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تضامنی و سهامی 
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تعریف شرکتهاي تضامنی :

با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود اگر دارایی یا چند نفر2براي امور تجاري بین شرکتی است که تحت اسم مخصوص
.هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت استشرکت براي تادیه(پرداخت)تمام قروض کافی نباشد 

 چنانچه دارایی هاي شرکت براي پرداخت بدهی ها و تعهدات مالی شرکت کافی نباشد هر یک از شرکا مسئولیت
.و این موضوع ربطی به میزان سهم الشرکه شرکاء نداردها و تعهدات مالی دارند تضامنی به جهت پرداخت بدهی 

) و حداقل یک نفر از شرکاء ذکر شود. در صورتی که اسم شرکت تضامنی باید عبارت (شرکت تضامنیدر اسم شرکت
ی از قبیل (و شرکاء) یا اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده است عباراتمشتمل بر اسامی تمامی شرکاء نباشد باید بعد از

(و برادران) قید شود.

شرکت تضامنی وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدي تادیه و سهم الشرکه غیر نقدي نیز تقویم (ارزیابی به قیمت 
نقد)و تسلیم(تحویل)شده باشد.

ین شرکا تقسیم می شود مقرر در شرکت نامه (نسبت سود یا زیان) بدر شرکتهاي تضامنی منافع کسب شده طبق نسبت 
و چنانچه نسبت سود یا زیان در شرکت نامه مشخص نشده باشد منافع کسب شده هر سال می بایست به نسبت مانده 

سرمایه شرکا تقسیم شود.  

می شالوده تشکیل شرکت تضامنی شرکتنامه است که می بایست بر طبق قانون تجارت تنظیم شود و موارد زیر را در بر 
گیرد:

نام و نشانی شرکت.1
اسامی شرکاء و نشانی آنها.2
تاریخ افتتاح شرکت.3
موضوع و مدت شرکت.4
روابط بین شرکاء.5
تقسیم سود یا زیان.6
ورود و خروج شرکاء.7
انحالل و تسویه.8

در بعضی از کشور ها شرکت تضامنی در قالب هیچ شرکتی و شخصیت حقوقی جداگانه اي قرارنگرفته و بدون تشریفات 
خاصی بین شرکا، تشکیل می شود اما در ایران شرکت تضامنی زمانی رسمیت یافته و تشکیل می شود که قرارداد 

مکتوب و به ثبت برسد.
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قرارداد شرکت که همان شرکتنامه است قابلیت تغییر در مفاد وجود ندارد مگر با رضایت کلیه شرکاء

ي است اما داشتن اساسنامه(قانون اداره شرکت) ضروري داشتن قرارداد شرکت(شرکتنامه) در شرکت تضامنی ضرور
نیست البته ممکن است این دو با هم یکی باشد. 

.انتقال سهم الشرکه در شرکت تضامنی صرفاً با رضایت تمامی شرکاء مجاز می باشد
هم الشرکه با توجه به ماهیت تضامنی بودن شرکت شرکاء نمی توانند بدون رضایت کلیه شرکاء از شرکت خارج و س

خود را به دیگري واگذار کنند.
 شریکی که سهم الشرکه شریک قبلی به وي واگذار گردیده است و با عنوان شریک جدید وارد شرکت می شود

شرکت قبل از او داشته است و هر قراري برخالف این همانند شرکاي قبلی مسئول قروض و بدهی هایی است که 
موضوع از درجه اعتبار ساقط است.

رده شده است.تفاوت شرکت تضامنی و سهامی:نمونه هایی از تفاوت شرکتهاي تضامنی و سهامی در جدول ذیل آو

شرکت سهامیشرکت تضامنیعنوانردیف
در شرکت تضامنی عمر شرکت محدود است و با هر استمرار وتداوم1

نوع تغییري در ساختار شرکاء موجب ارزیابی مجدد 
شود.دارایی هاي شرکت می 

در شرکت سهامی عمر شرکت نامحدود و 
با تغییر سهامداران هیچ اتفاق خاصی نمی 

افتد.
وجود مقررات و 2

تشریفات
در شرکت تضامنی آیین نامه ها و مقررات تاحدي 

در شکل گیري شرکت دخالت دارند که تنها 
مقدمات اولیه تشکیل شرکت حاصل گردد.

در شرکت سهامی قوانین و مقررات 
ري از جمله قانون تجارت در اداره امور بیشت

شرکت دخالت دارد.
بدهی ها و 3

تعهدات
در شرکت تضامنی هر شریک در مقابل کل بدهی 

ها مسئول است
در شرکت سهامی میزان مسئولیت شرکا 
حداکثر تا میزان ارزش اسمی سهام  می 

باشد.
در شرکت تضامنی مدیریت در اختیار صاحبان مدیریت شرکت4

شرکت است
مدیریت شرکت در در شرکت سهامی 

اختیار هیئت مدیره است و سهامداران 
بطور مستقیم در اداره امور شرکت دخالت 

ندارند.
توانایی جذب 5

سرمایه
در شرکت تضامنی سرمایه محدود به میزان سرمایه 

گذاري شرکاء می باشد.
در شرکت سهامی امکان جذب سرمایه از 

ه مردم میسر می باشد.طریق انتشار سهام ب

فرآیند تشکیل شرکت تضامنی:
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یا چند نفر براي امور تجاري مشترك و سرمایه گذاري آنها براي کسب سود در 2تشکیل اولیه شرکت تضامنی توافق 
امور تجاري عنوان شده می باشد.

براي این منظور بعد از توافق اولیه شرکاء جهت ایجاد شرکت تضامنی ابتدا یک حساب جاري در یکی از بانکها بنام 
و سرمایه نقدي خود را بدان حساب واریز می کنند.افتتاح"شرکت تضامنی .....در شرف تاسیس "

ارزش کارشناسی (ارزش منصفانه) با توافق آن قسمت از سرمایه غیر نقدي که وارد شرکت می شود می بایست بر اساس 
ارزیابی شده در اختیار شرکت قرار می گیرد.کلیه شرکاء

سرمایه گذاري توسط شرکاء اگر نقد باشد وجه نقد را بدهکار و حساب سرمایه شریک را بستانکار می نماییم. 

ء معادل ارزش کارشناسی و منصفانه را سرمایه گذاري توسط شرکاء اگر غیر نقد باشد حساب دارایی واگذار شده شرکا
بدهکار و حساب سرمایه شریک را بستانکار می نماییم.

می باشد در دست علی و حسن و حسین شریک به نام هاي 3اطالعات زیر درباره شرکت تضامنی آلفا و شرکاء که داراي 
است مطلوب است :

انجام ثبت اولیه حسابداري

سرمایه گذاريثبت 

جمع سرمایه حسینسرمایه حسنسرمایه علی شرح
1,500,0003,500,0002,800,0007,800,000وجه نقد

1,800,000001,800,000زمین (بهاي تمام شده 1.500.000)
006,500,0006,500,000ساختمان(بهاي تمام شده 5.000.0000)

بهاي تمام شده5.600.000) 06,200,00006,200,000موجودي کاال (
3,300,0009,700,0009,300,00022,300,000جمع 

وجه نقد
زمین

ساختمان
موجودي کاال

3,300,000
9,700,000
9,300,000

7,800,000
1,800,000
6,500,000
6,200,000

سرمایه علی
سرمایه حسن
سرمایه حسین
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اگر سرمایه گذاري غیر نقدي شرکاء به بهاي تمام شده اولیه در دفاتر شرکت ثبت شود و دارایی هاي غیر نقد شرکت به ارزش 
است :،مطلوبمنصفانه خود به فروش روند و شرکت بعد از فروش دارایی هاي خود فوراً تسویه شود 

انجام تمامی ثبت هاي الزم

در این حالت ثبت هاي زیر صورت می گیرد

ثبت سرمایه گذاري- 1

ثبت فروش دارایی به ارزش منصفانه- 2
) حاصل جمع ارزش منصفانه دارایی هاي غیر نقد است که برابر 14،500،000مبلغ ثبت شده در حساب وجه نقد (

است با:

)3-) و (حسین3–) و (حسن 2–توزیع سود حاصل از فروش دارایی به نسبتهاي (علی- 3

وجه نقد
زمین

ساختمان
موجودي کاال

3,000,000
9,100,000

7,800,000

سرمایه علی
سرمایه حسن
سرمایه حسین

7,800,000
1,500,000
5,000,000
5,600,000

وجه نقد
5,000,000
1,500,000

5,600,000
2,400,000

14,500,000
ساختمان

زمین
موجودي کاال

14.500.000=6.200.000+6.500.000+1.800.000سود حاصل از فروش 

*2/8=600.000
*3/8=900.000
*3/8=900.000

2+3+3=8

2,400,000

جمع نسبت شرکا 
سهم علی از سود فروش دارایی هاي غیر نقد

سهم حسن از سود فروش دارایی هاي غیر نقد
سهم حسین از سود فروش دارایی هاي غیر نقد
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توزیع وجه نقد باقی مانده بین شرکاء- 4

سهامی :حساب هاي موجود در شرکت 
در شرکتهاي تضامنی عالوه بر حساب سرمایه شرکاء حسابهاي دیگري نیز وجود دارد علت وجود این حسابها منع 

که براساس قانون هر تغییري در حساب سرمایه شرکاء بایستی در اداره قانونی در تغییر حساب سرمایه شرکاء است 
هی شود.ثبت شرکتها به ثبت برسد و همچنین در روزنامه رسمی آگ I. روش وجود دارد:2حساب سرمایه شرکاء: براي ثبت حساب سرمایه شرکاء در دفاتر شرکت تضامنی

a. روش ثابت : در این روش حساب سرمایه شرکاء معادل مبلغی که در شرکتنامه ثبت شده است در
دفاتر ثبت می شود.

b.امه نمی باشد.روش متغیر : در این حساب سرمایه شرکاء معادل مبلغ ثبت شده در شرکتن
ویداد هایی رویداد هایی نظیر برداشت، بهره برداشت، سهم از زیان در بدهکار حساب سرمایه و ر

نظیر سهم بهره سرمایه، سهم سود، حق الزحمه شرکاء در بستانکار این حساب ثبت می شود.
.در ایران صرفاً استفاده از روش ثابت مجاز می باشد II. شرکاء می بایست داراي یک حساب جاري به نام خود در دفاتر داشته حساب جاري شرکاء : تمامی

باشد و تمامی تغییرات در حساب سرمایه در آن ثبت شود و دائماً نشان دهنده مانده حساب سرمایه 
شرکاء در شرکت می باشد. رویداد هاي برداشت نقدي و غیر نقدي، بهره برداشت، سهم زیان در 

د و رویداد هاي بهره سرمایه، حق الزحمه، سهم سود در بستانکار این بدهکار این حساب ثبت می شو
حساب ثبت می شود. حساب جاري شرکاء جزو حساب هاي دائمی می باشد. III. حساب برداشت: حسابی است که در دفاتر به نام هر یک از شرکاء افتتاح می شود و در حقیقت در

اء بایستی بهره ایی نسبت به مبلغ برداشت مقام اخذ وام از شرکت می باشد و به همین دلیل شرک
شده به شرکت بپردازد.

*2/8=5.575.000
*3/8=8.362.500
*3/8=8.362.500

2+3+3=8

22,300,000

جمع نسبت شرکا 
سهم علی از مانده حساب بانک

سهم حسن از مانده حساب بانک
سهم حسین از مانده حساب بانک

7,800,000
14,500,000
22,300,000

بانک

سرمایه علی
سرمایه حسن

سرمایه حسین
22,300,000 بانک

5,575,000
8,362,500
8,362,500
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IV.ت احتیاج مبرم به وجه نقد داشته باشد و یکی از شرکاء وجه حساب وام: گاهی ممکن است که شرک
نقد مورد نیاز را در اختیار داشته باشد ولی تمایل به افزایش سرمایه خود نداشته باشد از این رو 

نیاز شرکت را تحت عنوان وام در اختیار شرکت قرار می دهد و در ازاي شریک مذبور مبلغ مورد
پرداخت وام به شرکت هر ساله بهره ایی دریافت می کند.

تقسیم سود یا زیان: برطبق قانون تجارت هر گونه سود یا زیان بایستی براساس نسبت سرمایه تقسیم شود و مگر اینکه در 
شده باشد.شرکت نامه ترتیب دیگري نیز مقرر

در برخی موارد ممکن است که حق الزحمه ایی نیز جهت سرپرستی شرکاء در شرکت در نظر گرفته شود و بایستی 
توجه شود در شرکت هاي تضامنی حق الزحمه جزو هزینه هاي عملیاتی محسوب نمی شود ولی در شرکتهاي 

اشد.سهامی حق الزحمه پرداختی به مدیران جزو هزینه هاي عملیاتی می ب
و همچنین جهت تشویق جهت سرمایه گذاري در شرکت تضامنی بهره ایی به سرمایه موجود شرکاء محاسبه و 

پرداخت شود. 

تغییرات در مالکیت شرکت تضامنی: هر گونه انجام تغییر در ساختار مالکیت شرکتهاي تضامنی تحت تاثیر مقررات موجود در 
شرکت تضامنی اولیه منحل و شرکت تضامنی شرکت نامه و رضایت کلیه شرکاء بایستی صورت گیرد در این گونه موارد 

جدیدي (شخصیت حقوقی جدید) به وجود می آید.

ل شرکت تضامنی و ایجاد یک شرکت تضامنی جدید نیاز به ارزیابی مجدد دارایی هاي شرکت دارد.انحال

ارزیابی مجدد ممکن است نتایج زیر را در بر داشته باشد:

a. ارزیابی مجدد دارایی هاي شرکت بر مبناي ارزشهاي متعارف که بر مبناي بهاي تمام شده در دفاتر ثبت شده
است.

b.د ثبت نشده متعلق به شرکاي قدیمی.ي نامشهوشناسایی دارایی ها
c.تعیین سهم هر یک از شرکاء از مجموع دارایی هاي ارزیابی شده.
d.(که چندان صحیح نیست) تعیین سرقفلی متعلق به شریک جدید.
e.تعدیل نسبت تقسیم سود یا زیان.

