به شرکت آبادان را در زمان -الف
  .ترازنامه شرکت آبادان را بالفاصله بعد از تحصیل تهیه کنید -ب
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  )ترکیب تجاری -لوافصل(کتاب8مسئله
در. سهم، کل سهام صادره شرکت مازندران را تحصیل نمود8.000شرکت خراسان، با صدور تعداد13×2/1/4در تاریخ

  ).ارقام به ریال: (باشدآزمایشی هر دو شرکت، همراه با اطالعات مربوطه به صورت زیر میاین تاریخ تراز
  )ارزش منصفانه(    )ارزش دفتری(               

  شرکت مازندران  شرکت مازندران          شرکت خراسان        اقالم ترازنامه
    50.000      50.000      300.000         وجه نقد

    100.000      100.000      200.000         دریافتنی/ ح
    100.000      80.000      150.000         موجودی کاال

    150.000      100.000                 زمین
    550.000      520.000      600.000     )ا. پس از کسر اس(تجهیزات

    --------       --------       950.000        حق اختراع
    --------       850.000      2.200.000        هاجمع دارایی

    50.000      50.000      100.000        پرداختنی/ ح
  سهام عادی
    600.000    )ریال50ارزش اسمی(شرکت خراسان

  250.000        )ریال10ارزش اسمی(مازندرانشرکت
    200.000            صرف سهام عادی

    000350.      1.500.000        سود انباشته
  850.000      200.000.2    س. ص. بدهی و ح  جمع

و ارزش هر سهم این شرکت در تاریخ تحصیلشودمیسهام عادی شرکت خراسان به طور منظم در بازار سهام مبادله
  .ریال بوده است130شرکت در تاریخ تحصیل شرکت مازندران

روزنامه دفاتر شرکت خراسان، در صورتی که شرکت مازندران منحل شده و روشهایثبتانجام :مطلوب است
  .حسابداری مورد استفاده، روش خرید باشد

  
  )ترکیب تجاری -لوافصل(کتاب 9مسئله
در این. سهم، کل سهام صادره شرکت ماهان را تحصیل نمود7.000شرکت شوش، با صدور تعداد13×2/1/4در تاریخ
  ).ارقام به ریال: (باشدآزمایشی هر دو شرکت، همراه با اطالعات مربوطه به صورت زیر میتاریخ تراز
  )ارزش منصفانه(    )ارزش دفتری(               

  شرکت ماهان  شرکت ماهان          شرکت شوش        اقالم ترازنامه
    50.000      50.000      300.000         وجه نقد

    100.000      100.000      200.000         دریافتنی/ ح
    110.000      100.000      150.000         موجودی کاال

    200.000      80.000                 زمین
    390.000      300.000      600.000     )ا. پس از کسر اس(تجهیزات

    --------       --------       950.000        حق اختراع
    --------       630.000      2.200.000        هاجمع دارایی

    50.000      50.000      100.000        پرداختنی/ ح
  سهام عادی

    600.000    )ریال50ارزش اسمی(شوششرکت
  100.000        )ریال10ارزش اسمی(ماهانشرکت

    200.000            صرف سهام عادی
    000280.      1.500.000        سود انباشته

  630.000      2.200.000    س. ص. بدهی و ح  جمع
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و ارزش هر سهم این شرکت در تاریخ تحصیلشودمیسهام عادی شرکت شوش به طور منظم در بازار سهام مبادله
  .ریال بوده است150شرکت در تاریخ تحصیل شرکت ماهان

روزنامه دفاتر شرکت شوش، در صورتی که شرکت ماهان منحل شده و روش حسابداریهایثبتانجام :مطلوب است
  .مورد استفاده، روش خرید باشد

  )ترکیب تجاری -لوافصل(کتاب10مسئله
عالوه بر. سهم، کل سهام صادره شرکت سمنان را تحصیل نمود8.000شرکت تبریز، با صدور تعداد13×2/1/4در تاریخ

  :های زیر را نیز متحمل شده استاین شرکت، هزینهآن در راستای تحصیل
ریال15.000         )کمیسیون(الزحمه کارگزار قانونیحق-
ریال30.000        الزحمه حسابرسان برای حسابرسی قبل از تملیکحق-
ریال40.000        الزحمه قانونی جهت بستن قرارداد ترکیب دو شرکتحق-
ریال50.000بهاداراوراقت در کمیسیون بورس والزحمه قانونی و حسابداری برای ثبحق-
    ریال80.000      های صدور گواهینامه سهام برای سهامداران شرکت سمنانهزینه-

  ).ارقام به ریال: (باشدتراز آزمایشی هر دو شرکت، همراه با اطالعات مربوطه به صورت زیر می
  

  )ارزش منصفانه(    )ارزش دفتری(               
  شرکت سمنان  شرکت سمنان          شرکت تبریز        اقالم ترازنامه

    100.000      100.000      400.000         وجه نقد
    150.000      150.000      200.000         دریافتنی/ ح

    100.000      90.000      150.000         موجودی کاال
    135.000      110.000      50.000         زمین

    200.000      220.000      300.000     )ا. پس از کسر اس(تجهیزات
  130.000     125.000      300.000     گذاری بلند مدتسرمایه

    --------       --------       242.000        حق اختراع
    --------       795.000      1.442.000        هاجمع دارایی

    115.000      115.000      175.000        پرداختنی/ ح
  سهام عادی

    400.000    )ریال50ارزش اسمی(تبریزشرکت
  100.000        )ریال10ارزش اسمی(سمنانشرکت

               200.000    صرف سهام عادی
    000580.      667.000        سود انباشته

  795.000      1.442.000    س. ص. بدهی و ح  جمع
   :مطلوب است

روزنامه ادغام شرکت سمنان در شرکت تبریز، با فرض اینکه روش حسابداری مورد استفاده روشهایثبتانجام -الف
  )پرداخت شده در راستای تحصیل شرکت سمنان را نیز انجام دهیدهایهزینههایثبت. (خرید باشد

  .نافع باشدقسمت الف با فرض این که روش حسابداری مورد استفاده، روش اتحاد مهایثبتانجام دوباره -ب
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  )ترکیب تجاری -لوافصل(کتاب11مسئله
همه. سهم تحصیل کرد10.000سهام صادره شرکت اسفند را با صدور% 100شرکت بهمن13×29/12/1تاریخ

و با شرکت بهمن ادغامشودمیروش اتحاد منافع وجود دارد و در ضمن شرکت اسفند منحلگیریبکارشرایط برای
  )ارقام به ریال: (باشدیاد شده به شرح زیر میهایشرکتبرای13×29/12/1تراز آزمایشی به تاریخ. شودمی

  ارزش منصفانه          بهای تمام شده               اقالم ترازنامه
  160.000    350.000          وجه نقد

  30.000    100.000          موجودی کاال
  50.000                زمین

  200.000          )هالک انباشتهپس از کسر است(ساختمان
  550.000    700.000    )پس از کسر استهالک انباشته(تجهیزات
      808.800    گذاری بلند مدت در اوراق بهادارسرمایه
  400.000    860.000          هاهزینه
  1.390.000    800.2.818          جمع

  90.000    216.800          پرداختنی/ ح
      400.000        اوراق قرضه پرداختنی
      2.000        صرف قرضه پرداختنی

  400.000    200.000  )ریال10ریال، 5ارزش اسمی(سهام عادی
  -------     400.000          صرف سهام

  500.000    1.000.000          فروش
  400.000    000600.          سود انباشته
  1.390.000    800.2.818      س.ص.ها و حجمع بدهی
   :استمطلوب

  .بهمن و اسفندهایشرکتروزنامه جهت ترکیبهایثبتانجام -الف
قسمت الف در دفاتر شرکت بهمنهایثبت، پس از این که13÷29/12/1تهیه ترازنامه شرکت بهمن به تاریخ -ب

  ..منعکس گردید
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  )های مالی در تاریخ تحصیلصورت - مودفصل(کتاب 1مسئله
در این تاریخ. ریال خریداری کرده است210.000شرکت بتا را به مبلغاز منافع% 80شرکت آلفا،13×1/1/2در تاریخ

ترازنامه شرکت بتا در این تاریخ به. ها برابر بوده استهای شرکت بتا با ارزش دفتری آنها و بدهیارزش منصفانه دارایی
  )ارقام به ریال: (باشدشرح زیر می
  هادارایی
      75.000          وجه نقد
  45.000        دریافتنیهایحساب

      30.000          موجودی کاال
      60.000  های بلند مدت در اوراق بهادارگذاریسرمایه

      360.000  )خالص از استهالک انباشته(اموال و تجهیزات
      000180.          زمین

      000750.          هاجمع دارایی
  ها و حقوق صاحبان سهامبدهی
      150.000          هابدهی

      150.000          سهام عادی
      000450.          سود انباشته
    000750.      س.ص.ها و حجمع بدهی
  ).نحوه تخصیص مازاد را نشان دهید(13×1/1/2های حذفی کاربرگ درانجام ثبت :استمطلوب
  )های مالی در تاریخ تحصیلصورت - مودفصل(کتاب 2مسئله

ترازنامه شرکت اهواز در تاریخ. اهواز را خریداری نمودسهام شرکت% 75به تعداد13×1/1/5شرکت کارون در تاریخ
با فرض آن که. ریال گزارش کرد290.000یریال و ارزش منصفانه240.000آالتی به ارزش دفتریتحصیل ماشین

  : :ریال باشد350.000و منصفانه300.000آالت شرکت کارون دارای ارزش دفتریماشین
   :استمطلوب