موافقت کلیه شرکاي قدیمی دارد:روش زیر صورت می گیرد نیاز به 2ورود شریک جدید: ورود شریک جدید که به 

a. از طریق سرمایه گذاري مستقیم: در این حالت دارایی هاي شرکت معادل مبلغ سرمایه گذاري شریک جدید
افزایش می یابد
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b. از طریق خرید تمام یا قسمتی از سهم الشرکه شرکاي قدیمی: در این حالت هیچ تغییري در دارایی هاي
شرکت صورت می گیرد.

در مقابل تمامی تعهداتی که از قبل از ورود وي در شرکت وجود داشته است نیز مسئول شریک جدید
است.

در هنگام ورود شریک جدید باید به این نکته توجه شود که میزان پرداختی شریک جدید بیشتر از سهم او از سرمایه 
سرمایه شرکت باشد با این موضوع   شرکت است یا نه در صورتی که مبلغ آورده شریک جدید بیشتر از سهم وي از 

روش زیر برخورد کرد:2می توان به 
I. اختصاص مبلغ اضافه پرداختی به عنوان پاداش به شرکاي قدیمی که به نسبت سود یا زیان بین شرکاي

.قدیمی تقسیم می شود
II.شرکاي احتساب مبلغ اضافه پرداخت شده به عنوان سرقفلی در نظر گرفت که به نسبت سود و زیان بین

قدیمی تقسیم می شود. الزم به ذکر است که سرقفلی یک دارایی نامشهود است .

و 250،000شریک به نام هاي حسین، رضا و مهدي است که سرمایه آنها به ترتیب 3شرکت تضامنی بتا و شرکاء داراي  
ود .ریال است  سود یا زیان  به نسبت سرمایه بین شرکاء تقسیم می ش290،000و 360،000

.% سرمایه شرکت سهیم می شود25ریال وارد شرکت و در 360،000بر علی به عنوان شریک جدید با سرمایه ایی بالغ

مطلوب است : انجام ثبتهاي الزم با فرض هاي فوق 

روش پاداش- 1

250.000+360.000+290.000=900.000
سرمایه اولیه شرکت

250.000+360.000+290.000+360.000=1.260.000
سرمایه شرکت پس از ورود شریک جدید (علی)

1.260.000*25%=315.000 سهم علی از سرمایه شرکت
360.000-315.000=45.000 اضافه پرداختی

*250.000/900.000=12.500
*360.000/900.000=18.000
*290.000/900.000=14.500

45,000
پاداش حسین از ورود علی

پاداش رضا از ورود علی
پاداش مهدي از ورود علی

بانک
12.500
18.000
14.500

315.000

360.000
سرمایه حسین

سرمایه رضا
سرمایه مهدي
سرمایه علی
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روش سرقفلی- 2
می آید:در این روش سرقفلی از فرمول زیر بدست

باشد مطلوب است :3، مهدي 4، رضا 2با فرض اینکه نسبت تقسیم سود بین شرکا به ترتیب براي حسین 
محاسبه نسبت جدید تقسیم سود یا زیان

نام 
شریک

سرمایه شرکاي 
قدیمی

پاداش
سرمایه 

شریک جدید
اضافه 

پرداختی
سرمایه شرکاء 

پس از ورود علی
250,00012,500262,500حسین

360,00018,000378,000رضا
290,00014,500304,500مهدي
315,000(45,000)360,000علی
1,260,000(45,000)900,00045,000360,000جمع 

حسینرضا مهدي علیجمع سرمایه شرکت پس از ورود شریک جدید 
1,260,000+360.000+290.000+360.000250.000

مبلغ آورده شریک جدید 
نسبت سهم وي از سرمایه

جمع سرمایه پس از ورود شریک جدید -
360,000

25%
-1,260,000 =180.000 سرقفلی

50.000=250.000/900.000*سهم حسین از سرقفلی
72.000=360.000/900.000*سهم رضا از سرقفلی

58.000=290.000/900.000*سهم مهدي از سرقفلی
180,000

بانک
سرقفلی

50,000
72,000
58,000

360,000 سرمایه علی

360,000
180,000

سرمایه حسین
سرمایه رضا

سرمایه مهدي

1-25%=75% 3/4=%75نسبت سهم باقی مانده که بین شرکاي قدیمی تقسیم می شود
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شود.تقسیم می 3براي سادگی محاسبات نسبت هاي جدید به 

چنانچه مبلغ آورده شریک جدید از سهم وي از سرمایه شرکت کمتر باشد مبلغ مابه التفاوت در حکم پاداش شرکاي قدیمی 
به شریک جدید است که می بایست به نسبت تقسیم سود یا زیان از طرف شرکاي قدیمی تامین گردد.

ریال سهم الشرکه و حسین با سهم الشرکه ایی معادل 1.000.000شریک به نامهاي علی با 2شرکت تضامنی بتا داراي 
.است 5و 3ریال تاسیس شده است که نسبت تقسیم سود یا زیان بین شرکا  1.200.000

% سرمایه شرکت 50د و درریال وارد شرکت ش700.000(ساختمان)ریال و غیر نقدي1.100.000مهدي با سرمایه  نقدي 
سهیم شد.

مطلوب است انجام ثبت هاي الزم  

2/9نسبت حسین از سود یا زیان
4/9نسبت رضا از سود یا زیان

3/9نسبت مهدي از سود یا زیان

نسبت هاي قدیمی

2/9*6/36=2/12=نسبت سهم جدید حسین
4/9*12/36=4/12=نسبت سهم جدید رضا 

3/9*9/36=3/12=نسبت سهم جدید مهدي
2/12+4/12+3/12=9/12 کل نسبت سهم شرکاي قدیمی

3/4

1=12/12
12/12-9/12=3/12 نسبت باقی مانده که به شریک جدید تعلق می یابد

کل نسبت موجود
3/12=25%

1.100.000+700.000=1.800.000
2.000.000=%50*4.000.000سهم مهدي از سرمایه شرکتکل آورده مهدي (شریک جدید)

کسر پرداخت مهدي که بایستی 
توسط شرکاي قدیمی جبران 

شود
2.000.000-1.800.000=200.000*3/8=75.000

*5/8=125.000
200,000

مبلغی که توسط علی جبران می شود
مبلغی که توسط حسین جبران می شود
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علی و حسین و مهدي شرکاي شرکت تضامنی گاما می باشند . 

می باشد در شرکت نامه این ریال 150.000.000ریال و مهدي 120.000.000ریال ، حسین 100.000.000سهم الشرکه علی 
شرکت موارد زیر درج شده است:

%سود تضمین شده به سرمایه 10تعلق 

ریال20.000.000ریال و مهدي10.000.000تخصیص حق الزحمه سالیانه براي علی 

5و 4و 3توزیع سود باقی مانده بین شرکا به ترتیب به نسبتهاي 

یرمطلوب است انجام ثبتهاي الزم با فرض هاي ز
.ریال باشد75.000.000سود فعالیت شرکت - 1
ریال باشد.50.000.000سود فعالیت شرکت - 2
ریال باشد.15.000.000زیان فعالیت شرکت - 3

فرض اول:

بانک
ساختمان

سرمایه علی
سرمایه حسین

2,000,000 سرمایه مهدي

1,100,000
700,000
75,000
125,000

بهره سرمایه علی
بهره سرمایه حسین

بهره سرمایه مهدي

100.000.000*10%=10.000.000
120.000.000*10%=12.000.000
150.000.000*10%=15.000.00010.000.000+12.000.000+15.000.000=37.000.000

سرمایه شرکا کل بهره سرمایه (سود تضمین شده)

10,000,000حق الزحمه سالیانه علی
20,000,000حق الزحمه سالیانه مهدي

30,000,000کل حق الزحمه سالیانه شرکا

75,000,000
(37,000,000)
(30,000,000)

کل سود
بهره سرمایه 

حق الزحمه سالیانه

8,000,000 سود باقی مانده که به نسبت هاي 
مقرر تقسیم می شود
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:جدول نهایی تقسیم سود

فرض دوم:

*3/12=2.000.000
*4/12=2.666.667
*5/12=3.333.333

8,000,000
سهم علی از باقی مانده سود

سهم حسین از باقی مانده سود
سهم مهدي از باقی مانده سود

خالصه حساب سود یا زیان
75,000,000 حساب تقسیم سود

75,000,000

حساب تقسیم سود
22,000,000

14,666,667
38,333,333

جاري علی 
جاري حسین
جاري مهدي

75,000,000

جمع دریافتی سهم از باقی مانده سودحق الزحمهبهره سرمایهنام شریک
10,000,00010,000,0002,000,00022,000,000علی

12,000,00002,666,66714,666,667حسین
15,000,00020,000,0003,333,33338,333,333مهدي
37,000,00030,000,0008,000,00075,000,000جمع 

50,000,000
(37,000,000)
(30,000,000)
-17,000,000

کل سود
بهره سرمایه 

حق الزحمه سالیانه
کمبود سود

*3/12=4.250.000
*4/12=5.666.667
*5/12=7.833.333

سهم علی از کمبود  سود
(17,000,000) سهم حسین از کمبود سود

سهم مهدي از کمبود سود
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نهایی تقسیم سود:جدول

 بین سود بدست آمده و حاصل جمع بهره سرمایه و حق الزحمه به معناي ریال تفاوت 17.000.000مبلغ
زیان نیست سود بدست آمده ابتدا تحت عناوین سود تضمین شده و حق الزحمه بین شرکاء تقسیم می شود 

ء تقسیم می شود.و در آخر اگر سودي باقی مانده بود به نسبت هاي مقرر بین شرکا

فرض سوم:

حساب تقسیم سود
15,750,000

6,333,333
27,916,667

جاري علی 
جاري حسین
جاري مهدي

50,000,000

جمع دریافتی سهم از کمبود سودحق الزحمهبهره سرمایهنام شریک
15,750,000(4,250,000)10,000,00010,000,000علی

6,333,333(5,666,667)12,000,0000حسین
27,916,667(7,083,333)15,000,00020,000,000مهدي
50,000,000(17,000,000)37,000,00030,000,000جمع 

کل کسري
37.000.000+30.000.000+15.000.000=82.000.000

82,000,000

جاري علی
جاري حسین

15,000,000
833,333

حساب تقسیم سود
جاري مهدي

500,000
15,333,333
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جدول نهایی تقسیم زیان:

واگذار و ء می توانند با دریافت وجه یا سایر دارایی ها سهم الشرکه خود را به سایر شرکاءخروج شریک :هر یک از شرکا
یا به افراد خارج از شرکت با توافق تمامی شرکاء بفروشند.

به ذکر است که شریک خارج شده از شرکت در مقابل تعهدات و بدهی هایی که بعد از خروج وي به وجود می آید الزم
مسئولیتی ندارد اما در مقابل تعهدات و بدهی هاي قبلی (زمان حضور) مسئول می باشد.

حالتهاي خروج شریک:

پرداخت گردد که در این صورت هرگونه سهم الشرکه شریک خارج شونده با موافقت شرکاء از طریق منابع شرکت- 1
اختالف بین مانده سهم الشرکه و مبلغ پرداخت شده به نسبت سود و زیان بین شرکا تقسیم می شود.

چنانچه سهم الشرکه فرد خارج شده با رضایت کلیه شرکاء به افراد خارج از شرکت واگذار شود. که در این صورت - 2
ن مبادله شود تاثیري در منابع شرکت ندارد.هر گونه وجه یا دارایی که بین طرفی

در سود و زیان شریک می باشند.شرکاي یک شرکت تضامنی می باشند که به نسبت مساوي و رضا سجاد ، حسن ، حسین 
ریال سرمایه رضا 24.000.000ریال سرمایه سجاد 24.000.000ریال سرمایه حسین 20.000.000سرمایه حسن 

ریال از شرکت خارج می شود .30.000.000حسین با دریافت 01/07/1393تاریخ در ریال است.22.000.000

مطلوب است : انجام محاسبات و ثبتهاي الزم

جمع دریافتی سهم از زیانحق الزحمهبهره سرمایهنام شریک
(500,000)(20,500,000)10,000,00010,000,000علی

(15,333,333)(27,333,333)12,000,0000حسین
833,333(34,166,667)15,000,00020,000,000مهدي
(15,000,000)(82,000,000)37,000,00030,000,000جمع 

30.000.000-24.000.000=6.000.000 2.000.000=6.000.000/3اضافه پرداختی به حسین که توسط سایر شرکا تامین می شود سهم هر شریک
سرمایه حسن
سرمایه سجاد
سرمایه رضا 

سرمایه حسین
30,000,000

2,000,000
2,000,000
2,000,000

24,000,000
بانک
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در سود و زیان 6–2–3می باشند که به ترتیب به نسبت هاي حسن و حسین و علی شرکاي یک شرکت تضامنی 
ریال می باشد.75،000،000ریال و 30،000،000ریال و 45،000،000سهم دارندکه مانده حساب شرکاء به ترتیب 

با فرض هاي زیر از شرکت خارج می شود.علی
ریال به حسین می فروشد و مابقی به حسن واگذار نمود.40،000،000% از سهم خود را به مبلغ 45علی - 1
ریال با اخذ رضایت از کلیه شرکاء به رضا واگذار می نماید.85،000،000الشرکه خود را به مبلغ علی تمام سهم - 2

مطلوب است :
ارائه محاسبات و انجام ثبتهاي الزم

1 -

 میزان اضافه پرداختی یک مبادله شخصی محسوب می شود و مالك ثبتهاي حسابداري میزان سهم الشرکه
باشد نه مبلغ مبادله شدهواگذار شده می 

2 -

% کاهش پیدا کرده است . اگر نسبت اولیه تقسیم 10نسبت تقسیم سود و زیان داریوش بعد از ورود سیاوش مثال : 
سهم سود سیاوش(شریک جدید)% باشد . 30سود داریوش 

سرمایه علی 
33.750.000
41.250.000

75.000.000
سرمایه حسین
سرمایه حسن

75.000.000*45%=33.750.000
میزان سهم الشرکه واگذار شده

40.000.000-33.750.000=6.250.000
میزان اضافه پرداختی

سرمایه علی 
75.000.000 سرمایه رضا

75.000.000

نسبت سود یا زیان قبل از ورود شریک جدید*= درصد باقی مانده شرکاي قبلی نسبت سود یا زیان بعد از ورود شریک جدید

نسبت سود یا زیان قبل از ورود شریک جدید
نسبت سود یا زیان بعد از ورود شریک جدید

= درصد باقی مانده شرکاي قبلی

30%-10%=20%
a30%* =20%

20%/30%=66%
a66%=1-66%=34%

10%30%
34%100
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ریال بوده است . شروین به عنوان شریک جدید چه مبلغی در 20،000،000تضامنی علی و شرکاء مبلغ مثال: سرمایه شرکت
ریال نیز به عنوان سرقفلی 2،500،000سرمایه شرکت باشد و 4/1شرکت سرمایه گذاري نماید تا سهم الشرکه او برابر 

شناسایی و ثبت گردد.

انحالل و تسویه:

حالل شرکت تضامنی به معناي پایان فعالیت واحد تجاري می باشد و معموالً شرکت تضامنی به دالیل زیر منحل می شود:ان

i.انقضاي مدت شرکت
ii.رسیدن به هدف مشخص شده در اساسنامه
iii.ورشکستگی
iv. توافق کلیه شرکاء

مراحل تسویه:

i.فروش تمام دارایی ها
ii.وصول مطالبات
iii.پرداخت بدهی هاي شرکت به استثناي مطالبات شرکا
iv.پرداخت بدهی هاي شرکا
v.تقسیم سود یا زیان حاصل از فروش دارایی
vi.تعیین مانده نهایی و پرداخت سهم هر یک از شرکا

 میزان کسري از اموال در مواردي که نقدینگی واحد تجاري براي پرداخت بدهی ها و تعهدات کافی نباشد
شخصی شرکا تامین می شود .

 در مواردي که زیان فروش دارایی ها به قدري زیاد باشد که بعد از تخصیص به حساب شرکاء ، حساب
شریک مذبور بدهکار شود شریک مذبور می بایست میزان کسري حساب خویش (مانده بدهکار) را در شرکت 

به پرداخت بدهی نباشد میزان کسري سهم وي از حساب سایر شرکاء سرمایه گذاري نماید و اگر شریک قادر
تامین می شود.

تصمیم به انحالل 1393مثال  علی و حسن و حسین شرکاي شرکت تضامنی علی و شرکاء می باشند که در ابتداي مرداد ماه 
بین شرکاء تقسیم می شود.5-4-3سود یا زیان به نسبت شرکت گرفتند.

x22.500.000=3
x=7.500.000x x2.500.000=4 - -20.000.000

x
1/4

2,500,000 = - x( +20.000.000)
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حسابهاي شرکت به قرار ترازنامه زیر می باشد:مانده 

اطالعات به شرح زیر است:سایر

فروش موجودي کاال به بهاي تمام شده

ریال1،350،000،000وصول مطالبات به قیمتریال2،800،000،000فروش ساختمان به قیمت 

ریال60،000،000هاي تسویه بالغ برهزینه یالر4،700،000،000پرداخت بدهی ها به میزان

فروش موجودي کاال- 1

فروش ساختمان- 2

وصول مطالبات- 3

5,000,000,000حسابهاي پرداختنی1,000,000,000وجه نقد
1,500,000,000حسابهاي دریافتنی

2,500,000,000سرمایه علی7,500,000,000موجودي کاال
3,000,000,000سرمایه حسن2,500,000,000ساختمان

2,000,000,000سرمایه حسین

12,500,000,000جمع بدهی و سرمایه 12,500,000,000جمع دارایی ها 

تراز نامه

وجه نقد
7,500,000,000

7,500,000,000
موجودي کاال

وجه نقد
75,000,000
100,000,000

125,000,000
2,500,000,000

سرمایه حسین
ساختمان

2,800,000,000
سرمایه علی 

75.000.000=3/12*سرمایه حسن
*4/12=100.000.000
*5/12=125.000.000

2.800.000.000-2.500.000.000=300.000.000

300,000,000
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پرداخت بدهی - 4

پرداخت هزینه هاي تسویه- 5

تقسیم وجوه باقی مانده بین شرکاء- 6

1,350,000,000وجه نقد
37,500,000سرمایه علی 

50,000,000سرمایه حسن
62,500,000سرمایه حسین

1,500,000,000 حسابهاي دریافتنی

*3/12=37.500.000
*4/12=50.000.000
*5/12=62.500.000

1.500.000.000-1.350.000.000=150.000.000

150,000,000

حسابهاي پرداختنی
75,000,000
100,000,000
125,000,000

4,700,000,000
سرمایه حسین

وجه نقد

5,000,000,000
سرمایه علی 

75.000.000=3/12*سرمایه حسن
*4/12=100.000.000
*5/12=125.000.000

5.000.000.000-4.700.000.000=300.000.000

300,000,000

سرمایه علی 
سرمایه حسن

سرمایه حسین
60,000,000 وجه نقد

15,000,000
20,000,000
25,000,000

*3/12=15.000.000
*4/12=20.000.000
*5/12=25.000.000

60,000,000

1,000,000,0004,700,000,000
7,500,000,00060,000,000
2,800,000,000
1,350,000,000

12,650,000,0004,760,000,000
7,890,000,000

وجه نقد

37,500,0002,500,000,000
15,000,00075,000,000

75,000,000
52,500,0002,650,000,000

2,597,500,000

سرمایه علی
50,000,0003,000,000,000
20,000,000100,000,000

100,000,000
70,000,0003,200,000,000

3,130,000,000

سرمایه حسن
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تقسیم وجوه در تسویه تدریجی:

در مواردي که فرآیند تسویه بصورت تدریجی و بلند مدت انجام می شود شرکاء ممکن است مبالغی که حاصل فروش
دارایی هاي شرکت بدست آمده را از مدیران تسویه درخواست نمایند لذا مدیران تسویه می توانند این مبالغ را با در نظر 

گرفتن حقوق بستانکاران و سایر تعهدات و هزینه هاي تسویه بین شرکاء توزیع نمایند.

مراحل تقسیم وجوه در روش تسویه تدریجی:

نقد شرکت بدون ارزش می باشند که این زیان احتمالی به نسبت سهم سود یا زیان فرض کنیم کلیه دارایی هاي غیر - 1
بین شرکاء تقسیم می شود(بدترین حالت ممکن در نظر گرفته شود)

(معادل بدهی هاي شرکت به استثناي بدهی مربوط به شرکاء)نگهداري مبالغ کافی وجوه نقد - 2
زینه هاي تسویه و مخارج احتمالی نگهداري یک مبلغ کافی وجه نقد معادل پیش بینی ه- 3
هرگاه یک حساب شریک بعد از انجام مراحل قبلی بدهکار شود مانده بدهکار فرضی شریک بایستی به نسبت سود یا - 4

زیان بین سایر شرکاء منظور شود.
مانده که بدست آمده می توان بین شرکایی که3و 2هر نوع وجوه اضافی مازاد بر مبالغ ذخیره شده براي مراحل - 5

حساب سرمایه آنها بستانکار است را تقسیم نمود.
 باید توجه داشت که مبالغ پرداخت شده به هیچ عنوان نبایست از مانده بستانکار حساب سرمایه شرکاء

بیشتر باشد.

تخفیف % 10ریال در جریان عملیات تسویه با 12،000،000انباشته ریال و استهالك 52،000،000با ارزش دفترياتومبیلی 
فروخته شد.بهاي تمام شدهسبت به ن

مطلوب است : ثبت فروش 

62,500,0002,000,000,000
25,000,000125,000,000

125,000,000
87,500,0002,250,000,000

2,162,500,000

سرمایه حسین

سرمایه علی 
سرمایه حسن

سرمایه حسین
7,890,000,000

2,597,500,000
3,130,000,000
2,162,500,000

وجه نقد

بانک
استهالك انباشته

64,000,000
5,600,000

استهالك انباشته - بهاي تمام شده = ارزش دفتري

x=64.000.000
x52.000.000= -12.000.000

64.000.000-(1-10%)=57.600.000
اتومبیل

سود یا زیان تسویه

57,600,000
12,000,000
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:شرکتهاي سهامی 

امداران) شرکتهایی هستند که سرمایه آنها به قطعات مساوي بنام سهام تقسیم شده است و مسئولیت هر یک از مالکین (سه
می باشد . (یعنی مسئولیت مالکان در شرکتهاي سهامی محدود اسمی سهاماکثر به میزان مبلغحددر قبال تعهدات شرکت 

است )

مواردي از قانون تجارت در خصوص شرکتهاي سهامی :

انواع شرکتهاي سهامی: - 1
I. شرکت تامین می شود مالکین و موسسینشرکت سهامی خاص شرکتی است که کل سرمایه آن از طریق.
II. شرکت سهامی عام شرکتی است که همواره بخشی از سرمایه شرکت از طریق موسسین و مابقی از طریق

تامین می گردد.اعالن پذیره نویسی از عموم مردم
ریال 1.000.000شرکت سهامی خاصو برايریال5.000.000می عام اقل میزان سرمایه براي تاسیس شرکت سهاحد- 2

.می باشد
.نفر می باشد3نفر و در شرکتهاي سهامی خاص 5مدیره در شرکتهاي سهامی عام حداقل اعضاي هیئت - 3
% کل سرمایه شرکت می بایست از طریق موسسین تامین شده و مابقی از طریق 20اقل در شرکت سهامی عام حد- 4

% آن می بایست در حسابی تحت35عموم مردم تامین گردد. از کل مبلغی که توسط موسسین تامین می گردد 
عنوان شرکت در شرف تاسیس در بانک سپرده گذاري شود .

باشد و در شرکتهاي سهامی خاص ریال 10.000سهم در شرکت سهامی عام می تواندحداکثر مبلغ اسمی یک - 5
.محدودیتی از این بابت وجود ندارد

امی عام باشند و به در حال حاضر کلیه شرکتهایی که در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده اند می بایست بصورت سه- 6
هامی عام الزاماَ بورسی نمی باشد.عبارت ساده تر هر شرکت بورسی سهامی عام نیز است ولی هر شرکت س

سهامیشرکتهايیايامز

I.ورودیافوتمهمتاثیرعدم
II. جدایی مالیکت از مدیریت
III.جدیدسهامدارانوسرمایهجذببااليقدرت
IV.شخصیت حقوقی مستقل
V.تداوم فعالیت
VI.سهولت نقل و انتقال سهام

:ارزش سهم

www.irhesabdaran.ir



Page 21 of 60

ارزش اسمی :.1

است و سرمایه شرکت برمبناي این ارزش منظور از ارزش اسمی مبلغی است که روي برگه سهم درج شده
کلیه ثبتهاي حسابداري که در رابطه با سهام .استهمواره ثابتدر اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است و 

در دفاتر و حسابها انجام می شود بر مبناي ارزش اسمی سهم می باشد زیرا این مبلغ ثابت بوده و با گذشت 
زمان تغییري نمی یابد 

 می شود.ارزش اسمی بستانکار همواره سهام عادي و ممتاز در یک شرکت برمبناي

:ارزش بازار.2
ه یک سهم در بازار آزاد بر اساس عرضه و تقاضا پیدا می کند و معامله می شود.ارزشی است ک

ارزش دفتري:.3
براساس فرمول ارزشی است که از تقسیم خالص دارایی ها (حقوق صاحبان سهام) بر تعداد کل سهام شرکت که 

:زیر بدست می آید

:تاسیسهايهزینه
درکهاستمخارجیصرفمستلزمفعالیتهااین. شودمیانجامخاصیفعالیتهايتجاريواحدیکتأسیسبراي
حق،نامهشرکتواساسنامهتهیهبرايحقوقیمخارجشاملمخارجاین. شودمیپرداختمؤسسینتوسطابتدا

بامخارجاینپرداخت. استتأسیسبهمربوطمخارجسایروثبتمخارج،مالیات،حسابداريالزحمهحق،مشاوره
آتیاقتصاديمنافعخودخوديبهلیکنگیرد،میصورتتجاريواحدعمرطولدرآتیمنافعکسبهدف
وشودنمینقدوجوهخروجیجریانکاهشیانقدوجوهوروديجریانبهمنجرمخارجاینواقعدر. ندارد

یامالیاتیقوانینبامطابقرامخارجاینشرکتهاعملدراگرچه. گیردنمیقرارداراییهاتعریفدربنابراین
عنوانبهتحملزماندراستاندارد،الزاماتبراساسلیکنکنند،میمنظورهزینهحساببهاختیاريهايدوره

.شودمیمنظوردورههزینه
 طبق استانداردهاي حسابداري هزینه تاسیس بایستی به عنوان هزینه دوره تلقی شده و در دوره

سال 10و یا حداکثر طی شودوقوع (اولین دوره فعالیت شرکت ) به حساب سود و زیان منظور 
مستهلک شود.