  شود؟های مالی تلفیقی به چه مبلغی گزارش میآالت در صورتهای زیر ماشینظریهطبق هر یک از ن
  نظریه مالکیت انفرادی -الف
  نظریه واحد اقتصادی -ب
  نظریه شرکت اصلی -ج
  .استاندارد ایران -د
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  )های مالی در تاریخ تحصیلصورت - مودفصل(کتاب 5مسئله
در آن. خریداری کردریال852.000به مبلغاز سهام شرکت بهمن را% 80شرکت اردیبهشت،13×1/1/2در تاریخ

     :دارای ارزش دفتری و ارزش منصفانه به شرح زیر بوده استبهمنشرکتهایبدهیها وداراییتاریخ
  )ارزش منصفانه(      )ارزش دفتری(             
  شرکت بهمن    شرکت بهمن  شرکت اردیبهشت        شرح

    100.000      100.000      250.000         وجه نقد
    130.000      130.000      200.000         دریافتنی/ ح

    90.000      80.000      140.000         موجودی کاال
    100.000      60.000                 زمین

    600.000      500.000      700.000     )ا. از کسر اسخالص(تجهیزات
    --------       --------       000852.    گذاری در شرکت بهمنسرمایه
    --------       000870.      000242.2.          جمع

    80.000      80.000      150.000        پرداختنی/ ح
  250.000      700.000        سهام عادی
    150.000                   صرف سهام
    000390.      000392.1.        سود انباشته

  000870.      000242.2.          جمع
  :با استفاده از13×1/1/2حذف کاربرگ برای شرکت اردیبهشت درهایثبتتهیه :استمطلوب

  نظریه شرکت اصلی -الف
  نظریه واحد اقتصادی -ب
  نظریه مالکیت انفرادی -ج
  .استاندارد ایران -د

  )های مالی در تاریخ تحصیلصورت - مودفصل(کتاب 6مسئله
در آن تاریخ ارزش منصفانه و ارزش. کرده استاز سهام شرکت بام را خریداری% 80شرکت گام،13×1/1/3در تاریخ

  :باشدترازنامه تلفیقی تهیه شده در آن تاریخ به شرح زیر می. اندبودهشرکت سیگما با هم برابرهایبدهیها ودفتری دارایی
  

  هادارایی
      300.000          های جاریدارایی
  450.000  )خالص از استهالک انباشته(های ثابت مشهوددارایی

      000200.          سرقفلی تلفیقی
    000950.            هاداراییجمع
  ها و حقوق صاحبان سهامبدهی
      110.000          های جاریبدهی

      200.000            سهام عادی
  500.000            سود انباشته
      000140.            حقوق اقلیت
    000950.        س.ص.ها و حجمع بدهی
  :محاسبه موارد زیر :استمطلوب

  سهام عادی شرکت گام -الف
  سود انباشته شرکت گام -ب
  منصفانهبه ارزشبامقابل شناسایی شرکتهایداراییخالص -ج
  .بامدر شرکت% 80گذاریبابت سرمایهخردادبهای پرداختی شرکت -د
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  )های مالی در تاریخ تحصیلصورت - مودفصل(کتاب 7مسئله
ریال320.000بهای تمام شدهرا بهغربشرکتعادی در جریاناز سهام% 80،شرقشرکت13×29/12/1در تاریخ
               :استاطالعات انتخابی شرکت غرب از تاریخ تحصیل به شرح زیر. تحصیل نمود

  عمر باقی مانده    ارزش منصفانه    ارزش دفتری        شرح
  ماه 6      150.000      220.000         موجودی کاال

    نا مشخص     130.000      200.000         زمین
    سال20      310.000      410.000         ساختمان

  سال 4      260.000        300.000      های بلند مدتبدهی
---------------------------------------------------------------------------    

  :بالفاصله بعد از تاریخ تحصیل به شرح زیر است13×29/12/1های مالی هر شرکت برای سال مالی منتهی بهصورت
  )13×1(صورت سود و زیان

 ------------------------------------------------------------------------------------  
  شرکت غرب    شرکت شرق          

      30.000      320.000            نقد
  50.000      360.000        )خالص(دریافتنی/ ح

      220.000      800.000          کاالموجودی
      -------       320.000        گذاری در غربسرمایه
      100.000      500.000          زمین

      553.000      2.600.000        ساختمان و تجهیزات
      )53.000(      )400.000(        استهالک انباشته

      900.000      4.500.000          هاجمع دارایی
      100.000      800.000          پرداختنی/ ح

      300.000      2.100.000        های بلند مدتبدهی
      50.000      20.000          سهام عادی
      200.000      480.000          صرف سهام
    000250.      1.100.000          سود انباشته
    900.000    4.500.000    س. ص. ها و حجمع بدهی

   :استمطلوب
     ابتدا حساب(13×29/12/1ی اجزای اساسی در تاریخگذاری به وسیلهتجزیه و تحلیل حساب سرمایه-1

).گذاری را به دو بخش ارزش دفتری و مازاد آن تفکیک کنیدسرمایه
13×29/12/1تلفیقی مورد نیاز در تاریخهایثبتتهیه-2
13×29/12/1تهیه کاربرگ تلفیقی در تاریخ-3
سهامداران گزارش کند؟شرکت اصلی چه مبلغی را بابت سود باید به-4
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  )های مالی در تاریخ تحصیلصورت - مودفصل(کتاب8مسئله
ریال به صورت نقدی230.000صادره شرکت آذر را به مبلغاز سهام عادی% 100،بهارشرکت13×1/7/1در تاریخ

تقریباً برابر بوده استهایبدهیوهاداراییدر آن تاریخ ارزش دفتری. خریداری کرده است . شرکت آذر با ارزش منصفانه آن 
               :باشدمیبه شرح زیرها در تاریخ باالاین شرکتترازنامه

 ------------------------------------------------------------------------------------  
  آذرشرکت    بهارشرکت          شرح
      80.000      400.000            نقد
  70.000      300.000          دریافتنی/ ح

      60.000      250.000          موجودی کاال
      50.000      125.000          زمین

      100.000      620.000    )خالص از استهالک انباشته(تجهیزات
      --------       230.000      گذاری در شرکت آذرسرمایه
      000360.      000925.1.            جمع

      40.000      300.000          پرداختنی/ ح
      150.000      500.000          سهام عادی
        200.000          صرف سهام
    000170.      000925.          سود انباشته

    000360.    000925.1.          جمع
   :استمطلوب

تهیه جدولی جهت محاسبه سرقفلی تلفیقی-1
تهیه کاربرگ تلفیقی-2
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  فصل سوم
  

  تلفیق بعد از تاریخ تحصیل
  

  :گرددزمان تهیه میدوتلفیق بعد از تاریخ تحصیل در
  

  فقط ترازنامه تلفیقی←گذاریزمان تحصیل و سرمایه -1
  .گرددهای مالی دیگر تهیه میهم ترازنامه و هم سایر صورت←گذاریبعد از زمان تحصیل و سرمایه -2

  
  

  گذاریروش نگهداری حساب سرمایه
زیر نگهداری      هایروششود ولی پس از آن بهگذاری به قیمت خرید و بهای تمام شده تهیه میزمان خرید سرمایه

  :گرددمی
  روش بهای تمام شده -1
  روش ارزش ویژه کامل -2
  روش ارزش ویژه ناقص -3

  
،زمان تصویب سود سهامگردد، پرداخت آن به روش بهای تمام شده است و فقطزمانی که سود سهام مصوب می-

. گردددرآمد شناسایی می
. نماییمدر روش ارزش ویژه کامل در پایان سال مالی بدلیل شناسایی سود خالص سهم خودمان را از سود ثبت می-

 .گیردپذیر، پایان سال ثبت اصالحی صورت میهای استهالکدر این روش موجودی کاال و ساختمان دارایی

 .ها را هم نداردهای روش ویژه کامل را دارد و بعضی از آنقص بعضی از ثبتدر روش ارزش ویژه نا-

این روش فقط در شرکت. شودشود که سود سهام مصوب میدر روش بهای تمام شده زمانی درآمد شناسایی می-
تمام شدهزمانی که کاهش ارزش دارایی را داشته باشیم بهای. ها را نداریماصلی ثبت شده و در کاربرگ این ثبت

 .کندکند و در غیر این صورت هیچ وقت بهای تمام شده در این روش تغییر پیدا نمیتغییر می

  

  )روش ارزش ویژه کامل( :مثال
ریال خریداری     2.100.000به مبلغx1ازز سهام دارای حق رای شرکت سحر را در ابتدای سال% 70شرکت سارا

ریال بیشتر از30.000ریال و2.000موجودی کاال و تجهیزات تولیدی شرکت سحرگذاریدر تاریخ خرید سرمایه. کندمی
سال است و شرکت 5مانده عمر تجهیزاتباقی. ریال کمتر از ارزش دفتری آن بوده است5.000ارزش دفتری و زمین آن

گذاری دررا مربوط به سرمایهسود سهام دریافتی در دفاتر شرکت سا. ساله مستهلک نماید10سارا قصد دارد سرقفلی را
با توجه به اطالعات ارائه شده. در ادامه ارائه گردیده استx1/29/12های مالی هر  دو شرکت به تاریخصورت. سحر است

  .های مالی تلفیقی را به کمک تئوری شرکت اصلی و روش ویژه کامل تهیه نماییدصورت
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  :پاسخ
های مالیصورت  سهم اقلیتتعدیالت  سحر  سارا  شرح