:مجمع وجود دارد3طبق قانون تجارت در خصوص شرکتهاي سهامی 
مجمع عمومی موسس :-1

شده پرداخت و شده تعھد + سرمایھ قانونی + اندوختھ ھا + سایراندوختھ سھام + صرف انباشتھ سود
شرکت منتشره سھام کل تعداد میانگین
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این مجمع کالَ یکبار در طول عمر شرکت برگزار می شود پس از آنکه موسسین اولیه شرکت سرمایه 
اولیه خود را جهت تامین سرمایه شرکت پرداخت نموده ند می بایست مابقی سرمایه را از طریق مردم 

مبلغ توسط پذیره نویسی نمایند که در نهایت پس از دریافت بخشی از مبلغ پذیره نویسی و تعهد مابقی
پذیره نویسان ، موسسین می بایست از کلیه پذیره نویسان جهت شرکت در مجمع عمومی موسس 
دعوت به عمل آورند . در این مجمع اساسنامه شرکت به راي گیري گذاشته شده و تصویب می شود و 

راي و حسابرس شرکت باعضاي هیئت مدیره شرکت در شرف تاسیس تعیین می گردد و بازرس قانونی 
دوره یکساله تعیین خواهد شد .پس از برگزاري این مجمع اعضاي هیئت مدیره منتخب سهامداران 

مکلف هستند با قبول سمت کتبی و مراحل ثبت شرکت را انجام دهند و شرکت را به ثبت رسانند.
مجمع عمومی فوق العاده :-2

تشکیل خواهد شد :وظیفه زیر و تصمیم گیري در خصوص آنها 4این مجمع از بابت 
i.تصمیم گیري در خصوص افزایش سرمایه
ii.تصمیم گیري در خصوص کاهش سرمایه
iii.تصمیم گیري در خصوص تغییر در مفاد اساسنامه
iv.تصمیم گیري در خصوص انحالل شرکت
 مجمع عمومی فوق العاده با حضور بیش از نصف سهام داراي حق راي رسمیت خواهد یافت و کلیه

آرا حاضر در مجمع تصویب خواهد شد.3/2به اکثریت تصمیمات در این مجمع
 هر شخص به تعداد سهامی که دارد در قانون تجارت منظور از تعداد آراي صاحبان سهام این است که

داراي حق راي می باشد و به عبارت دیگر هر برگه سهم داراي یک راي می باشد نه هر نفر یک راي 
.دارد

:مجمع عمومی عادي سالیانه- 3
ماه از پایان 4سال مالی شرکت و حداکثر ظرف مدت طبق قانون تجارت هیئت مدیره مکلف در پایان

سال مالی صاحبان سهام شرکت را جهت شرکت در مجمع عمومی عادي دعوت نماید . در این مجمع 
که باحضور حداقل نصف صاحبان سهام رسمیت می یابد ابتدا گزارش بازرس قانونی و حسابرس شرکت 

خصوص صورتهاي مالی سال گذشته شرکت و عملکرد هیئت مدیره قرات می شود سپس پس از در
راي گیري از صاحبان سهام در خصوص صورتهاي مالی و توضیحات اعضاي هیئت مدیره در خصوص 
ابهامات و سئواالت سهامداران می بایست از طریق راي گیري بازرس قانونی و حسابرس شرکت براي 

انتخاب شود و همچنین روزنامه کثیر االنتشاري که می بایست آگهی ها و اطالعات سال مالی بعد 
شرکت در آن درج شود انتخاب می شود.

در صورت موافقت سهامداران مبلغی به عنوان پاداش اعضاي هیئت مدیره به مدیران شرکت تعلق خواهد گرفت و در 
لق می گیرد توسط اعضاي مجمع مورد راي گیري و تصویب نهایت میزان سودي که به ازاي هر سهم به سهامداران تع

قرار می گیرد
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 سود خالص بین سهامداران اجباري است10تقسیم حداقل 90ماده مطابق %.
سود 5اکثر مجمع عمومی درشرکت سهامی عام حددر صورت سودآوري و تصویبهیئت مدیره مبلغ پاداش %

می باشد.% سود پرداختی به سهام داران10اص حداکثر و در شرکت سهامی خسهام داران بهپرداختی
 البته در خصوص مجمع سالیانه این نکته قابل ذکر است که چنانچه مواردي جهت تصمیم گیري که در صالحیت

مجمع عمومی عادي است و می بایست در طی سال تصمیم گیري شود می بایست مجمع عمومی عادي تشکیل شود 
است از این رو به این مجمع اصطالحاَ مجمع عمومی عادي به شکل فوق العاده می گویند.و چون مازاد بر یکبار 

:سرمایهکاهش
سرمایهاجباريکاهش)1

 به علت زیانهاي وارده هم می توان ارزش اسمی سهام را کاهش داد هم تعداد در کاهش اجباري سرمایه
سهام صادره را کاهش داد

a(واردهزیانهاياثربر
مدیرههیاتمیبایستگرددشرکتاسمیسرمایه% 50میزانبهحداقلشرکتبهواردهزیانهايهرگاه
رايچنانچه. نمایندگیريتصمیمسرمایهکاهشیاوانحاللبهنسبتتاتشکیلرافوق العادهمجمع عمومی
مبلغتاراشرکتسرمایهونمایدتصویبجلسههماندربایستمیباشدشرکتانحاللعدممجمع عمومی

.یابدموجود کاهشسرمایه
b(سهامدارانتعهدماندهباقیمبلغموقعبهمطالبهعدم:

زماندرچنانچهبنابرایننماید،تجاوزسال5ازنبایدسهامصاحبانتعهدوصولتجارتقانون8مادهاساسبر
عمومی فوقمجمعتشکیلبااستموظفمدیرههیاتنگردیددریافتسهامصاحبانتعهدبهمربوطمطالباتمقرر
مبلغیا کاهشوسهامتعدادکاهشطریقازکاهشایننماید،دعوتسرمایهتقلیلبهنسبتراسهامصاحبانالعاده
.میگیردصورتسهاماسمی

سرمایهاختیاريکاهش)2
سهام صاحبانحقوقبهاینکهبهمشروطگرفتهتصمیمسرمایهکاهشبهنسبتاختیارباتواندمیسهامیشرکتهاي
.شودرعایتشرکتسرمایهمورددرتجارتقانون5مادهدرمقررحداقلاینکهضمننگردد،واردلطمهاي

اختیاريکاهش
پذیردمیانجامتوعماًیاوزیرهايروشازیکبهسرمایهکاهش 
a.مساوينسبتبهسهاماسمیبهايکاهش
b.سهامصاحبانبهسهمهریافتهکاهشمبلغپرداخت
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ظرف حداقلاستموظفشرکتاینکهضمنخاصمقرراتوشرایطتحتفوقهايروشبهسرمایهکاهشجهت
کاهش انجامجهتوکردهآگهیمیگرددمنتشرآندرشرکتهايآگهیکهکثیراالنتشارروزنامهدرماهیکمدت

.باشدگذشتهآگهیانتشارتاریخازماه2سرمایه
:ارکان حقوق صاحبان سهام

در شرکتهاي سهامی معادله حسابداري بصورت زیر می باشد.

حقوق صاحبان سهام شامل قسمت هاي زیر است :

سرمایه پرداخت شده )1
i.سهام عادي
ii. صرف سهام عادي
iii. سهام ممتاز
iv.صرف سهام ممتاز
v.سرمایه اهدایی

سود انباشته)2
سایر انباشت هاي سود)3

i. اندوخته قانونی
ii.اندوخته احتیاطی

سهام عادي :
سهام عادي در حقیقت سهامی است که بدون هیچ گونه اولویتی در اختیار مالکان شرکت قرار دارد . دارندگان سهام 

شرکت محسوب می شوند از این رو وضعیت سهامداران عادي در مقایسه بااصلی و نهاییعادي صاحبان 
اعتبار دهندگان و طلبکاران شرکت و همچنین سهامداران ممتاز شرکت با مخاطرات بیشتري مواجه است بدین معنی 
که در صورت ورشکستگی ابتدا می بایست مطالبات طلبکاران و اعتبار دهندگان تسویه گردد سپس در صورتی که 

تکلیف سهامداران اهد شد و در آخرین مرحله منابعی در شرکت باقی مانده باشد سهم سهامداران ممتاز پرداخت خو
که تمایل دارد در شرکت ما سرمایه گذاري عادي مشخص می شود  به عبارت دیگر سهامدار عادي ، سهامداري است 

نماید در حالی که سهامدار ممتاز ، سهامداري است که شرکت تمایل دارد وي سهامدارش باشد بنابراین در هنگام 
اخت سود  این سهامدار ممتاز است که نسبت به سهامدار عادي اولویت دارد.تسویه و همچنین پرد
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 شرکت سهامی از جمله شرکتهایی محسوب می شود که میزان تعهد صاحبان سهام حداکثر به میزان مبلغ اسمی
ي ایجاد سرمایه گذاري آنها می باشد بنابراین این شرکتها در قبال تعهدات شرکت براي مالکان خود مسئولیت محدود

.می کند
:آشنایی با چند اصطالح

I.سرمایه مجاز (اسمی   : (
سرمایه مجاز عبارت است از تعداد سهام ضرب در ارزش اسمی هر سهم که در اساسنامه مشخص شده است.

قانوناَ یک شرکت سهامی اجازه دارد حداکثر تاسقف این تعداد سهام را منتشر نماید به عبارت دیگر مجموع سهام 
ممتاز و سهام عادي که در اساسنامه شرکت مندرج می باشد و شرکت قانوناَ می تواند این تعداد را منتشر نماید 

.سرمایه مجاز نامیده می شود

II.: سهام صادر شده
عبارت است از تعداد سهامی که تا تاریخ معینی قانوناَ صادر شده است . در ایران کل سهامی که شرکت مجاز به 

از کشور ها تنها بخشی از سرمایه ی باشد می بایست انتشار یافته و صادر شود در حالی که در برخی انتشار آن م
.اسمی می تواند صادر گردد

III.در نشده :سهام صا
عبارت است از تعداد سهامی که تاکنون انتشار نیافته است به عبارت دیگر سهام صادر نشده معرف تفاوت بین 

ام مجاز و سهام صادر شده می باشد . ( در ایران وجود ندارد )سه
IV. :سهام منتشره و در دست سهامداران

سهام منتشره عبارت است از تعداد سهامی که قبالُ صادر و در اختیار سهام داران گذاشته شده است ( سهام رایج 
.و در دست مردم)

V.: سهام خزانه
صادر و بعداَ توسط شرکت مجدداَ خریداري شده است و هنوز در اختیار شرکت است . به سهامی است که قبالَ 

عبارت دیگر سهام خزانه تفاوت بین سهام صادر شده و سهام منتشره است .
نکته همانطور که گفته شد طبق قانون تجارت ایران سهام مجاز با سهام صادر شده برابر است (در ایران سهام 

م ) همچنین بازخرید سهام منتشره یک شرکت توسط خود شرکت ممنوع است(در ایران سهام صادر نشده نداری
خزانه نداریم ) بنابراین رابطه زیر برقرار است:

ویژگی هاي سهام : سهام داراي انواع مختلفی نظیر سهام عادي و سهام ممتاز است.
ارزش اسمی هر سهم باید از قبل تعیین شده باشد اما در برخی کشور ها سهام بدون ارزش اسمی نیز صادر می شود که 
البته در ایران صدور سهام بدون ارزش اسمی ممنوع است و مبناي ثبت سرمایه شرکت در اداره ثبت شرکتها و 
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سمی همانند ارزش بازار دائماَ در حال نوسان نبوده همچنین مبناي ثبت کلیه ثبتهاي حسابداري می باشد زیرا ارزش ا
و ثابت است.

a.: سهام با ارزش اسمی
همانطور که گفته شد ارزش اسمی یک برگه سهم مبلغ معینی است که طبق اساسنامه شرکت بر روي ورقه سهم چاپ

می شود 
کمتر یا معادل ارزش لغی بیشتر یا در هنگام انتشار سهم توسط شرکت ، شرکت می تواند سهام منتشره خود را به مب

اسمی خود را به فروش برساند طبق قانون تجارت ایران فروش سهام به مبلغی کمتر از ارزش اسمی ممنوع بوده 
بنابراین در ایران کسر سهام نداریم در مواردي که سهام در بدو امر بیشتر از ارزش اسمی فروخته می شود ، مازاد 

.اسمی اصطالحاَ صرف سهام نامیده می شود مبلغ فروش نسبت به ارزش 
b. : سهام بی نام

سهام بی نام بصورت سند در وجه حامل تنظیم و دارنده مالک آن سهم شناخته می شود و نقل و انتقال 
.اینگونه سهام به راحتی صورت می گیرد

c.:سهام با نام
نام دارنده سهم (خریدار) روي ورقه سهم درج می شود و نقل و انتقال سهم باید نوعی دیگر از سهام است که 

در دفاتر شرکت ثبت شود. 
d.: گواهی نامه سهام

برگه ایی است که شرکت به وسیله آن تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت شده هر یک از صاحبان سهام را 
مه در حکم سهام است .پیش از صدور اوراق سهام تصدیق می کند و این گواهی نا

e.: سهام ممتاز
سهام ممتاز ممکن است در مقایسه با سهام عادي داراي امتیازات یا تفاوت هایی است . مزایا و تفاوت هاي مربوط به

در ارتباط با یک یا چند مورد از موارد زیر باشد.
i. حق راي
ii.سود سهام
iii. قابل انباشت یا غیر قابل انباشت بودن سود
iv. سهامسودتامینازپسماندهباقیسوددرعاديسهامدارانبامشارکتعدم
v.سهامسودتامینازپسماندهباقیسوددرعاديبا سهامدارانمشارکت جزیی
vi. پس از تامین سود سهام مشارکت کامل با سهامداران عادي در سود باقی مانده
vii. تقدم در دریافت خالص دارایی ها به هنگام تسویه شرکت
viii.(نظیر سهام عادي)قابلیت تبدیل داشتن به سایر اوراق بهادار
ix. قابلیت بازخرید داشتن
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ارزش اسمی سهام ممتاز بر روي برگه سهام مشخص می باشد . معموالَ هر ورقه سهام ممتاز داراي یک نرخ سود است 
گیرد نشان می دهدکه این نرخ سود در هنگام تقسیم سود میزان سودي را که به سهامدار ممتاز تعلق می 

% بوده است  بنا براین کل 15ریالی می باشد. نرخ سهام ممتاز 1.000سهم ممتاز 5.000فرض کنید شرکتی داراي 
:سود سهامداران ممتاز عبارت است از 

متعلقهسودمیزان= ممتازسهاماسمیارزشممتازسهامنرخ

شود به مفهوم بهره سهام ممتاز نمی باشد بلکه به این معنی است که وقتی نرخی که بر روي سهام ممتاز درج می
شرکت سود سهام اعالم می کند صاحبان سهام ممتاز می بایست قبل از سهامداران عادي سود سهام خود را دریافت 

به سهامداران ممتاز سود تعلق می گیرد.750.000کنند که در مثال باال در مجموع 
ود انباشته (سهام جمع شوندگی):  سهام ممتاز با س

سهامدار ممتاز همانند سهامدار عادي مالک شرکت می باشد بنابراین چنانچه در سالی مجمع صاحبان سهام تصمیم 
بگیرد در آن سال سود سهامی توزیع نکند هیچ یک از سهامداران عادي و ممتاز در خصوص عدم تقسیم سود
نمی توانند اعتراضی داشته باشند . در سال مالی بعد ممکن است مجمع سهامداران تقسیم به توزیع سود بگیرد حال 
چنانچه ورقه سهام قابلیت جمع شوندگی داشته باشد سود سهامی که در سال یا سالهاي گذشته به سهامداران پرداخت 

یست همزمان با توزیع سود امسال ، سود هاي توزیع نشده نشده است به عنوان یک سود سهام معوق تلقی شده و می با
قبلی نیز به سهامداران ممتاز پرداخت گردد.

ولی چنانچه سهام ممتاز قالبیت جمع شوندگی نداشته باشد سود سهام سالهاي گذشته که پرداخت نشده است ارتباطی 
ال تعلق می گیرد.به مجمع امسال نداشته و صرفاَ به سهامداران ممتاز سود سهام همان س

ریال به فروش رساند 1.300% ) به قیمت هر سهم 5ریالی خود را (بانرخ 1.000سهم ممتاز 10.000شرکت سهامی آلفا 
ریال منتشر می شود650ریالی این شرکت به قیمت هرسهم 500سهم عادي 40.000همچنین در سال جاري 

:مطلوب است انجام ثبت الزم از بابت انتشار سهام 

سود براي شرکت حاصل شده است (مانده خالصه 2.400.000فرض کنید در پایان اولین سال فعالیت شرکت مبلغ 
حساب سود زیان) 

5000*1000=5000000*15%=750000

10000*1300=13000000
10000*1000=10000000

40000*650=26000000
40000*500=20000000

26,000,000بانک 13,000,000بانک 
20,000,000سهام ممتاز10,000,000سهام عادي

6,000,000صرف سهام ممتاز3,000,000صرف سهام عادي 
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نکته : در شرکتهاي سهامی در پایان سال و در هنگام بستن حسابها پس از بسته شدن حسابهاي درآمد و هزینه و 
بی بنام سود انباشته بسته می شودزیان ، می بایست خالصه سود زیان به حساانتقال مانده این حسابها به خالصه سود 

.ریال سود رابین سهامداران تصویب می کند 1.850.000فرض کنید مجمع صاحبان سهام توزیع مبلغ 

:مطلوب است 

تعیین سهم سود سهامداران

قابلیت جمع سال گذشته به سهامدار ممتاز سودي پرداخت نشده بود حال اگر سهام ممتاز 2فرض کنید در طی 
ریال)به سهامداران ممتاز 500.000ریالی فقط سود امسال (یعنی1.850.000شوندگی نداشته باشد باز هم از کل سود 

سال قبل 2. در ضمن سود سهامداران ممتاز در و مابقی سود نیز به سهامداران عادي پرداخت می شودتعلق می گیرد
نیز پرداخت نمی شود .

سال قبل نیز همراه 2حال اگر سود سهام ممتاز قابلیت جمع شوندگی داشت در آن صورت سود پرداخت نشده طی 
:شودسود امسال می بایست به سهامدار ممتاز تعلق بگیرد و چنانچه سودي باقی ماند به سهامدار عادي پرداخت می

ریال سود تقسیم نماید 1.200.000نکته : چنانچه در مثال باال مجمع صاحبان سهام تصمیم می گرفت که در مجموع 
:در آن صورت بافرض آنکه سهام ممتاز از نوع جمع شونده باشد داریم 

ریال است ولیکن تنها 1.500.000سال به سهامدار ممتاز تعلق گیرد در مجموع 3سودي که می بایست در مجموع این 
به  سهامدار ممتاز پراخت شده  1.200.000ریال سود بین سهامداران بیشتر توزیع نشده است بنابراین این 1.200.000

خالصه حساب سود زیان
2,400,000سود انباشته

2,400,000

10.000.000*5%=500.000
1.850.000-500.000=1.350.000

سهم سود سهامدار ممتاز
سهم سود سهامدار عادي

1,500,000(500000+500000)=500000+
سالکل سود پرداختی به سهامدار ممتاز سود سهام سال جاريسود سهام معوق 2

350,000-1,500,0001,850,000
کل سودپرداختی به سهامداران ممتازپرداختی به سهامداران عادي

500.000*3=1.500.000
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ظر گرفته می شود و به سهامدار عادي نیز چیزي تعلق نمی مابقی به عنوان سود سهام معوق براي وي در ن300.000و 
گیرد.

سهام ممتاز با حق مشارکت در سود اضافی :

باشد این گونه برخورد می کنیم که ابتدا سود سهام در صورتی که سهام ممتاز داراي حق مشارکت در سود اضافی 
که از سود به سهامدار عادي تعلق می گیردرا طبق همان نرخ خودش محاسبه می کنیم پس از این میزانیممتاز 

سپس چنانچه سودي باقی مانده باشد سهامدار عادي و ممتاز در سود باقی مانده ( نحوه محاسبه بعداَ گفته می شود )
باهم سهیم می شود .

سهام ممتاز با حق مشارکت جزیی:

ممتاز به نرخی باالتر از نرخ سود سهام ممتاز ( بر طبق این نوع ویژگی سهام ممتاز موجب می شود که صاحبان سهام
همراه با صاحبان سهام عادي در سود سهیم شوند. به هر حال این نوع مشارکت تنها تا اساس نرخ از پیش تعیین شده)

یک نرخ اضافی که بر روي برگه سهم و همچنین در اساسنامه درج شده است قابل اجرا می باشد .

% قابل افزایش باشد صادر کند. 7% که از طریق مشارکت در سود تا 5ممکن است سهام ممتاز مثالَ یک شرکت سهامی
% اضافی نسبت به نرخ سود سهام ممتاز 2در این حالت حق مشارکت در سود همراه با صاحبان سهام عادي به میزان

% می باشد.5

سهام ممتاز با حق مشارکت کامل :

متاز عالوه بر امتیاز دریافت سود سهام در هر سال به میزان نرخ سود سهام به این معنی است که صاحبان سهام م
ایی می بایست عالوه بر سودي که دریافت نماید در صورت وجود ممتاز ، بر مبناي نرخ معین و از پیش تعیین شده 

سود بیشتر در باقی مانده سود نیز شریک شوند . 

بدون قابلیت جمع شوندگی با حق مشارکت کامل است عالوه بر دریافت % 5ریال با سود 1.000مثالَ به سهام ممتاز 
% ارزش اسمی سهم مناسبی از هرگونه سود مازاد پس از پرداخت سود به صاحبان سهام عادي تعلق می 5سود به میزان

گیرد.

نرخ از راساس روش کار در این حالت بدین گونه است که چنانچه سهام ممتاز داراي حق مشارکت کامل باشد ابتدا ب
%) سود سهام ممتاز پرداخت می شود و معادل همین سود نیز براي سهامدار عادي در نظر گرفته 5پیش تعیین شده (

می شود. حال چنانچه پس از این نوع تخصیص سود به سهامداران عادي و ممتاز بازهم سودي باقی مانده باشد آن سود 
تاز و عادي بین آنها توزیع خواهد شد .باقی مانده به نسبت جمع ارزش اسمی سهام مم

www.irhesabdaran.ir



Page 30 of 60

سال اخیر پرداخت نشده است) و همچنین داراي 2%( سود سهام براي 5ریال 1.000سهم ممتاز 10000شرکتی داراي 
ریال است.500سهم عادي 40000

و ی نماید%اضافه بر نرخ سود سهام ممتاز در سود مازاد مشارکت م2حالت اول : سهام ممتاز جمع شونده نبوده و تا 
ریال می باشد2.800.000سود سهام قابل تخصیص 

مطلوب است تعیین سهم سود هریک از سهامداران عادي و ممتاز 

حالت دوم :مفروضات سئوال قبل را در نظر گرفته با این تفاوت که کل سودي که می بایست بین سهامداران توزیع 
باشد1.600.000گردد 

% 2% بیشتر شد می بایست حداکثر 2اگر نسبت سود باقی مانده به کل سرمایه شرکت (جمع سرمایه عادي و ممتاز) از 
غیر این صورت سود در می گیرد و مابقی سود به سهامدار عادي پرداخت می شود . سود مازاد به سهامدار ممتاز تعلق 

عادي و ممتاز بین آنها توزیع گردد.مازاد می بایست به نسبت مانده حساب سرمایه سهامداران

10.000.000*2%=200.000
20.000.000*2%=400.000

سهم سود مازاد سهامدار ممتاز
700.000=(600.000+1.500.000)-2.800.000سهم سود مازاد سهامدار عادي

سود باقی مانده نهایی که به سهامدار عادي می رسد

1.000*1000=10.000.000*5%=500.000
40.000*500=20.000.000*5%=1.000.000

سهم سود سهام ممتاز
سهم سود سهام عادي

500.000+1.000.000=1.500.000 میزان سود توزیع شده در مرحله اول 
1.000.000+400.000+700.000=2.100.000

کل سود سهامدار ممتاز
کل سود سهامدار عادي

کل سود

500.000+200.000=700.000

700.000+2.100.000=2.800.000

10.000.000*5%=500.000
20.000.000*5%=1.000.000

1.600.000-1.500.000=100.000

500.000+1.000.000=1.500.000

سهم سود سهام ممتاز
سهم سود سهام عادي

سود مازاد

سود تقسیمی در مرحله اول

20.000.00010.000.000
30.000.00030.000.000

100.000* =33.333

سهم سود مازاد سهام ممتاز

=66.666100.000*

سهم سود مازاد سهام عادي
100.000

30.000.000
*100 =0.3%
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ریال باشد750.000در مثال قبل فرض کنید سود باقی مانده 

ریال) در نظر گرفته با این تفاوت که سهام ممتاز جمع شونده 2.800.000حالت سوم :مفروضات اولیه سئوال را(سود 
:بوده و همچنین داراي حق مشارکت کامل در سود مازاد باشد 

سهام ممتاز قابل تبدیل به سهام عادي:حسابداري

منتشر شود به این معنی که با درخواست و به اختیار صاحبان سهام سهام ممتاز ممکن است با ویژگی قابلیت تبدیل 
این گونه سهام ، سهام ممتاز می تواند با سایر اوراق بهادار از جمله با سهام عادي تعویض شود.

از آنجاییکه امتیاز تبدیل موجب می شود که صاحبان اینگونه سهام اختیار نگه داري سهام ممتاز اصلی را داشته باشند 
یا آنها را به سهام عادي تبدیل کنند لذا این مزیت براي سرمایه گذاران بسیار با اهمیت است.

طبق استاندارد هاي حسابداري شرایط تبدیل و تفاوت بین ارزش اسمی و ارزش بازار سهام ممتاز تاثیري بر نحوه 
حسابداري این گونه هنگام صدور ندارد.

کل سود سهام ممتاز
کل سود سهام عادي

500.000+33.333=533.333
1.000.000+66.667=1.066.667

کل سود تقسیمی1.600.000=533.333+1.066.667

750.000
30.000.000

*100 سهم سود سهامدار ممتاز10.000.000*2%=2.5%200.000=
سهم سود سهامدار عادي550.000=750.000-200.000

1.500.000+100.000=1.600.000

1.000.000+200.000=1.200.000
کل سود سهامدار ممتاز

کل سود سهامدار عادي
1.600.000+1.200.000=2.800.000

کل سود تقسیمی

2.800.000 -(1.500.000+10.000.000)= سود مازاد     300.000
1.000.000=5%*20.000.000

20.000.00010.000.000

30.000.00030.000.000
=100.000

سهم سود مازاد سهامدار ممتاز

=100.000300.000*

سهم سود مازاد سهامدار عادي

300.000*
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به سهام عادي می بایست گفت که به دلیل اینکه در این تبدیل ارزش در خصوص حسابداري تبدیل سهام ممتاز
دفتري سهام ممتاز مالك قرار می گیرد از این رو هیچ گونه سود زیانی از بابت تبدیل سهام ممتاز به سهام عادي در 

از دفاتر خارج دفاتر شناسایی نمی شود و صرفاً ارزش دفتري سهام ممتاز (ارزش اسمی+ صرف سهام ممتاز )می بایست 
به عنوان صرف یا کسر سهام 2(به ارزش اسمی).مابه التفاوت این شده و در ازاي آن سهام عادي بستانکار می شود

عادي در حسابها شناسایی می شود.