  بسبد  تلفیقی
          :صورت سودو زیان

  5.940.000    4.140.0001.800.000فروش
140.0003  )700.000(  )2.500.000(  ف. ک. ت. ب

4.2005      )3.205.600(  
  2.734.400    1.100.0005.600  1.640.000سود ناخالص

  )1.118.410(  18.4106)500.000(  )600.000(هزینه عملیاتی
  1.615.990    1.040.000900.000سود عملیاتی

          :هاها و هزینهسایر درآمد
  --    259.4902--**259.490  گذاریدرآمد حاصل از سرمایه

  )110.000(    )60.000(  )50.000(های مالیهزینه
  1.505.990    1.249.490540.000  سود خالص قبل از مالیات

  )382.500(    )135.000(  )247.500(%)25(مالیات
      405.000  1.001.990  )نقل به پایین(سود ناخالص

  بخشی مربوط
  .باشدبه اقلیت می

121.500=30%×405.000  
1.123.490  

)121.500(  
      1.001.990  

ود و زیانسصورت گردش
            :انباشته

  243.000  567.0003  810.000  4.110.510  سود انباشته ابتدای دوره
121.500  

243.000
)30%×810.000(  4.110.510  

  1.00.990    1.001.990405.000  )نقل از باال(سود خالص
  140.0002    )200.000(  )350.000(  سود تقسیمی

60.000    )350.000(  
  4.762.500    1.015.000  4.762.500  سود انباشته پایان دوره

        :ترازنامه
  1.525.510    1.125.510400.000وجه نقد

      140.0001--  140.000سود سهام دریافتی
      280.000  825.000موجودی کاال

  119.4902    --  2.219.490  در شرکت سحرگذاریسرمایه
2.100.0003

    
  4.000.000    3.000.0001.000.000)خالص(ساختمان
  4.336.800    3.500.000820.00021.00034.2005)خالص(تجهیزات

  3.363.500    1.100.0003.5003  2.260.000زمین
  165.690    184.100318.4106  سرقفلی

  14.489.500    13.070.0003.600.000هاجمع دارایی
  1.852.000    1.307.500685.000140.0001های جاریبدهی

  874.500    874.5004  حقوق اقلیت
700.0003  1.000.000  4.000.000  عادیسهام

300.0004
    4.000.000  

630.0003  900.000  3.000.000  صرف سهام عادی
270.0004

    3.000.000  

304.5004  1.015.000  4.762.500  سود انباشته نقل از باال
710.500*     4.762.500  

  14.489.500    13.070.0003.600.0003.400.1003.400.100  س.ص.جمع بدهی و ح
        

710.500) =140.00(–567.000 +259.490 +18.410 +4.200 +1.400* 
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  )گیریمگذاری را درنظر میهمیشه تاریخ خرید سرمایه. (نماییمابتدا باید سرقفلی را محاسبه می :محاسبات
  :سرقفلی

  :گذاریحقوق صاحبان سهام در زمان خرید سرمایه
  1.000.000      عادیسهام  
  900.000      صرف سهام عادی  
  810.000  )ابتدای دوره(سود انباشته  
          2.710.000  

  2.710.000× % 70= 1.897.000س شرکت فرعی در زمان خرید. ص. سهم اصلی از ح
  2.100.000–1.897.000= 203.000مازاد پرداختی

  1.400  )2.000× % 70(  موجودی کاال
  مازاد پرداختی203.000    21.000   )30.000× % 70(  تجهیزات

  )چون کمتر از ارزش بوده منفی خواهد شد)           (3.500(  )5.000× % 70(  زمین
  184.100      سرقفلی

  
  :های دفتر شرکت اصلیثبت
  2.100.000  گذاری در سهام شرکت سحرسرمایه1

  2.100.000      وجه نقد        
  )405.000× % 70(    283.500  سحرگذاری در سهام شرکتسرمایه2

  283.500  گذاریدرآمد حاصل از سرمایه      
  )سود تقسیمی200.000× % 70(    140.000    سود سهام دریافتی3

  140.000  گذاری در شرکت سحرسرمایه    
  )موجودی کاال2.000× % 70(    1.400گذاریدرآمد حاصل از سرمایه4

  1.400  گذاری در شرکت سحرسرمایه    
  )تجهیزات30.00× % 70(    4.200گذاریدرآمد حاصل از سرمایه5

  4.200  گذاری در شرکت سحرسرمایه    
  )سرقفلی184.100÷ سال10(    18.410گذاریدرآمد حاصل از سرمایه6

  18.410  گذاری در شرکت سحرسرمایه    
  
  
  
  
  
  
    

  

  گذاری در شرکت سحرسرمایه
2.100.0001140.0003  
283.50021.4004  

4.2005  
18.4106  

2.219.490  

گذاریدرآمد حاصل از سرمایه
1.4004283.5002

4.2005

18.4106

259.490**
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  :های کاربرگثبت
  ...گذاری ومابین را حذف نموده سپس سود سهام دریافتی، درآمد، حساب سرمایههای فیابتدا حساب

  140.000    های جاریبدهی1
  140.000  سود سهام دریافتی    
  259.490گذاریدرآمد حاصل از سرمایه2

  )200.000× % 70(  140.000    سود تقسیمی      
  )آوریمگذاری میهمیشه تفاوت را در سرمایه(  119.490    گذاریسرمایه  ) 259.490-140.000(
  %)70× 1.000.000(  700.000    سهام عادی3

  %)70× 900.000(  630.000    صرف سهام عادی
  %)70× 810.000(  567.000  )ابتدای دوره(سود انباشته

  1.400  )بابت موجودی کاال(ف. ک. ت. ب
  21.000      تجهیزات
  184.100      سرقفلی

  )چون کمتر بود بستانکار شد(    3.500      زمین      
  2.100.000    گذاریسرمایه      
  )1.000.000× % 30(  300.000  سهام عادی4

  )900.000×  %  30(  270.000  عادیصرف سهام
  )1.015.000× % 30(  304.500  29/12سود انباشته

  874.500    حقوق اقلیت    
  )21.000÷  5(    4.200  ف. ک. ت. ب5

  4.200     )خالص(تجهیزات    
رقفلیگردد که در کاربرگ بایستی نشان داده شود که شامل سها مستهلک میاز زمان خرید تا زمان تهیه کاربرگ دارایی

  .زنیمها را ثبت نمیدر روش ارزش ویژه ناقص، استهالک) باشدو تجهیزان نیز می
  )184.100÷ 10(    18.410    های عملیاتیهزینه6

  18.410      سرقفلی    
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  :مسئله
شده و بهگذاری در پایان سال را به بهای تمامگذاری و مانده حساب درآمد حاصل از سرمایهمانده حساب سرمایه -1

  .روش ارزش ویژه ناقص محاسبه نمایید
  .به تئوری شخصیت واحد اقتصادی و روش ارزش ویژه کامل محاسبه نماییدکاربرگ را -2

  :1پاسخ
  روش ارزش ویژه ناقصروش بهای تمام شده

    گذاریثبت سرمایه1  گذاریثبت سرمایه1
    2.100.000  گذاریسرمایه2.100.000گذاریسرمایه

  2.100.000  وجه نقد2.100.000  وجه نقد
    اعالم سود2اعالم سود2

  )405.000×%70(  283.500  گذاریسرمایه  ثبت ندارد
  283.500  گذاریدرآمد حاصل از سرمایه

    تقسیم سود3تقسیم سود3
    140.000  سود سهام دریافتی140.000  سود سهام دریافتی

  140.000  گذاریسرمایه140.000  گذاریدرآمد حاصل از سرمایه
    شناسایی استهالک4  شناسایی استهالک4

  ثبت نداردثبت ندارد
          

  گذاریسرمایه    گذاریدرآمد حاصل از سرمایهگذاریسرمایه    گذاریدرآمد حاصل از سرمایه
140.0003    2.100.0001283.5002    2.100.0001140.0003  
  283.5002    م283.500    
  م2.243.500        
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  .کاربرگ را  به تئوری شخصیت واحد اقتصادی و روش ارزش ویژه کامل محاسبه نمایید -2
  :2پاسخ
های مالیصورت  سهم اقلیتتعدیالت  سحر  سارا  شرح

  بسبد  تلفیقی
        :صورت سودو زیان

  5.940.000  4.140.0001.800.000فروش
  )000.208.3(      8.000  )700.000(  )2.500.000(  ف. ک. ت. ب

  2.732.000  1.100.000  1.640.000سود ناخالص
  )300.126.1(  )26.300()500.000(  )600.000(هزینه عملیاتی
  700.605.1  1.040.000.000600سود عملیاتی

        :هاها و هزینهسایر درآمد
  --  370.700--**370.700  گذاریدرآمد حاصل از سرمایه

  )110.000(  )60.000(  )50.000(های مالیهزینه
  1.495.700  540.000  1.360.700  سود خالص قبل از مالیات

  )382.500(  )135.000(  )247.500(%)25(مالیات
  1.113.200        405.000  1.113.200  )نقل به پایین(سود ناخالص

  
      

صورت گردش سود و زیان
            :انباشته

  4.110.510  4.110.510810.000810.000  سود انباشته ابتدای دوره
  1.113.200  1.113.200405.000405.000  )نقل از باال(سود خالص

  )350.000(    200.000)200.000(  )350.000(سود تقسیمی
  4.873.710  1.015.000 710.873.4  دورهسود انباشته پایان

      :ترازنامه
  1.525.510  1.125.510400.000وجه نقد

      200.000--  200.000سود سهام دریافتی
    280.000  825.000موجودی کاال

      2.270.700--2.270.700  در شرکت سحرگذاریسرمایه
  4.000.000  3.000.0001.000.000)خالص(ساختمان
  4.344.000    3.500.000820.00030.0006.000)خالص(تجهیزات