ریالی را که داراي قابلیت تبدیل به سهام عادي می باشد در تاریخ 10.000سهم ممتاز 500شرکت سهامی البرز 
4ریالی منتشر نموده است طبق شرایط تبدیل هر یک از سهام ممتاز قابل تبدیل با 12.000به مبلغ 01/02/1380

ریالی می باشد .2.000سهم عادي 

صاحبان سهام ممتاز ، سهام ممتاز خود را جهت تبدیل نمودن به سهام عادي به شرکت تحویل 15/12/1380درتاریخ 
می دهند 

زم در تاریخ هاي فوقمطلوب است انجام کلیه ثبتهاي ال

:تاریخ فروش

:تاریخ تبدیل

حسابداري سهام ممتاز قابل بازخرید :

سهام ممتاز ممکن است در یک تاریخ معین یا قبل از تاریخ معینی قابل بازخرید باشد به عبارت دیگر شرکت صادر 
را به مبلغ مشخصی بازخرید کند.کننده این گونه سهام می تواند سهام ممتاز

6.000.000بانک
5.000.000
1.000.000

سهام ممتاز
صرف سهام ممتاز

ارزش فروخته شده سهام ممتاز
500*10.000=5.000.000

500*12.000=6.000.000

ارزش اسمی سهام ممتاز

500*4=2.000*2.000=4.000.000
ارزش اسمی سهام عادي

5.000.000سهام ممتاز
1.000.000صرف سهام ممتاز

4.000.000
2.000.000

سهام عادي
صرف سهام عادي
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در این حالت کلیه سود هاي معوق (به شرطی که سهام ممتاز جمع شونده باشد )باید قبل از بازخرید پرداخت شود . 
مبلغی که بابت باز خرید سهام پرداخت می شود معموالً بیشتر از ارزش اسمی و در پاره اوقات بیشتر از بهاي فروش 

.سهام هنگام صدور است

هنگام صدور سهام ممتاز قابل باز خرید همانند صدور سایر سهام هاي ممتاز عمل می شود و تفاوت بین قیمت فروش و 
ارزش اسمی سهام به حساب صرف سهام بستانکار می شود .توجه شود که هنگام بازخرید نباید تفاوت بین قیمت باز 

قی شود .بنابراین حسابهاي سهام ممتاز قابل بازخرید پس از سهام به عنوان سود یا زیان دوره تلخرید و ارزش دفتري 
بازخرید شدن از دفاتر حذف می شود

چنانچه قیمت بازخرید سهام از ارزش دفتري سهام مربوطه بیشتر باشد مابه التفاوت به عنوان زیان به حساب سود یا 
دفتري سهام ممتاز قابل بازخرید کمتر باشد زیان انباشته منظور می شود.در مواردي که قیمت بازخرید سهام از ارزش 

مازاد به حساب صرف سهام منظور می شود.

باز خرید می باشد را به قیمت ریالی را که داراي قابلیت10.000سهم ممتاز 1.000شرکت سهامی آلفا در سال گذشته 
ریال باز 11.200بهاي هر سهمریالی صادر کرده است شرکت این اختیار را دارد که سهام مذکور را به11.000هر سهم 

خرید نماید

مطلوب است انجام ثبت فروش و باز خرید سهام

:ریال باشد ثبت روزنامه به شرح خواهد بود10.500چنانچه قیمت باز خرید هر سهم در مثال باال 

1.000*11.000=11.000.000
1.000*10.000=10.000.000

10.000.000سهام ممتاز
1.000.000صرف سهام

200.000زیان انباشته
11.200.000بانک

ثبت باز خرید سهام

11.000.000بانک
10.000.000سهام ممتاز

1.000.000صرف سهام 
ثبت فروش سهام

10.000.000سهام ممتاز
1.000.000صرف سهام

10.500.000

500.000 صرف سهام ناشی از بازخرید  
سهام

بانک
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پذیره نویسی سهام :

همزمان با تاسیس شرکتهاي سهامی ، سهامداران آتی شرکت معموالً قرارداد خرید تعداد معینی از سهام را بصورت 
نسیه که تاریخ پرداخت آن در آینده مشخص است امضاء می نمایند.همچنین یک شرکت ممکن است سهام خود را بعد 

مالکیت واحد تجاري ، بطور نسیه به فروش رساند ، کارکنان خود دراز تشکیل به منظور فراهم آوردن امکان مشارکت 
در این گونه موارد تمام قیمت سهم در ابتدا دریافت نمی شود بلکه بخشی از قیمت سهام ابتدا پرداخت شده و مابقی 
مبلغ از طریق یک توافق قراردادي توسط سهامداران آتی شرکت تعهد می گردد. به این توافق نامه اصطالحاً پذیره 

سی سهام می گویند.نوی

در اینجا الزم است به نکاتی از قانون تجارت توجه شود:

% مبلغ تعهد شده را در 35کرده و حداقل % سرمایه را تعهد20براي تاسیس شرکت سهامی عام موسسین باید حداقل - 1
حسابی بنام شرکت در شرف تاسیس نزد بانکها سپرده نمایند.

مبلغ سرمایه شرکت و مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک مشخص شود.در اظهار نامه ثبت شرکتهاي سهامی - 2
در ورقه تعهد سهام باید تعداد سهامی که مورد تعهد واقع شده است و مبلغ اسمی آن و همچنین مبلغی که از آن بابت - 3

وقع پذیره نویسی باید پرداخت شود.نقداً در م

ریال است به مبلغ هر سهم 1.000ش اسمی هر سهم سهم از سهام ممتاز شرکت ایران که ارز120الفآقاي 
ریال تعهد می کند . 1.200

ثبت رویداد فوق در دفاتر شرکت به شرح زیر خواهد بود:

سهم ممتاز پس از انجام شرایط 120مانده بستانکار حساب سرمایه تعهد شده بیانگر تعهد شرکت ایران مبنی بر صدور 
نویس)می باشد.قرارداد توسط تعهد کننده (پذیره 

نحوه مطالبه مبلغ تعهد شده سهام را به اقساط مشخص می نماید. معموالً تا در برخی موارد مفاد قرارداد پذیره نویسی
زمانی که مبلغ تعهد شده بطور کامل پرداخت نشده است ورقه سهام صادر نمی گردد.در مثال قبل فرض کنید که کل 

الی از پذیره نویس مطالبه گردد. در آن صورت در هنگام دریافت آخرین قسط ری48.000قسط 3مبلغ پذیره نویسی در 

120.000
24.000

144.000

120*1.200=144.000
120*1.000=120.000

تعهد صاحبان سهام ممتاز
سهام ممتاز تعهد شده

صرف سهام ممتاز
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بت زیر در دفاتر انجام می سهام پذیره نویسی شده می بایست سهام ممتاز منتشر و به وي تحویل داده شود بنابراین ث
شود.

خودداري صاحبان سهام از ایفاي تعهد:

خشی از تعهدات قرارداد پذیره نویسی از ایفاي بقیه تعهد خودداري می کند هنگامی که یک پذیره نویس بعد از انجام ب
مسائل خاصی پیش می آیدکه در این خصوص می توان به موارد زیر اشاره کرد:

a. برگشت تمامی مبالغ پرداخت شده به پذیره نویس
b. صدور سهام معادل مبلغ پرداخت شده
c. پذیره نویسی و صدور مجدد سهام به پذیره نویسبرگشت مبلغ پرداخت شده پس از کسر هزینه هاي
d.ضبط تمامی مبلغ پرداخت شده توسط پذیره نویس به نفع شرکت

اگر چه شرکت ممکن است در صورت کاهش قیمت سهام متحمل زیان گردد اما اتخاذ تصمیم نسبت به هر یک از 
موارد باال می تواند براي پذیره نویس مشکالتی را ایجاد کند 

دریافت می نماید در این حالت ثبت الفریال از آقاي 48.000فرض کنید در مثال قبل شرکت از کل مبلغ تعهد مبلغ 
زیر زده می شود

می دفاتر شرکت ایران زده از ایفاي تعهد خودداري می کند بنابراین الزم است ثبت زیر در الفپس از این حالت آقاي 
شود

بانک
48.000تعهد صاحبان سهام

سهام ممتاز پذیره نویسی شده48.000
سهام ممتاز 

هنگام انتشار سهام

120.000
120.000

بانک
48.000 تعهد صاحبان سهام ممتاز 

48.000

سهام ممتاز پذیره نویسی شده
صرف سهام ممتاز 

96.000
48.000

تعهد صاحبان سهام
حساب آقاي الف

120.000
24.000
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ریال 1.500از دفاتر شرکت ایران هر سهم مذکور به قیمت الفپس از خارج کردن سهام پذیره نویسی شده آقاي 
ریال 5.000مجدداً به فروش می رسد همچنین شرکت ایران از بابت هزینه هاي فروش مجدد سهام مبلغی بالغ بر 

منظور می نماید الفو به بدهکار حساب آقاي پرداخت می نماید 

 در حالت باال واحد تجاري باید سهام را به فروش رساند و سپس مازاد خالص دریافتی را (یعنی جمع مبالغ نقدي
هزینه هاي واقع شده - دریافتی از فروش اولیه سهام به تعهد کننده + مبلغ فروش مجدد سهام به سرمایه گذار جدید

عهد اصلی را به پذیره نویس اولیه باز پرداخت نماید. به منظور جلوگیري از توسط شرکت براي فروش مجدد)نسبت به ت
از ایفاي تعهد ، مبلغ قابل پرداخت به پذیره نویسی که از ایفاي تعهد خودداري کرده است انگیزه براي خودداري ایجاد

که در این صورت به نباید از مبلغ پرداخت شده توسط وي پس از کسر هزینه هاي فروش مجدد سهام بیشتر باشد
:محاسبات زیر توجه شود

ریال وجه نقد از بابت پذیره نویسی سهام بصورت خالص براي 223.000همانطور که در محاسبات باال آمده در مجموع 
ریال می بایست جهت تامین سرمایه تعهد شده اولیه در 144.000شرکت نقدینگی حاصل شده است که از این مبلغ 

ریال قابل پرداخت به پذیره نویس اولیه می باشد.79.000و مابقی آن یعنی نظر گرفته شود
ریال قابل 79.000ولی همانطور که گفته شد جهت جلوگیري از رایج شده این موضوع در بین پذیره نویسان از مبلغ 

ریال خالص طلب وي از شرکت پرداخت خواهد شد.43.000پرداخت به آن صرف نظر و همان 

م بصورت غیر نقدي:فروش سها
مکن است سهام خود را در قبال دریافت دارایی هاي غیر نقدي صادر کنند . طبق استاندارد هاي حسابداري مشرکتها 

هنگامی که یک شرکت سهام خود را در قبال دارایی ها یا خدمات غیر نقدي صادر می نماید الزم است جهت ثبت 

بانک
حساب آقاي الف

(120*1500)-5000=175.000

175.000
5.000

سهام ممتاز پذیره نویسی شده 
صرف سهام ممتاز 

120.000
60.000

48.000
180.000
(5.000)
223.000
144.000
79.000

مبالغ مربوط به هزینه هاي فروش مجدد سهام 
خالص مبلغ دریافت شده توسط شرکت 

مبلغ اولیه تعهد شده سرمایه
حداکثر مبلغ قابل پرداخت به پذیره نویس اولیه 

مبلغ دریافت شده از پذیره نویس اولیه 
مبلغ دریافت شده بایت فروش مجدد سهام پذیره نویسی جدید 

حساب آقاي الف
43.000 بانک

43.000
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صادر شده (ارزش بازار سهام) یا ارزش منصفانه دارایی تحصیل شده هر کدام دارایی دریافت شده از ارزش جاري سهام 
که از قابلیت اتکاي باالتري که برخوردار است استفاده شود.

به منظور تشکیل رویه ثبت صدور سهام در قبال دریافت دارایی ها اطالعات مختلف در نظر گرفته می شود:
ریالی خود تحصیل نمود که در این 100سهم  1.000.000در قبال صدور شرکت سهامی آلفا یک دستگاه آپارتمان را 

فرض زیر را در نظر بگیریم:2خصوص می توانیم 
در صورتی که سهام شرکت آلفا در بورس پذیرفته شده نباشد از این رو تعیین قیمت منصفانه سهام آن به 

بت ساختمان تحصیل شده بر اساس ارزش کارشناسی شده سادگی امکان پذیر نمی باشد بنابراین می بایست مبناي ث
آن صورت گیرد. طبق نظر کارشناس رسمی دادگستري این دستگاه آپارتمان در حال حاضر داراي ارزش 

ریال می باشد ،ثبت حسابداري به قرار زیر است.120.000.000

اشد و قیمت سهام آن در تاریخ رویداد به در صورتی که شرکت آلفا یک شرکت سهامی پذیرفته شده در بورس ب
ریال در بورس قابل معامله باشد می بایست قیمت تابلوي بورس به نسبت قیمت کارشناسی از 135ازاي هر سهم 

قابلیت اتکاي بیشتري برخوردار است و باید مبناي ثبت قرار گیرد.

فروش سهام بصورت یکجا:
بطور جداگانه به فروش می رسانند اما گاهی اتفاق می افتد که معموالًشرکتهاي سهامی هر یک از انواع سهام خود را 

یک شرکت سهامی دو یا چند نوع از سهام خود را بطور یکجا وبه یک مبلغ مشخص می فروشد. در این گونه موارد، باید 
فروخته شده تخصیص داد:کل مبلغ فروش را به شرح زیر بین انواع سهام 

ارزش بازار هر یک از انواع سهام فروخته شده مشخص باشد براي تخصیص باید از روش ارزش نسبی بازاردر صورتی که 
.استفاده نمود 

.ارزش بازار بین سهام تخصیص می یابدبدین ترتیب که کل مبلغ فروش به نسبت 
ه شده مشخص باشد و دیگري مشخص نباشد براي تخصیص باید از ارزش بازار یکی از انواع سهام فروختدر صورتی که 
.استفاده نمود روش تفاضلی

مشخص است به آن سهام تخصیص ابتدا معادل ارزش بازار آن نوع سهامی که ارزش بازار آنبدین ترتیب که 
یص می یابد.داده شده و باقی مانده مبلغ فروش به آن سهامی که ارزش بازار آن مشخص نیست تخص

ساختمان 
100.000.000
20.000.000

سهام عادي
صرف سهام عادي

120.000.000

ساختمان 
100.000.000
35.000.000

سهام عادي
صرف سهام عادي

135.000.000

www.irhesabdaran.ir



Page 38 of 60

ریالی را یکجا 2.000سهم ممتاز 1000ریالی و 1.000سهم عادي 3000تعداد 24/02/1391شرکت داریوش در تاریخ
ریال بطور نقد به فروش رساند.7.700.000به مبلغ 

مطلوب است : انجام ثبتهاي الزم در دفتر روزنامه با فرض اینکه:
ریال باشد.2.500بازار هر سهم ممتاز ریال و ارزش 1.500ارزش بازار هر سهم عادي - 1
ریال و ارزش بازار سهام ممتاز مشخص نباشد.1.600سهم عادي ارزش بازار هر- 2

:روش ارزش نسبی بازار

روش تفاضلی

ارزش بازار سهام عادي
ارزش بازار سهام ممتاز

3000*1500=4.500.000
1000*2500=2.500.0004.500.000+2.500.000=7.000.000 کل ارزش بازار سهام

2.500.000
7.000.000

7.700.000* 2.750...
ارزش تخصیص یافته 

به سهام ممتاز
4.500.000
7.000.000

7.700.000* 4.950.000
ارزش تخصیص یافته 

به سهام عادي

بانک
3.000.000
1.950.000
2.000.000
275.000

7.700.000
سهام عادي

صرف سهام عادي
سهام ممتاز

صرف سهام ممتاز

4.950.000=(3000*1000)=1.950.000
2.750.000=(1000*2000)=750.000

صرف سهام عادي
صرف سهام ممتاز

3000*1600=4.800.000 2.900.000=4.800.000-7.700.000ارزش بازار سهام عادي ارزش تخصیص یافته به سهام ممتاز

900.000=(1000*2000)-1.800.0002.900.000=(1000*3000)-4.800.000صرف سهام عادي صرف سهام ممتاز

بانک
3.000.000
1.800.000
2.000.000
900.000

7.700.000
سهام عادي

صرف سهام عادي
سهام ممتاز

صرف سهام ممتاز
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سهام خزانه :
صرف نظر از صدور سهام ، شرکتهاي سهامی ممکن است سهام خود را از سهامداران و یا از طریق بورس بازخرید 

نمایند.
برخی از کشورها خرید سهام قوانین طبق قانون تجارت ایران خرید سهام شرکت توسط همان شرکت ممنوع می باشد.