  3.355.500    1.100.0005.000  2.260.000زمین
  236.700    263.00026.300  سرقفلی

  210.566.14  210.181.133.600.000هاجمع دارایی
  1.792.500  1.307.500685.000200.000های جاریبدهی

  900.000  900.000  900.000  حقوق اقلیت
  4.000.000  4.000.0001.000.000100.000سهام عادی

  3.000.000  3.000.000900.000900.000صرف سهام عادی
  710.873.4  1.015.000810.000205.000 710.873.4  سود انباشته نقل از باال

  210.566.14  210.181.133.600.000  س.ص.جمع بدهی و ح
      

  
ها و سرقفلی است که آن راو افزایش یا کاهش داراییتفاوت تئوری شخصیت واحد اقتصادی با شرکت اصلی در حقوق اقلیت

  .گرددس بر اساس ارزش خرید محاسبه می. ص. محاسبه نموده و ح% 100
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  های مالی تلفیقی چند سال بعد از تحصیلتهیه صورت
  :مثال

برای سال دوم پس از) شرکت فرعی(فرض کنید شرکت سحر) مثال باال، شرکت سارا و سحر(در مثال مورد بررسی
اگر در. ریال بوده است240.000سود تقسیمی پرداخت شده نیز. ریال سود خالص گزارش کرده است550.000تحصیل

های الزم در دفاتر شرکت اصلی، مانده حسابانجام ثبتها از دیگری طلب نداشته باشند ضمنهیچ یک از شرکتپایان سال
  )تئوری شرکت اصلی. (های کاربرگ را اعمال کنیدنموده و ثبترا محاسبهگذاریگذاری و درآمد حاصل از سرمایهسرمایه

  پایان سال مالیثبت در دفاتر اصلی
  )550.000× % 70(    385.000    گذاریسرمایه1

  385.000  گذاریدرآمد حاصل از سرمایه  
  )سود تقسیمی240.000× % 70(  168.000  )مطالبه نداریم(وجه نقد2

  168.000    گذاریسرمایه    
  )تجهیزات(    4.200گذاریدرآمد حاصل از سرمایه3

  4.200    گذاریسرمایه      
  )سرقفلی(    18.410گذاریدرآمد حاصل از سرمایه4

  18.410    گذاریسرمایه      
  های حذفی کاربرگثبت
  362.390گذاریهدرآمد حاصل از سرمای1

  194.390    گذاریسرمایه      
  168.000    سود تقسیمی      
  700.000  سهام عادی2

  630.000  صرف سهام عادی
  )1.015.000× % 70(  710.500  )1/1(سود انباشته

  مستهلک کردن ساالنه تجهیزات) 21.000–4.200(    16.800    تجهیزات
  مستهلک نمودن سرقفلی) 184.100–18.410(  165.690    سرقفلی

  2.219.490  گذاریسرمایه      
  3.500    زمین      
  300.000    سهام عادی3

  270.000    صرف سهام عادی
  397.500    )29/12(سود انباشته

    967.500    حقوق اقلیت      
  
  )بودچون واحد تولیدی(  4.200  ف. ک. ت. ب4

  4.200  تجهیزات    
  18.410    های عملیاتیهزینه5

    18.410    سرقفلی      
  

  گذاریسرمایه
  168.0002ق.م2.219.490

385.00014.2003  
18.4104  

2.413.880  

  گذاریحاصل از سرمایهدرآمد
4.2003385.0001  
18.4104  

362.390  

  29/12سود انباشته
  )1/1(سود انباشته1.015.000

  سود خالص  550.000
  سود تقسیمی)240.000(

  )29/12(سود انباشته1.325.000
397.500 =30 % ×1.325.000  
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  تحصیل سهام شرکت فرعی در طی دوره مالی
بایستگذاری بین سال مالی اتفاق بیافتد فرض در وسط سال مالی خریداری گردد برای محاسبات میزمانی که سرمایه

  :نماییمطبق مثال زیر سرقفلی را در زمان خرید محاسبه
  :مثال

خریداری    2.200.000به مبلغx1/1/4از سهام دارای حق رای شرکت ب را در تاریخ% 80فرض کنید شرکت الف
700.000ریال سهام عادی، صرف سهام1.000.000شاملx1ق صاحبان سهام شرکت ب در ابتدای سالوحق. نماییممی

ریال بوده که بطور یکنواخت طی سال300.000شرکت بx1سود خالص. ریال بوده است900.000ریال و سود انباشته
سرقفلی. ریال سود نقدی تصویب نموده است150.000مبلغx1عالوه بر این شرکت ب در پایان سال. کسب شده است

  .ی را با توجه به اطالعات فوق محاسبه نماییدتلفیق
  :سرقفلی

  :)x1/1/4(گذاریسرمایهتاریخ تحصیلحقوق صاحبان سهام در
  1.000.000      سهام عادی  
  900.000      صرف سهام عادی  
  900.000) + 300.000×                                                                                                      = ( 975.000→      000975.      سود انباشته  
          2.675.000  

  2.675.000× % 80= 2.140.000شرکت فرعی در زمان تحصیلس. ص. سهم اصلی از ح
  2.200.000–2.140.000= 60.000سرقفلی

  )های مالی بعد از تاریخ تحصیلصورت - موسفصل(کتاب 1مسئله
ای بهسود خالص حاصل از عملیات جداگانه. از سهام عادی در جریان شرکت جنوب را خریداری نمود% 75شرکت شمال

  :استهالکات ثبت شده است تحت روش ارزش ویژه به شرح زیر استاستثنای
1.000.000شرکت شمال-
600.000شرکت جنوب-

  .گذاری بر ارزش دفتری آن را مستهلک نمودریال مازاد حساب سرمایه30.000، شرکت شمال مبلغ1×13در طی سال
  :مطلوب است

  سهم سود اکثریت از سود خالص تلفیقی -1
  اقلیت از سود خالص تلفیقیسهم سود -2
  )های مالی بعد از تاریخ تحصیلصورت - موسفصل(کتاب 2مسئله

در آن تاریخ سود انباشته شرکت بابل. خریداری کرد13×1/1/2سهام شرکت بابل را در تاریخ% 80شرکت آمل
تمان و تجهیزاتارزش منصفانه ساخ. ریال بود600.000ریال و سهام منتشره و در دست سهامداران آن400.000
  .ریال بیشتر از ارزش دفتری بود160.000

هایمانده کلیه داراییعمر مفید باقی. ریال پرداخت کرد950.000شرکت آمل برای تحصیل سهام شرکت بابل
    سال مستهلک20التفاوت مربوط به سرقفلی طیمابه. سال بود8استهالک پذیر شرکت بابل در تاریخ ترکیب

ریال بود و در این سال سود سهام نقدی نیز توزیع13،200.000×2سود خالص شرکت بابل برای سال. شودمی
  .نشد

  :مطلوب است
  .های حذفی الزم برای تهیه ترازنامه تلفیقی بالفاصله بعد از تحصیل سهام را ارائه کنیدثبت: الف
 .را ارائه کنید13×2تلفیقی برای سالهای مالیهای حذفی الزم برای تهیه مجموعه کامل صورتثبت: ب
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  )های مالی بعد از تاریخ تحصیلصورت - موسفصل(کتاب3مسئله
نقداً خریداری نمود6.450.000از سهام عادی شرکت نیلوفر را به مبلغ% 70شرکت رز13×9در اول شهریور ماه . ریال 

بودند و هرگونه تفاوت بین بهای تمام شده و ارزشهای شرکت نیلوفر به ارزش منصفانه ارزیابی شدهها و بدهیدارایی
  :باشدهای مربوط به حقوق صاحبان سهام شرکت نیلوفر به شرح زیر میداده. باشددفتری، سرقفلی می

          13×29/12/8حقوق صاحبان سهام در             
  5.000.000                ریالی50سهام عادی
  2.400.000                  سود انباشته
  7.400.000              :صاحبان سهامجمع حقوق

  13×9سود و سود سهام قابل پرداخت در سال
  1.200.000        )که به طور یکنواخت در طی سال تحصیل شده(سود خالص
    600.000  )که در فروردین ماه، تیر ماه، مهر ماه و دی ماه با مبالغ مساوی اعالم و پرداخت شده(سود سهام

  :مطلوب است
 :زیرتعیین موارد-1

  گذاری در شرکت نیلوفرسرقفلی حاصل از سرمایه: الف
  13×9گذاری شرکت رز در شرکت نیلوفر برای سالسود سرمایه: ب

  .13×9های رز و نیلوفر برای سال مالی منتهی بههای مالی شرکتهای کاربرگ به منظور تلفیق صورتتهیه ثبت-2
  )تحصیلهای مالی بعد از تاریخصورت - موسفصل(کتاب 4مسئله

سود. ریال خریداری کرد555.000سهام شرکت آذربایجان را به مبلغ% 6، به تعداد13×1/17شرکت خراسان در تاریخ
  :خالص و سود سهام پرداخت شده آذربایجان به شرح زیر است

  سود سهام پرداخت شده          سود خالص  سال
  ریال50.000      ریال90.000  13×7
8×13  110.000      70.000  
9×13  60.000        20.000  

 -----------------------------------------------------------  
. ریال سود انباشته داشت300.000ریالی و10ریال هم عادی500.000، مبلغ13×1/1/7شرکت آذربایجان در تاریخ

همچنین. ریال داست60.000منصفانهریال و ارزش45.000در آن تاریخ شرکت آذربایجان زمینی با ارزش دفتری
التفاوت به افزایش ارزشمانده مابهباقی. ریال داشت720.000ریال و ارزش منصفانه640.000تجهیزاتی با ارزش دفتری