اص مجاز می شمارد.یک شرکت توسط همان شرکت را تحت شرایط خ
سهام خزانه عبارت است از سهام (عادي یا ممتاز) یک شرکت سهامی که:

i.ًتوسط شرکت صادر شده استقبال
ii. توسط همان شرکت مجدداً تحصیل گردیده است
iii.مجدداً به فروش نرسیده و یا بطور رسمی باطل نگردیده است

بنابراین خرید سهام خزانه موجب کاهش تعداد سهام صادره (منتشره)نمی گردد بلکه تعداد سهام در دست مردم 
می یابد.کاهش 

:سهام خزانه ممکن است به دالیل زیر تحصیل شود

i.د شرکت داراي وجوه نقد مازاد و بال استفاده است و به نظر می رسد قیمت سهام کمتر از مبلغ سهام صادره می باش
بنابراین در این گونه موارد شرکت سهامی سعی خواهد کرد که خالص دارایی ها را از طریق خرید سهام به قیمت پایین 

و فروش آن به قیمت باالتر بهبود بخشد
ii.استفاده مجدد از سهام خزانه براي طرحهاي تشویقی و فروش مستقیم به کارکنان
iii. ها و در هنگام تبدیل سهام ممتاز با اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام عادياستفاده از سهام خزانه در مبادله با دارایی
iv.(اصطالحاً به آن سود سهمی یا سهام جایزه می گویند) استفاده از سهام خزانه به منظور توزیع سود غیر نقدي سهام
v.شده به منظور افزایش سود هر سهمکاهش تعداد سهام منتشر
vi. سهامکاهش پرداختهاي مربوط به سود

براي ثبت رویداد هاي مربوط به سهام خزانه دو روش حسابداري وجود دارد:
مرحله داریم:3روش بهاي تمام شده: در ارتباط با این روش .1

i.: تحصیل سهام خزانه
سهام خزانه در تاریخ تحصیل به بهاي تمام شده ثبت می شود. 

ii.:فروش سهام خزانه
به میزان خالص دریافتی بدهکار ، حساب سهام خزانه به بهاي در هنگام فروش سهام خزانه حساب بانک 

تمام شده بستانکار می شود و در صورتی که مبلغ فروش بیشتر از بهاي تمام شده باشد
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مابه التفاوت به حساب (صرف سهام خزانه) بستانکار می شود یا در مواردي که مبلغ فروش کمتر از بهاي 
تمام شده باشد ؛

a.چنانچه صرف سهام خزانه داشته باشیم به بدهکار این حساب منظور می شود
b. چنانچه صرف سهام خزانه نداشته باشیم و یا تا میزان مابه التفاوت نداشته باشیم ابتدا به بدهکار

این حساب و مابقی مبلغ به بدهکار حساب سود و زیان انباشته منظور می شود.
iii.ابطال سهام خزانه:

که شرکت اقدام به ابطال سهام خزانه خود می نماید حساب سهام عادي و صرف سهام عادي در مواردي 
به نسبت مقداري که باطل شده بدهکار می شود و حساب سهام خزانه به بهاي تمام شده بستانکار می 

شود و در صورت  بروز مابه التفاوت :
a.منظور می شود.در صورتی که مانده بستانکار باشد، به حساب صرف سهام خزانه
b. در صورتی که مانده بدهکار باشد، چنانچه صرف سهام خزانه داشته باشیم به بدهکار این حساب

منظور می شود و در صورتی که مانده حساب صرف سهام خزانه به میزان مابه التفاوت نباشد 
می شود.ابتدا به بدهکار این حساب و سپس مابقی مبلغ به بدهکار سود و زیان انباشته منظور

روش ارزش اسمی:.2
I. : تحصیل سهام خزانه

خریداري شده و صرف سهام به هنگام تحصیل سهام خزانه ، این حساب معادل ارزش اسمی سهام
مربوطه به نسبت مقداري که خریداري شده بدهکار شده و حساب وجوه نقد بستانکار می شود؛ و     

مابه التفاوت آن 
a. خزانه از مجموع (ارزش اسمی + صرف سهام) کمتر باشد   در صورتی که قیمت خرید سهام

مابه التفاوت به حساب صرف سهام خزانه منظور می گردد.
b. (ارزش اسمی + صرف سهام ) بیشتر باشد در صورتی که قیمت خرید سهام خزانه از مجموع

اگر مانده چنانچه حساب صرف سهام خزانه داراي مانده باشد مابه التفاوت به بدهکار می شود و 
این حساب (صرف سهام خزانه) مانده ایی کمتر از مابه التفاوت به وجود آمده باشد ابتدا به 

مابقی مبلغ مابه التفاوت به بدهکار حساب سود و زیان بدهکار این حساب منظور و سپس
انباشته منظور می گردد.

II.:فروش سهام خزانه
روش سهام خزانه بدهکار و حساب سهام خزانه به هنگام فروش سهام خزانه حساب بانک به مبلغ ف

معادل مبلغ اسمی بستانکار می گردد و در صورت تفاوت بین مبلغ فروش و ارزش اسمی:
a. اگر مبلغ فروش سهام خزانه از ارزش اسمی بیشتر باشد مابه التفاوت به حساب صرف سهام خزانه

منظور می گردد.
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b.تر باشد مابه التفاوت چنانچه حساب صرف سهام اگر مبلغ فروش سهام خزانه از ارزش اسمی کم
خزانه داراي مانده باشد به بدهکار این حساب و اگر حساب صرف سهام خزانه مانده نداشته باشد به 

.بدهکار سود زیان انباشته منظور می شود
III.:ابطال سهام خزانه

در هنگام ابطال سهام خزانه ، حساب سهام عادي بدهکار می شود و حساب سهام خزانه بستانکار       
و چون در هنگام خرید سهام خزانه حذف شده است سهام خزانه به روش ارزش اسمی می شود 

نگهداري می شود پس هیچ گونه تفاوتی به وجود نمی آید .

به شرح زیر است:01/01/1393حقوق صاحبان سهام شرکت آلفا در تاریخ

5.000.000سهم)5000ریالی (1.000سهام عادي 
3.000.000صرف سهام عادي

2.000.000سود انباشته 
رویداد هاي مرتبط با سهام خزانه در طی سال به شرح زیر است:

ریال و خزانه نمودن سهم1.650سهم از سهام شرکت به قیمت هر سهم 3500خرید 1

ریال1.700سهم از سهام خزانه به قیمت 2300فروش2

ریال1.250سهم از سهام خزانه به قیمت 400فروش 3

باطل نمودن مابقی سهام خزانه و از سهام خارج شدن سهام 4

مطلوب است :

انجام ثبتهاي الزم به هر دو روش بهاي تمام شده و ارزش اسمی

روش بهاي تمام شده:

بانک
3,795,000

115,000

2300*1700=3.91.000
2300*1650=3.795.000

3,910,000
سهام خزانه

صرف سهام خزانه

بانک
صرف سهام خزانه

سود و زیان انباشته
سهام خزانه

500,000
115,000
45,000

400*1250=500.000
400*1650=660.000

660.000-(500.000+115.000)=45.000

660,000

سهام خزانه
5,775,000

5,775,000
بانک

3500*1650=5775000
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روش ارزش اسمی:

انواع نحوه هاي پرداخت سود سهام:
و میزان سود سهام قابل توزیع بین آنها مشخص بطور کلی بعد از آنکه مجمع صاحبان سهام عادي تشکیل شد

مورد استفاده قرار می گیرد که قبل از توضیح این شیوه الزم است شیوه جهت پرداخت سود بین سهامداران 3گردید 
صوص تاریخ هاي سود سهام توجه کردبه چند اصطالح در خ

تاریخ اعالم:
همانطور که می دانیم هرگونه توزیع تاریخی است که میزان سود سهام قابل توزیع بین سهام داران پیشنهاد می گردد. 

:بین سهامداران می بایست از طریق حساب سود انباشته صورت پذیرد .در تاریخ اعالم ثبت زیر زده خواهد شد 

3,500کل سهام خریداري شده به قصد خزانه نمودن
2,300-فروخته شده در مرحله اول
400-فروخته شده در مرحله دوم

800تعداد سهام خزانه مانده به جهت باطل نمودن

سهام عادي
480,000صرف سهام عادي

40,000سود و زیان انباشته
1,320,000سهام خزانه

800,000

800*1650=1.320.000
800*1000=800.000

1.320...-(800.000+480.000)=40.000
3.000.000*(800*5000)=480.000

سهام خزانه
صرف سهام خزانه

سود انباشته
5,775,000بانک

3,500,000
2,100,000
175,000

3500*1000=3.500.000
3000000*(3500/5000)=2.100.000

3500*1650=5.775.000
5.775.000-(3.500.000+2.100.000)=175.000

بانک
400,000
100,000 صرف سهام خزانه

500,000

400*1250=500.000
400*1000=400.000

500.000-400.000=100.000

سهام خزانه

بانک
2,300,000

1,610,000 صرف سهام خزانه

2300*1700=3.910.000
2300*1000=2.300.000

3.910.000-2.300.000=1.610.000
3,910,000

سهام خزانه
سهام عادي

800,000

800*1000=800.000
800,000

سهام خزانه

سود انباشته
xx

xx
سود سهام پرداختنی
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 قبل از تصویب شدن سود در مجمع صاحبان سهام هیچ کدام از سهامداران شرکت (عادي و ممتاز) نمی تواند ادعایی
د ولیکن به محض تصویب سود در مجمع الزم است که این سود بین سهامداران توزیع در خصوص شرکت داشته باشن

گردد.می گردد زیرا از این تاریخ به بعد سود تصویب شده به عنوان بدهی شرکت در قبال سهامداران تلقی 
:تاریخ ثبت 

آماري تعداد و مشخصات سهامداران را این تاریخ از لحاظ حسابداري هیچ ثبتی ندارد بلکه در این تاریخ صرفاً از لحاظ 
جمع آوري می نمایند در تاریخ ثبت هر فردي که سهام شرکت را در اختیار داشته باشد سود سهام به وي تعلق خواهد 

گرفت.
:تاریخ پرداخت

تاریخی است که می بایست سود سهام تصویب شده در مجمع به سهامداران پرداخت گردد و بنابراین ثبت زیر زده 
.خواهد شد

 ماه فرصت داده می شود که سود تصویب 8طبق قانون تجارت ایران از زمان تصویب سود در مجمع شرکت حداکثر
شده را بین سهامداران توزیع نماید.

انواع شیوه هاي تقسیم سود :
تقسیم سود بصورت نقد:-1

سهام مصوب مجمع به شکل نقدي بین در این حالت که عمدتاً در اکثر موارد مورد استفاده قرار می گیرد سود
.سهامداران توزیع می گردد

توزیع سود به شکل دارایی :-2
شرکتهایی که داراي حجم موجودي بسیار باال می باشند و ضمناً در صورت پرداخت سود به شکل نقد ممکن است با 

.مشکل نقدینگی مواجه شوند از این شیوه تقسیم سود استفاده می نمایند
حالت شرکت به جاي دادن پول و وجه نقد به سهامداران خود از موجودي کاالي شرکت و یا سهام و اوراق در این 

مشارکت سایر شرکتها استفاده می نمایند به دلیل اینکه این موجودي هاي کاال و یا سهام و اوراق سایر شرکتها از قبل 
ارزش روز آنها در دفاتر نگهداري می شود لذا معموالً خریداري شده است که معموالً به قیمتهاي پایین تري نسبت به 

میزانی سود نیز از این بابت براي شرکت حاصل می گردد.
:در این شیوه در هنگام اعالم سود ثبت زیر زده خواهد شد

بانک
xx سود سهام پرداختنی
xx

سود انباشته
xx
xx

xxx
موجودي کاال - سرمایه گذاري

سود 
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:(سهام جایزه)سود سهمی -3
را منتشر نموده و به آنها در این حالت شرکت بجاي دادن پول نقد به سهامداران خود جهت توزیع سود ، سهام خود

سود سهمی درحقیقت نوعی افزایش سرمایه نیز می باشد.می دهد

زیرا صرفاً یک جابجایی طبقاتی در بخش شدنخواهدسهامصاحبانحقوقجمعدرتغییرباعثسهمیسودتوزیع
به حساب سهام عادي حقوق صاحبان سهام صورت می گیرد و مبلغی از سود انباشته کسر می گردد و همین مبلغ

منظور می شود.
:تجزیه سهام

گاهی اوقات ممکن است قیمت یک سهم در بازار افزایش یابد در این هنگام ممکن است امکان رشد بیشتر سهم متوقف 
براي سهم مورد نظر ، ارزش اسمی هر سهم را گردد از این رو مدیریت شرکت جهت به وجود آوردن پتانسیل رشد

و به همان نسبت تعداد سهام شرکت را افزایش می دهد بگونه ایی که کل سرمایه شرکت نسبت به کاهش می دهد 
حالت قبل تغییر نیابد این امر سبب می گردد که تعداد سهام شرکت افزایش یافته و قیمت هر سهم در بورس کاهش 

را فراهم می گردد.یابد که از این طریق جو روانی حاکم بر سهم مثبت شده و امکان رشد بیشتر سهم 
 از لحاظ حسابداري هیچ ثبتی نداردتجزیه سهام.