پذیر متعلق بههای استهالکی کلیه داراییماندهعمر مفید باقی. سال است10شود که عمر مفید آنحق اختراع مربوط می
  .سال بود 6آذربایجان در تاریخ تحصیلشرکت

  :مطلوب است
 .های مالی تلفیقی ارائه کنیدرا برای تهیه صورت13×1/1/7های حذفی الزم در تاریختثبت-1

 .را محاسبه نمایید13×1/1/9گذاری در شرکت آذربایجان را در تاریخمانده حساب سرمایه-2

 .را ارائه کنید13×9گذاری در طی سالرتباط با این سرمایههای روزنامه مربوط به شرکت خراسان را در اثبت-3

 .را برای تهیه کاربرگ تلفیقی سه بخشی ارائه کنید13×29/12/9های حذفی الزم در تاریخثبت-4
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  چهارمفصل
  

  )عضو گروههایشرکت(های فرعیخرید و فروش کاال بین شرکت اصلی و شرکت
  

های متقابل، حسابهاخرید و فروش بین شرکت. باشدهای فرعی میو شرکتیاصلهای عضو گروه شامل شرکتشرکت
  .هایی که به واسطه خرید و فروش ایجاد شده استها را در کاربرگ باید حذف گردد، حسابهستند و این حساب

  .کندفروش کاال از اصلی به فرعی و فرعی به اصلی فرق می
  

  فروش کاال از شرکت اصلی به فرعی
  

  :1مثال
ریال125.000ریال به شرکت فرعی خود به مبلغ100.000کاالیی به بهای تمام شده× 1فرش شرکت اصلی طی سال

ختهوریال به مشتریان خارج از گروه فر150.000به مبلغ× 1شرکت فرعی نیز این کاال را در همان سال. رساندبه فروش می
  .رعی و نیز ثبت الزم در کاربرگ تلفیقی را اعمال کنیدثبت رویدادهای فوق را در دفاتر اصلی و ف. است
  

  شرکت فرعیشرکت اصلی
    125.000  موجودی کاال125.0001وجه نقد1

  125.000  وجه نقد125.000فروش
    150.000وجه نقد100.0002  ف.ک.ت.ب2

  150.000  فروش100.000موجودی کاال
    125.000  ف.ک.ت.ب3  

  125.000  موجودی کاال      :کاربرگثبت
  125.000فروش

  ف.ک.ت.ب125.000ف.ک.ت.ب
  100.0002  

  125.0003125.000فروش  موجودی کاال
  100.000نهایی. م100.0001100.0002150.0002
125.0001125.0003125.000125.0001  

    نهاییم. 150.000  
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950.000ریال را75.000خود به مبلغفرض اگر در مثال باال فرض شود شرکت فرعی بخشی از کاالی خریداری شده
  .های آن را اعمال نماییدریال به مشتریان برون سازمانی فروخته است در این حالت ثبت

  
  .و خارج گردداگر بخشی از کاال به فروش نرود بحث سود تحقق نیافته مطرح است و باید شناسایی* 

  75.000÷ 125.000% = 60کاالی فروش رفته  
  %40× 125.000= 50.000%) 40(باقی مانده

  )ف در دفاتر فرعی و واقعی. ک. ت. تفاوت بین ب%  (40× 100.000= 40.000ف واقعی. ک. ت. ب
  50.000–40.000= 10.000تحقق نیافته  ) زیان(سود

  
ف و فروش بدهکار و بستانکار رفته و اگر سود تحقق نیافته داشته باشیم. ک. ت. باشیم بسود تحقق نیافته نداشتهاگر

  .موجودی کاال و فروش بستانکار و بدهکار خواهد شد
  

  شرکت فرعیشرکت اصلی
    125.000  موجودی کاال125.0001وجه نقد1

  125.000  وجه نقد125.000فروش
    95.000وجه نقد100.0002  ف.ک.ت.ب2

  95.000  فروش100.000موجودی کاال
    75.000  ف. ک. ت. ب3  

  75.000  موجودی کاال      :ثبت کاربرگ
  125.000فروش

  115.000ف.ک.ت.ب
  ف.ک.ت.ب10.000موجودی کاال

  100.0002  
  75.0003115.000فروش  موجودی کاال

  60.000نهایی. م100.0001100.0002125.0002
125.000175.0003125.00095.0001)60%×100.000(    

    نهاییم. 95.000ن.ت.س50.00010.000
40.000    

  
  :2مثال

. ریال خریداری کرده است2.044.000از شرکت سارا را به مبلغ% 80تعداد× 1فرض کنید شرکت سینا در ابتدای سال
سارا نیزریال به شرکت سارا فروخت50.000ریال به مبلغ40.000کاالیی به بهای تمام شدهشرکت سینا1×در سال

گذاری، ارزشاز زمان خرید سرمایه. ریال فروخته است60.000از کاالی مذکور را به مشتریان برون سازمانی و به مبلغ% 80
 5مانده عمر مفید تجهیزات مذکور نیزیو باقبوده استنآریال بیشتر از بهای تمام شده50.000تجهیزات اداری سارا

  :در ادامه ارائه شده است× 1های مالی دو شرکت در پایان سالصورت. باشدسال می
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  . ساله مستهلک نمایید10با توجه به اطالعات، کاربرگ تلفیقی را تهیه کنید و در صورت وجود سرقفلی آن را
  بس  بد  تلفیقیهایصورت  تعدیالت  سحر  سارا  شرح
    :صورت سودو زیان

    1.000.0004.000.00050.0007فروش
    48.0008)2.800.000()6.200.000(ف.ک.ت.ب

  3.800.0001.200.000سود ناخالص
  8.0004  )600.000(  )1.100.000(  هزینه عملیاتی

26.0005    
  2.700.000600.000سود عملیاتی

    :هاها و هزینهدرآمدسایر
    324.0001 -324.000  گذاریدرآمد حاصل از سرمایه

  3.024.000600.000  خالص قبل از مالیاتناسود
  )150.000()675.000(%)25(مالیات

  2.349.000450.000  )نقل به پایین(سود خالص
    466.0003  سهم اقلیت از سود خالص

    :و زیان انباشتهصورت گردش سود
    4.700.000680.000544.0002  سود انباشته ابتدای دوره

  2.349.000450.000  )نقل از باال(سود خالص
    240.0001)300.000()800.000(سود تقسیمی

    6.249.000830.000166.0003  سود انباشته پایان دوره
  :ترازنامه
  240.0006    700.000  4.302.000  های جاریدارایی

2.0007    

  84.0001    --  2.128.000  گذاریسرمایه
2.44.0002

  
    8.0004  3.200.000900.00040.0002)خالص(تجهیزات

  2.900.0001.000.000زمین
    26.0005  260.0002سرقفلی

  530.000122.600.000.هاجمع دارایی
    1.281.000270.000240.0006های جاریبدهی

  800.0002  1.000.000  4.000.000  سهام عادی
200.0003      

  400.0002  500.000  1.000.000  صرف سهام عادی
100.0003      

  6.249.000830.000  سود انباشته نقل از باال
  12.530.0002.600.000  س.ص.جمع بدهی و ح

  :محاسبات
  :های دفاتر اصلیثبت

  2.044.000  در شرکت ساراگذاریسرمایه
  2.044.000      وجه نقد      
  )450.000× % 80(  360.000  گذاری در شرکت ساراسرمایه
  360.000    گذاریدرآمد حاصل از سرمایه  

  )300.000× % 80(  240.000    سود سهام دریافتی
  240.000  گذاری در شرکت ساراسرمایه

  :زمان خریدس در. ص. ح
  1.000.000      سهام عادی

  500.000    سهام عادیصرف
  680.000    )×1/1/1(سود انباشته

        2.180.000  

www.irhesabdaran.ir



منصور نوری: سیده محبوبه جعفری                                                                 دانشجو:استاد 2حسابداری پیشرفته

39

1.744.000 =80 % ×2.180.000  
  )50.000× % 80(تجهیزات40.000        2.044.000

  سرقفلی  260.000      مازاد پرداختی   300.000
  

  )تجهیزات 5÷ 40.000(  8.000    گذاریدرآمد حاصل از سرمایه
  8.000  شرکت ساراگذاری درسرمایه
  )سرقفلی10÷ 260.000(  26.000    گذاریدرآمد حاصل از سرمایه
  26.000  گذاری در شرکت ساراسرمایه

  :های خرید و فروشثبت
  شرکت فرعیشرکت اصلی

    50.000  موجودی کاال50.0001وجه نقد1
  50.000  وجه نقد50.000فروش

  %)80×50.000(  60.000وجه نقد40.0002  ف.ک.ت.ب2
  60.000  فروش40.000موجودی کاال

    40.000  ف. ک. ت. ب3  
  40.000  موجودی کاالکاالی باقی مانده در دفاتر فرعی% 20× 50.000=10.000

8.000=40.000 ×20%  
سود تحقق نیافته10.000–8.000–2.000

  ف.ک.ت.ب  
  40.0002  

  40.000348.000فروش  موجودی کاال
  32.000نهایی. م40.000140.000250.0002
50.000140.000350.00060.0001)80%×40.000(    

    نهاییم. 60.000ن.ت.س10.0002.000
    نهاییم. 8.000

  :ثبت کاربرگ
    324.000    گذاریدرآمد حاصل از سرمایه1

  240.000    سود تقسیمی
  84.000    گذاریسرمایه

  %)80×1.000.000(  800.000  سهام عادی2
  %)80× 500.000(  400.000  صرف سهام عادی

  )680.000× % 80(  544.000  )1/1(سود انباشته
  )50.000× % 80(    40.000    تجهیزات
    260.000    سرقفلی

  2.044.000  گذاریسرمایه      
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  200.000    سهام عادی3
  100.000    صرف سهام عادی

  166.000    )29/12(انباشتهسود
    466.000    حقوق اقلیت      
  26.000    های عملیاتیهزینه4

    26.000    سرقفلی      
  8.000    های عملیاتیهزینه5

    8.000  تجهیزات      
  )معادل سود سهام(  240.000    های جاریبدهی6

    240.000    های جاریدارای      
  50.000      فروش7

    48.000    ف. ک. ت. ب      
  2.000    موجودی کاال      
  )مابینهای فیمعادل حساب(    50.000    های جاریبدهی8

    50.000    های جاریدارای      
  فروش کاال از شرکت اصلی به فرعی در سال دوم

به فروش برساند و عالوه بر آن× 2را در سال× 1در مثال قبل اگر شرکت فرعی باقی مانده کاالی خریداری شده در سال
مجدداً کاالیی به بهای تمام شده× 2در سال ریال به فروش برساند و شرکت58.500ریال به مبلغ45.000شرکت اصلی 

ریال به افراد خارج از گروه بفروشد با فرض اینکه سود خالص و سود سهام شرکت35.000فرعی نصف این کاال را به مبلغ
های الزم را اعمال نمایید و مانده حسابباشد تمام ثبتریال280.000ریال و520.000به ترتیب× 2فرعی برای سال

  .گذاری را بدست آوریدگذاری و درآمد حاصل از سرمایهسرمایه
  :پاسخ

  :ثبت در شرکت اصلی
باشدابتدا بابت موجودی ابتدای دوره که االن به فروش رفته که همان سود تحقق نیافته موجودی کاالی ابتدای دوره می

  .ا اعمال نماییمباید ثبت زیر ر
    2.000  گذاریسرمایه
  2.000  گذاریدرآمد حاصل از سرمایه  
  ) بابت سود خالص520.000× % 80(  416.000    گذاریسرمایه
  416.000  گذاریدرآمد حاصل از سرمایه  

  ) بابت سود تقسیمی(  224.000    سود سهام دریافتی
  224.000    گذاریسرمایه    

  ) استهالک تجهیزات(  8.000  گذاریدرآمد حاصل از سرمایه
  8.000  گذاریسرمایه      

  ) استهالک سرقفلی(  26.000  گذاریدرآمد حاصل از سرمایه
  26.000  گذاریسرمایه      
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  :های خرید و فروشثبت
  شرکت فرعیشرکت اصلی

    58.500  موجودی کاال58.5001وجه نقد1
  58.500  وجه نقد58.500فروش

    35.000وجه نقد45.0002  ف.ک.ت.ب2
  35.000  فروش45.000موجودی کاال

  )58.500×  2(  29.250  ف. ک. ت. ب3  
  29.250  موجودی کاالنصف باقی مانده در دفاتر فرعی% 50×58.500=29.250
22.500=45.000 ×50%  

دوره. پ. سود تحقق نیافته ک29.250–22.500–6.750
  

  .ماندموجودی کاالیی که امسال در دفاتر شرکت فرعی می
    6.750  گذاریدرآمد حاصل از سرمایه

  6.750  گذاریسرمایه      
  :ثبت کاربرگ

    377.250    گذاریدرآمد حاصل از سرمایه1
  224.000    سود تقسیمی

  153.250    گذاریسرمایه
  %)80×1.000.000(  800.000  سهام عادی2

  %)80× 500.000(  400.000  صرف سهام عادی
  )سود انباشته پایان سال قبل× % 80(  664.000  )1/1(سود انباشته

  )40.000- 8.000(    32.000    تجهیزات
  )260.000 -26.000(  234.000    سرقفلی

  2.130.000  گذاریسرمایه      
  153.250            2.000  گذاریسرمایه3

  2.181.250    2.130.00      2.000    ف. ک. ت. ب      
  )2.000(        200.000    سهام عادی4

  100.000    صرف سهام عادی
  856.000    )29/12(سود انباشته

    1.156.000    حقوق اقلیت      
  26.000    های عملیاتیهزینه5

    26.000    سرقفلی      
  8.000    های عملیاتیهزینه6

    8.000  تجهیزات      
  58.500      فروش7

    51.750    ف. ک. ت. ب      
  6.750    موجودی کاال      

  گذاریسرمایه
  324.000ق.م2.128.000

416.0008.000  
26.000  

2.0006.750  
  م250.281.2

  گذاریدرآمد حاصل از سرمایه
6.750416.000  
8.0002.000  

250.377  
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  فروش کاال از شرکت فرعی به اصلی
  :مثال

ریال به شرکت22.000ریال به مبلغ20.000کاالیی به ارزش× 1را در سالدر مثال مورد بررسی قبل، اگر شرکت سا
کاال در سال% 70های اضافی با فرض اینکههای مربوط به فروش این کاال در دفاتر هر دو شرکت و ثبتسینا بفروشد ثبت

  .سود بفروش رسد اعمال کنید% 20با× 2و مابقی در سال× 1
 ×1سال

  شرکت فرعیشرکت اصلی
    22.000نقدوجه22.001  موجودی کاال1

  22.000  فروش22.00وجه نقد
    20.000  ف.ک.ت.ب2%)20×15.400(18.480وجه نقد2

  20.000  موجودی کاال18.480فروش
  %)70×22.000(15.400  ف.ک.ت.ب3

  15.400موجودی کاال
  نصف باقی مانده در دفاتر فرعی% 30×22.000=6.600

6.000=20.000 ×30%  
دوره. پ. سود تحقق نیافته ک6.600–6.00–600
.گرددسهم شرکت فرعی فقط ثبت می600× 80%=480
  

    480  گذاریدرآمد حاصل از سرمایه
  480  گذاریسرمایه      

  .باشدهای قبلی میها مشابه ثبتبقیه ثبت
  :× 1سالثبت کاربرگ

  :های قبلیفقط ثبت زیر اضافه خواهد شده به ثبت
  )فروش بین گروه(22.000    فروش
    21.400    ف. ک. ت. ب    
  )گرددکل فروش حذف می(  6.000    موجودی کاال    

  .باشدهای گذشته میها مشابه ثبتسایر ثبت
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 ×2سال
  شرکت فرعیشرکت اصلی

  7920وجه نقد1
  7.920فروش

)6.600=30%×22.000(  
)7.920=20%×6.600(  

  6.600  ف.ک.ت.ب2
  6.600موجودی کاال

  نصف باقی مانده در دفاتر فرعی% 30×22.000=6.600
6.000=20.000 ×30%  

دوره. پ. سود تحقق نیافته ک6.600–6.00–600
.گرددسهم شرکت فرعی فقط ثبت می600× 80%=480
  

  )گرددمیبر× 1ثبت قبلی مربوط به سال(  480    گذاریسرمایه
  480  گذاریدرآمد حاصل از سرمایه  

  .باشدهای قبلی میها مشابه ثبتبقیه ثبت
  :× 2سالثبت کاربرگ

  :های قبلیفقط ثبت زیر اضافه خواهد شده به ثبت
  480    گذاریسرمایه

  )معادل سهم اقلیت(  120  )1/1(سود انباشته
    600    ف. ک. ت. ب    

  .باشدهای گذشته میها مشابه ثبتسایر ثبت
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  )موجودی کاال–مبادالت درون گروهی-  مراهچفصل(کتاب 1مسئله
ریال400.000از سهام دردست شرکت گلستان را به بهای تمام شده% 80، شرکت دامغان13×1در اول فروردین

  .ریال است250.000ریال و250.000شرکت گلستان به ترتیبدر همان تاریخ سهام سرمایه و سود انباشته. خریداری کرد
های شرکت گلستانها و بدهیتمام دارایی. کندریال سود خالص گزارش می100.000شرکت گلستان13×1برای سال

  .اندارزیابی شده) بازار(به ارزش منصفانه
گلستان به مبلغریال را به شرکت30.000، شرکت دامغان کاالی تجاری خود، به بهای تمام شده13×1در طی سال

از کاالی تجاری فروش نرفته و شامل موجودی کاالی شرکت گلستان      % 13،20×29/12/1در. ریال فروخت40.000
  .باشدمی

ریال گزارش150.000به مبلغ) جدای از سهم از سود فرعی(، شرکت دامغان سود حاصل از عملیات خود×1برای سال
  .کندگذاری در شرکت گلستان استفاده میشرکت دامغان از روش ارزش ویژه کامل برای سرمایه. نمود

  :مطلوب است
و تعویق سود ناشی ازهای روزنامه در دفاتر شرکت دامغان جهت ثبت سهم از سود شرکت گلستانتهیه انجام ثبت: الف

  .های به فروش نرفتهموجودی
  .محاسبه مبلغ سود خالص تلفیقی: ب
  .13×29/12/1گذاری در شرکت گلستان در تاریخمحاسبه مانده حساب سرمایه: ج
  .13×1محاسبه یود خالص اقلیت برای سال: د
  .13×29/12/1محاسبه حقوق اقلیت در تاریخ: ه

  )موجودی کاال–مبادالت درون گروهی-  مراهچفصل(کتاب 2مسئله
ریال از شرکت گلستان به شرکت دامغان40.000فروش داخلی، فرض کنید که1با توجه به اطالعات مندرج در مسئله

  .ماندسایر اطالعات بدون تغییر می. بوده باشد
  :مطلوب است

  .1محاسبه موارد الف، ب، ج، د و ه از مسئله شماره
  )موجودی کاال–مبادالت درون گروهی-  مراهچفصل(کتاب3مسئله

یرادیرخلایر300.000 هدش مامتیاهب هب اردنهستکرشتسد رد ماهس زا %80 اندتکرش ،13×2دنفسا29 رد
  .دشابیملایر200.000 ولایر150.000بیترت هب دنهستکرش هتشابنا دوس و هیامرس ماهسخیراتنامه رد .درک

تکرش زا دوخمهسیانثتسا هب(لایر100.000غلبم هب ار دوختایلمع زالصاح دوس اندتکرش13×3لاسیارب
 هب اریصلاخ دوس دنهستکرش ،13×3لاسیارب .دومنشرازگلایر25.000غلبم هب ار هدشتخادرپ ماهس دوس و )دنهس
تکرشیاهیهدب و اهییاراد مامت .دنکیمشرازگ ارلایر35.000غلبم هب هدشتخادرپ ماهس دوس ولایر90.000غلبم
لاس20یطیقیفلتیلفقرسهنوگره و دوشیمشرازگ ،اهنآهنافصنمشزرا ابلداعماًبیرقت ،یرتفدشزراهبدنهس
خیرات رد اندتکرش زا هدشیرادیرخیالاکلایر10.500لماش دنهستکرش هرودلوایالاکیدوجوم .ددرگیمکلهتسم

یالاکیدوجوم و دنکیملاسرا هدش مامتیاهب زا رتشیب %40غلبم هب ار اهالاکنیا اندتکرش .دشابیم13×2/دنفسا/29
 زا رتشیب %33غلبم هب ارالاکنیا هکدشابیمدنهس زا هدشیرادیرخیالاکلایر8.000لماش اندتکرش هرودنایاپ
  .دننکیم هدافتسا الاکیدوجومیبایهنیزهیارب وفیافشور زاتکرش ود ره .دنکیمباسحتروص هدش مامتیاهب

  .دیامنیم هدافتسا دنهستکرش ردیراذگهیامرس هبساحمیاربلماک هژیوشزراشور زا اندتکرش
  :تسابولطم
  .دنکتبث13×3لاسیاربیعرفتکرش دوس زا مهسناونع هب دیاب اندتکرش هکیغلبم هبساحم :فلا

  .13×3لاسیاربیقیفلتصلاخ دوس هبساحم :ب
  .13×3لاسیاربتیلقاقوقحصلاخ دوس هبساحم :ج
  .13×3/دنفسا/29خیرات ردتیلقاقوقحلک هبساحم :د
  .13×3/دنفسا/29خیرات ردیراذگهیامرسباسح هدنام هبساحم :ه
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فصل پنجم
  

  گروهاعضایبینهای ثابتداراییخرید و فروش
  

های ثابت باید به بهای تمامشده تاریخی که به موجب این اصل تمام داراییحسابداری، اصل بهای تمام2طبق اصل
اگر سودی که بین اعضاء در اثر. مالی تلفیقیهایهای مالی جداگانه و چه در صورتچه در صورت. شده تاریخی ثبت گردد

  .گردد باید حذف گرددخرید و فروش کاال حاصل می
  

  های استهالک ناپذیردارایی
  .باشدآید عملیاتی نمیسودی که بدست میاز خرید و فروشدر ارتباط با زمین،

  
  فروش دارایی استهالک ناپذیر از شرکت اصلی به شرکت فرعی

  :مثال
ریال خریداری کرده820.000به مبلغ× 1از سهام دارای حق رای شرکت ب را در سال% 80شرکت الففرض کنید

مقایسه اقالم. ریال بوده است1.000.000س شرکت فرعی. ص. ذاری مانده حساب حگدر تاریخ خرید سرمایه. است
ریال بیشتر از ارزش20.000آالت کهدهد که به استثنای ماشینها نشان میترازنامه، ارزش دفتری با ارزش برآوردی آن

شرکت الف زمینی به بهای تمام شده× 1در سال. اند، ارزش دفتری و بازار سایر اقالم مشابه استدفتری ارزیابی شده
× 2،×1هایسود خالص شرکت فرعی برای سال. ریال به شرکت فرعی خود فروخته است350.000ریال به مبلغ300.000

،200.000های مذکورریال بوده و سود تقسیمی آن شرکت برای سال480.000و500.000،450.000به ترتیب× 3و
   با توجه به این اطالعات و با فرض اینکه شرکت فرعی زمین. بوده که پرداخت شده استریال180.000و250.000

های حذفی را درهای الزم را در دفاتر هر دو شرکت و ثبتریال بفروشد، ثبت380.000به مبلغ× 3الذکر را در سالفوق
  .ساله مستهلک نمایید10ی را نیزآالت و سرقفلدر ضمن ماشین. کاربرگ تلفیقی برای هر سه سال اعمال کنید

  :پاسخ
  )س. ص. ح(1.000.000× % 80= 800.000
  مازاد پرداختی820.000–800.000= 20.000
  20.000× % 20= 16.000= آالتماشین
  20.000–16.000= 4.000= سرقفلی

  :ثبت خرید زمین
  350.000  زمین
  350.000    وجه نقد  
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  :×1ثبت در شرکت اصلی
    820.000    گذاریسرمایه1

  820.000    وجه نقد    
  350.000    وجه نقد2

  300.000    زمین    
  50.000  سود غیرعملیاتی    
  ) بابت سود خالص500.000× % 80(  400.000    گذاریسرمایه3

  400.000  گذاریدرآمد حاصل از سرمایه  
  ) بابت سود تقسیمی200.000× % 80(  160.000    وجه نقد4

  160.000    گذاریسرمایه    
  ) آالتاستهالک ماشین(  1.600    گذاریدرآمد حاصل از سرمایه5

  1.600  آالتماشین        
  ) استهالک سرقفلی(  400    گذاریدرآمد حاصل از سرمایه6

  400    سرقفلی        
    50.000    گذاریدرآمد حاصل از سرمایه7

  50.000    گذاریسرمایه        
  

  .ماندموجودی کاالیی که امسال در دفاتر شرکت فرعی می
    6.750  گذاریدرآمد حاصل از سرمایه

  6.750  گذاریسرمایه      
  :×1ثبت کاربرگ

    348.000    گذاریدرآمد حاصل از سرمایه1
  160.000    سود تقسیمی

  188.000    گذاریسرمایه
  %)80×1.000.000(  800.000  سهام عادی2

  800.000  گذاریسرمایه      
              200.000  س. ص. ح3

  200.000  حقوق اقلیت      
        :گرددثبت زیر اضافه می. باشدمسائل میهایبقیه ثبت مانند مابقی ثبت

  
  50.000  سود ناشی از فروش زمین

    50.000    زمین      
  
  
  
  
  

  گذاریسرمایه
820.000160.000  
400.00050.000  
1.010.000  

  گذاریدرآمد حاصل از سرمایه
1.600400.000  
400  
50.000  

348.000  

  زمین
  300.000م300.000

350.00050.000  
  ارزش اولیه300.000
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  :×2ثبت در شرکت اصلی
امسال سود جدیدی شناسایی نشده است ولی. شودهای قبلی اعمال میشرکت اصلی هیچ ثبت جدیدی ندارد و ثبت

  :سود حاصل از فروش زمین در شرکت فرعی باقی مانده استیک ثبت اضافی به شرح ذیل دارد که× 2کاربرگ سال
  50.000    گذاریسرمایه
    50.000    زمین    

  
  شرکت فرعی              :×3ثبت در شرکت اصلی

  380.000    وجه نقد      :باشد به عالوه ثبت زیرهای سال قبل میها مانند ثبتثبت
  350.000    زمین              50.000    گذاریسرمایه
  30.000  سود ناشی از فروش زمین        50.000  گذاریاز سرمایهدرآمد حاصل  

  :×3ثبت کاربرگ
  :گرددهای سال قبل به عالوه ثبت زیر که اضافه میمانند ثبت

    50.000    گذاریسرمایه
  50.000    سود ناشی از فروش زمین  

  
  :های استهالک ناپذیر از شرکت فرعی به شرکت اصلیفروش دارایی
  :گرددهای زیر اعمال میبررسی قبلی اگر فروشنده کاال شرکت فرعی باشد ثبتدر مثال مورد

  
  شرکت فرعی              :×1ثبت در شرکت اصلی

  350.000    وجه نقد                  
  300.000    زمین              350.000  زمین
  50.000  سود ناشی از فروش زمین            50.000    وجه نقد  

  40.000  گذاریدرآمد حاصل از سرمایه
  %)80× 50.000(40.000    گذاریسرمایه    

  :×1ثبت کاربرگ
    50.000  سود ناشی از فروش زمین

  50.000    زمین      
  شرکت فرعی              :×2ثبت در شرکت اصلی

                      
    در دفاتر اصلی ثبت نداریم    
                  

  :×2ثبت کاربرگ
  40.000    گذاریسرمایه

  )اقلیتمعادل سهم(10.000    سود انباشته
  50.000    زمین      
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  شرکت فرعی              :×3ثبت در شرکت اصلی
  380.000  وجه نقد

              350.000  زمین      
  30.000  سود ناشی از فروش زمین

  
  )معادل سهم خودیش(  40.000  گذاریسرمایه
  40.000  گذاریدرآمد حاصل از سرمایه    

  :×3ثبت کاربرگ
  40.000    گذاریسرمایه

  10.000    سود انباشته
  50.000    سود ناشی از فروش زمین  

  :نکته* 
صرفاً مربوطزمان خرید سرمایه. شرکت فرعی استاز سهام% 80فرض کنید شرکت اصلی مالک گذاری مازاد پرداختی 

در صورت فروش زمین. باشدریال می70.000به اضافه بهای ارزش زمین شرکت فرعی بوده که سهم اصلی از این تفاوت
  .شودشرکت فرعی ثبت زیر در دفاتر شرکت اصلی و در کاربرگ اعمال میتوسط

  :زمان فروش زمین در شرکت فرعی
    70.000  گذاریدرآمد حاصل از سرمایه

  70.000  گذاریسرمایه
  :ثبت کاربرگ

  70.000  سود ناشی از فروش زمین
70.000    گذاریسرمایه    

  
  
  
  

  
  به شرکت فرعیفروش دارایی استهالک پذیر از شرکت اصلی

  :مثال
آالتی را به بهای تمام شدهشرکت الف ماشین× 1در سال. از شرکت ب است% 75مالکفرض کنید شرکت الف

  روش استهالک. ریال به شرکت ب فروخت800.000ریال به مبلغ150.000ریال و استهالک انباشته1.500.000
شرکت فرعی. باشدسال می10آالتباقی مانده عمر مفید ماشینآالت در دفاتر هر دو شرکت خط مستقیم وماشین
ثبت های الزم در دفاتر شرکت اصلی و. ریال به فروش رساند700.000به مبلغ× 3آالت مذکور را در پایان سالماشین

  .های الزم در کاربرگ تلفیقی در رابطه با این رویداد اعمال کنیدفرعی و همچنین ثبت
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  :پاسخ
  شرکت فرعی ×1اصلی سالشرکت

    800.000  آالتماشین800.0001وجه نقد1
  800.000  وجه نقد850.000استهالک انباشته

    80.000هزینه استهالک1.500.0002آالتماشین
  80.000  استهالک انباشته  )800.000÷10(150.000.سود ناشی از ف

    150.000گذاریدرآمد حاصل از سرمایه2
    150.000گذاریسرمایه

    
      :×1ثبت کاربرگ

    150.000  آالتماشین.سود ناشی از ف1
    700.000آالتماشین

1.500.000-850.000=850.000650.000استهالک انباشته
650.000÷10=65.000→) 80.000-65.000=15.000(15.000  استهالک انباشته2

    15.000هزینه استهالک
    

  شرکت فرعی ×2شرکت اصلی سال
    80.000هزینه استهالک1فقط شرکت فرعی هزینه استهالک داشته و شرکت اصلی ثبتی ندارد×2سال

  80.000  استهالک انباشته  )800.000÷10(  
    

      :×2ثبت کاربرگ
    150.000گذاریسرمایه1

    700.000آالتماشین
    850.000انباشتهاستهالک

    15.000  استهالک انباشته2
    15.000هزینه استهالک
  شرکت فرعی ×3شرکت اصلی سال

    80.000هزینه استهالک105.0001گذاریسرمایه1
  80.000  استهالک انباشته105.000گذاریدرآمد حاصل از سرمایه

    700.000وجه نقد2 3×15.000=45.000→45.000-150.000=105.000
)80.000×3(  240.000  استهالک انباشته  
  800.000  آالتماشین  
  140.000  سود ناشی از فروش  

    
      :×3ثبت کاربرگ

    15.000گذاریسرمایه1
    15.000هزینه استهالک

    105.000گذاریسرمایه2
سود ناشی از

        105.000فروش
455.000=1.045.000–1.500.000→1.045.000) =65.000×3+(850.000
700.000-455.000=140.000245.000+105.000=245.000:آالتسود ناشی از فروش ماشین
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  :مثال
  .های مورد نظر را اعمال نماییداگر فرض در مثال باال فروشنده شرکت فرعی باشد ثبت

  :پاسخ
  شرکت فرعی ×1شرکت اصلی سال

    800.000وجه نقد800.0001آالتماشین1
    850.000  استهالک انباشته800.000وجه نقد

  1.500.000  آالتماشین80.000  هزینه استهالک2
  150.000  .سود ناشی از ف80.000استهالک انباشته

    )150.000×%75(112.500گذاریدرآمد حاصل از سرمایه2
    112.500گذاریسرمایه

      :×1ثبت کاربرگ
    150.000  آالتماشین.سود ناشی از ف1

    700.000آالتماشین
1.500.000-850.000=850.000650.000استهالک انباشته

650.000÷10=65.000→) 80.000-65.000=15.000(15.000  استهالک انباشته2
    15.000هزینه استهالک

  شرکت فرعی ×2اصلی سالشرکت
  ثبت ندارد80.000  هزینه استهالک1

    80.000استهالک انباشته
      :×2ثبت کاربرگ

    )150.000×%75(112.500گذاریسرمایه1
    )150.000×%25(37.500  )سهم اقلیت(سودانباشته

    700.000آالتماشین
    850.000استهالک انباشته

    15.000  انباشتهاستهالک2
    15.000هزینه استهالک
  شرکت فرعی ×3شرکت اصلی سال

    80.000  هزینه استهالک1
    80.000استهالک انباشته

    700.000وجه نقد2
    )80.000×3(240.000استهالک انباشته

    800.000آالتماشین
    140.000سود ناشی از فروش

      :×3ثبت کاربرگ
    )استهالک.برگشت ه(15.000گذاریسرمایه1

    15.000هزینه استهالک
    78.750.000گذاریسرمایه2

    )150.000×%25(26.250  )سهم اقلیت(سودانباشته
    105.000سود ناشی از فروش

    78.750گذاریسرمایه3
    78.750گذاریدرآمد حاصل از سرمایه

33.750=75%×45.000→45.000 =15.000×3 
112.500-33.750=78.750گذاریباقی مانده سرمایه

www.irhesabdaran.ir



منصور نوری: سیده محبوبه جعفری                                                                 دانشجو:استاد 2حسابداری پیشرفته

51

  )های ثابتدارایی–مبادالت درون گروهی -مجنپفصل(کتاب 1مسئله
شرکت مهرداد سود حاصل از عملیات. از سهام عادی دارای حق رای شرکت مهرزاد را در اختیار دارد% 75شرکت مهرداد

ریال و شرکت مهرزاد سود خالص خود در550.000ریال و450.000به ترتیب13×5و13×4هایخود را در سالجداگانه
  .ریال گزارش کرده است200.000ریال و300.000به ترتیب13×5و13×4هایسال

  :مطلوب است
ریال به600.000ریال را به مبلغ475.000زمینی با ارزش دفتری13×4شهریور31اگر شرکت مهرداد در :الف

  .را محاسبه کنید13×5و13×4هایشرکت مهرزاد بفروشد، سود خالص تلفیقی سال
ریال به شرکت600.000ریال را به مبلغ475.000زمینی با ارزش دفتری13×4شهریور31اگر شرکت مهرزاد در :ب

  .را محاسبه کنید13×5و13×4هایهرداد بفروشد، سود خالص تلفیقی سالم
  

  )های ثابتدارایی–مبادالت درون گروهی -مجنپفصل(کتاب 2مسئله
720.000غلبم هب ار دجاستکرشنایرج رد ویارقحیارادیداع ماهس زا %80 دهاشتکرش13×1نیدرورفلوا رد

500.000 ویداع ماهسلایر400.000خیراتنیا رد دجاستکرش ماهسنابحاصقوقح .درکیرادیرخیدقن روط هبلایر
لداعمیاهدشتخادرپ ماهس دوس ولایر150.000لداعمیدوس دجاستکرش13×1لاسیط رد .دوب هتشابنا دوسلایر
 دهاشتکرش13×29/12/1 رد .دشابیمهنافصنمشزراهبدجاستکرشیاهیهدب و اهییاراد .تشادلایر60.000 اب
تکرش13×1یط رد .تخورفدجاستکرش هبلایر60.00غلبم هب دوبلایر45.000نآ هدش مامتیاهب هکیتازیهجت
 هبتازیهجتشورف زالصاح دوسلایر15.000لماش هکلایر200.000غلبم هب ار دوختایلمع زالصاح دوسدهاش
  .درکشرازگ دشابیم دجاستکرش

  :تسابولطم
یعرف ماهس ردیراذگهیامرسباسحیرادهگنتهجدهاشتکرشیهمانزور رتفد رد مزالیاهتبثیمامت هیهت–فلا
  .تازیهجتشورف زایشانقوعمیاهدوسلماش

  .یقیفلتصلاخ دوس هبساحم–ب
  13×29/12/1خیرات رد دجاستکرش ردیراذگهیامرسباسح هدنام هبساحم– ج
  .13×1صلاخ دوس زاتیلقا مهس هبساحم– د
  .13×29/12/1 ردتیلقاقوقح هبساحم– ه
لایر200.000 و300.000بیترت هبدجاس ودهاشیاهتکرش هناگادجیاهدوس13×2لاس رد هکیتروص رد– و

  :تسابولطم دشاب
  .دجاستکرش ردیراذگهیامرسباسحیرادهگنتهج دهاشتکرش همانزور رتفد رد مزالیاهتبث هیهت-1
 .13×2یقیفلتصلاخ دوس هبساحم-2

  )های ثابتدارایی–مبادالت درون گروهی -مجنپفصل(کتاب3مسئله
 هبدجاستکرش زاتازیهجتشورف هکدینکضرف )2 هرامش هلئسم(لبق هلئسم رد هدش هدادتاعالطا زا هدافتسا اب
  .دشاب دهاشتکرش

   :تسابولطم
  .لبق هلئسم هدش هتساوخ دراوم هبساحم

  دیشابقفوم– هوزجنایاپ
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