.نموداتخاذرازیرتصمیماتوتشکیل25/05/1382تاریخدرشرکتسهامصاحبانعمومیمجمع
احتساب اندوخته قانونی طبق قانون تجارت

به عنوان سود سهام ریال 1.000.000تقسیم مبلغتکمیلبه عنوان اندوخته توسعه وریال 500.000تخصیص مبلغ 

مطلوب است :
انجام ثبتهاي الزم در دفتر روزنامه و تشکیل قسمت حقوق صاحبان سهام

 نکته : همانطور که می دانیم در شرکتهاي سهامی در هنگام بستن حسابها می بایست مانده خالصه سود و
بسته شود . همچنین کلیه تخصیص هایی که از محل سود بابت در نظر انباشتهو زیانحساب سودزیان به 

سود سهمی قابل توزیع سود انباشته
xxxx

هنگام اعالم سود

سهام عاديسود سهمی قابل توزیع 
xx xx

هنگام پرداخت سود(صدور سهام)

سهام  سرمایه – 
5.000.000عادي1.000ریالی

1.000.000صرف سهام عادي
150.000اندوخته قانونی

800.000اندوخته توسعه و تکمیل
1.200.000سود انباشته

2.500.000سود خالص
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گرفتن اندوخته ها و توزیع سود بین سهامداران صورت می گیرد می بایست از طریق حساب سود انباشته 
.انجام شود

اندوخته قانونی فقط در زمان انحالل قابل تقسیم است.
سهم از سهام عادي شرکت البرز را 5000نقدینگی روبرو بود تصمیم گرفت تعداد شرکت آلفا به دلیل اینکه با مشکل 

ریال بود به عنوان سود غیر نقدي بین صاحبان سهام خود توزیع کند ارزش اسمی 8.000.000که بهاي تمام شده آن 
ریال است.2.200و قیمت بازار آن در تاریخ تصویب سود ریال 1.000هر سهم شرکت البرز 

:ست : انجام ثبتهاي الزممطلوب ا

خالصه سود زیان
2.500.000سود انباشته

بستن خالصه حساب سود زیان  81/12/29
2.500.000

150.000
125.000
275.000

اندوخته قانونی
125.0001.200.000
500.0002.500.000
1.000.000

2.075.000

سود انباشته

سود انباشته
125.000

2.500.000*5%=125.000
اندوخته قانونی

125.000
در نظر گرفتن اندوخته قانونی معادل %5

800.000
500.000
1.300.000

اندوخته احتیاطی

سود انباشته
1.000.000

ثبت سود سهام مصوب در مجمع 
1.000.000

سود سهام پرداختنی

سرمایه سهام عادي
صرف سهام عادي

6.000.000
اندوخته قانونی

اندوخته احتیاطی
سود انباشته

9.650.000جمع حقوق صاحبان سهام 

1.300.000
2.075.000

بدهیدارایی

حقوق صاحبان سهام:

سرمایه پرداخت شده

تراز نامه

5.000.000
1.000.000

275.000
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به شرح زیر است:29/12/1381بخش حقوق صاحبان سهام تراز نامه شرکت البرز در تاریخ 

مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت توزیع سود 12/03/1392در تاریخ 
فی جدید به ازاي هر % (یعنی صدور یک سهم اضا50سهمی به میزان

به 5.000.000سهم)را تصویب نمود و سرمایه شرکت را از 
در 15/05/1382افزایش داد افزایش سرمایه مذکور در تاریخ7.500.000

اداره ثبت شرکتها به ثبت رسید .

است ریال 1.400و ریال 1.800به ترتیب 15/04/1382و 12/03/1382قیمت بازار هر سهم عادي در تاریخ هاي 

مطلوب است : انجام ثبتهاي الزم در تاریخ هاي فوق

بدهکار می گردد بنابراین از ارزش اسمیبر مبناي % باشد ، سود انباشته 25چنانچه توزیع سود سهمی بیشتر از 
% باشد سود انباشته به میزان 25و در صورتی که توزیع سود سهمی کمتر از ارزشهاي بازار استفاده ایی نمی گردد

.هر سهم بدهکار می شودارزش بازار 

ایجاد نمی ارزش اسمی بدهکار شده لذا هیچ گونه صرف سهامیالزم به ذکر است که از آنجاییکه سودانباشته برمبناي 
گردد .

 می دهدسود انباشته را کاهش و سرمایه را افزایش%  25سود سهمی بیش از توزیع.
 می دهدسود انباشته را کاهش ، سرمایه و صرف سهام را افزایش%  25توزیع سود سهمی کمتر از.

سرمایه گذاري در شرکت البرز
3.000.000

تجدید ارزیابی سرمایه گذاري ها
3.000.000

سود حاصل از سرمایه گذاري
2.200-1.600=600

600*5.000=3.000.000

بهاي تمام شده
سود حاصل از سرمایه گذاري

11.000.000=2.200*5000قیمت بازار

5000*1.600=8.000.000
5000*600=3.000.000

سود سهام پرداختنی
11.000.000

تاریخ پرداخت سود
11.000.000

سرمایه گذاري ها

سود انباشته
11.000.000

11.000.000
سود سهام پرداختنی

8.000.000
3.000.000
11.000.000

سرمایه گذاري ها

سود سهمی قابل توزیع 
2.500.000

تاریخ پرداخت 1382/04/15
2.500.000

سهام عادي

سود انباشته
2.500.000

تاریخ تصویب 1382/03/12
2.500.000

سود سهمی قابل توزیع 
5.000*50%=1.000=2.500.000

سهام عادي –سرمایه 
ریالی1.000

5.000.000

1.000.000صرف سهام عادي
500.000اندوخته قانونی

3.000.000سود انباشته
9.500.000جمع
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حقوق صاحبان سهام : 

واحد تجاري از چه نوعی باشد که بر این اساس می روش گزارش حقوق صاحبان سرمایه به این نکته بستگی دارد که 
گروه کلی سهامی و غیر سهامی تقسیم نمود .2توان شرکتها را به 

شرکتهاي تضامنی و نسبی نمونه هایی از شرکتهاي غیر سهامی است که حقوق صاحبان سرمایه آنها معموالً به تفکیک 
شرکا ارائه می شود.

قوق صاحبان سرمایه ارائه می شود و سهم هر شریک از سود یا زیانهاي گذشته مانده حساب سرمایه هر شریک در ح
بوده و در انتها و در حساب جاري شرکا نشان داده می شود.

در شرکتهاي سهامی تفاوت بین دارایی ها و بدهی ها ، حقوق صاحبان سهام نامیده می شود و در ترازنامه معموالً سعی 
هام بر اساس مبلغ تامین کننده تفکیک شود.بر این است که حقوق صاحبان س

مثالً سرمایه تا حدودي بیانگر مبلغ سرمایه گذاري شده توسط صاحبان سهام است و سود تقسیم نشده (سود انباشته ) 
نشانگر آن بخش از حقوق صاحبان است که از طریق عملیات شرکت تامین شده است.

ود اساساً الزامات قانونی و به خصوص قانون تجارت است که طبق آنچه که باعث تفکیک اجزاء حقوق صاحبان می ش
اصالحیه قانون تجارت بخشی از سود خالص شرکت می بایست به اندوخته قانونی تخصیص یابد 238و 140مفاد مواد 

بنابراین اندوخته هم بهتر است به عنوان یک رقم جدا گزارش شود چون ماهیت خاص دارد.

سود انباشته و سهم اقلیت (در تن ترازنامه باید حداقل سرمایه، اندوخته ها، سابداري ایران در مطبق استاندارد هاي ح
.مورد صورتهاي مالی تلفیقی) بطور مجزا ارائه گردد

ارزش اسمی هر سهم و صرف سهام باید –بعضی از اطالعات مربوط به حقوق صاحبان سهام مانند تعداد سهام منتشره 
در متن ترازنامه و یا یادداشتهاي توضیحی افشاء شود.

سرمایه گذاري و خرید و فروش اوراق قرضه:

اوراق بهاداري هستند که توسط دولت یا شرکتهاي سهامی عام به منظور تامین مالی صادر و فروخته می شود که و 
می باشد که در فواصل زمانی از پیش تعیین شده که دارندگان پرداخت می شود و داراي مبلغ اسمی و نرخ بهره ثابت 

در پایان مدت اوراق مبلغ اسمی به همراه بهره دوره آخر به دارندگان پرداخت می شود .

مبلغ فروش اوراق قرضه ممکن است بیشتر ، کمتر و یا برابر با مبلغ مندرج روي اوراق باشد.
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شارکت از لحاظ حسابداري هیچ گونه تفاوتی ندارد.اوراق قرضه با اوراق م
 دارندگان اوراق قرضه فقط بستانکار شرکت صادر کننده محسوب می شوند و هیچ گونه حق دخالت در امور مدیریتی

در شرکت صادر کننده ندارند.
ین موردي نیستند.دارندگان اوراق قرضه دریافتی ثابت و قطعی در مواعد مقرر دارند ولی صاحبان سهام داراي چن
 همراه خواهد بودصرف اوراقاز ارزش اسمی با بیشترخرید اوراق قرضه.
همراه خواهد بود.کسر اوراق از ارزش اسمی با کمترخرید اوراق قرضه
 خریداري می شود.کسراز نرخ بهره اوراق قرضه باشد ، اوراق با بهره رایج در بازار بیشترنرخ اگر
 خریداري می شود. صرفاز نرخ بهره اوراق قرضه باشد ، اوراق بادر بازار کمترنرخ بهره رایج اگر

دفاتر سرمایه گذار (خریدار) دفاتر صادر کننده(سرمایه پذیر) (فروشنده)عملیات مالی
بانکصدور اوراق به ارزش اسمی

اوراق قرضه پرداختی
سرمایه گذاري

بانک
بانکصدور اوراق با صرف

اوراق قرضه پرداختی
صرف اوراق قرضه

سرمایه گذاري 
صرف اوراق قرضه

بانک
بانکصدور اوراق با کسر

کسر اوراق قرضه
اوراق قرضه پرداختی       

سرمایه گذاري 
کسر اوراق قرضه   

بانک

ریداري کرد. نرخ ریالی شرکت بتا را جهت سرمایه گذاري بلند مدت خ1.000.000برگ اوراق قرضه 100شرکت آلفا تعداد

ساله می باشد. 3% و همچنین اوراق 10% در سال و نرخ رایج بهره در بازار 8بهره اوراق قرضه 

مطلوب است :

انجام محاسبات خرید و ثبتهاي الزم در دفاتر خریدار و فروشنده

در مواقعی که صرف و کسر اوراق قرضه مشخص نباشد:

با استفاده از فرمول ارزش فعلی یک ریال (نرخ رایج بهره در بازار و تعداد دوره پرداخت بهره) ارزش فعلی مبلغ سرمایه - 1

بهره آخر که سرمایه گذار دریافت می کند را محاسبه می کنیم.گذاري که قرار است در پایان دوره به همراه 
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با استفاده از فرمول ارزش فعلی اقساط مساوي یک ریال ( نرخ رایج بهره در بازار و تعداد دوره پرداخت بهره) ارزش - 2

دریافتی را محاسبه می کنیم .هايبهرهاقساط فعلی 

را با یکدیگر جمع نموده و با مبلغ اري و اقساط بهره )و بعد از محاسبه ارزش فعلی هاي (مبلغ سرمایه گذ- 3

سرمایه گذاري مقایسه می کنیم تا صرف یا کسر اوراق قرضه مشخص شود.

در مواردي که نرخ سود اوراق قرضه با نرخ سود رایج در بازار متفاوت باشد طبعاً با صرف یا کسر اوراق که می دانیم همانگونه
مواجه خواهیم شد که در این گونه موارد صرف یا کسر اوراق قرضه بایستی در طول مدت اوراق قرضه به دو روش خط 

ریال شناسایی گردید)4.973.316ه مبلغ مستهلک شود.( در این مثال کسر اوراق بمستقیم یا نرخ موثر بهره 

ثبت خرید در دفاتر سرمایه پذیر و سرمایه گذار

ثبت پرداخت و دریافت بهره سالیانه در دفاتر سرمایه پذیر و سرمایه گذار

111

^(1+10%) 3^(1+10%) 2(1+10%)
0.826 0.751

0.909 + 0.826 + 0.751=2.486
ارزش فعلی اقساط مساوي یک 

سال ریال نرخ بهره 10% و 3

=.909

1
^(1+10%) 3

ارزش فعلی یک ریال با 
سال نرخ بهره 10% و 3

0.7513

100.000.000-95.026.316=4.973.684 کسر اوراق قرضه

100.000.000*0.751315=75.131.500

8.000.000*2.486852=19.894.816
100.000.000*8%=8.000.000

75.131.500+19.894.816=95.026.316

ارزش فعلی سرمایه گذاري 
بهره سالیانه

ارزش فعلی بهره دریافتی
کل ارزش فعلی 

سرمایه گذاري بانک
95.026.316کسر اوراق قرضه

100.000.0004.973.684 اوراق قرضه پرداختی

95.026.316
4.973.684

سرمایه گذارسرمایه پذیر

بانک
کسر اوراق قرضه

100.000.000

www.irhesabdaran.ir



Page 50 of 60

ثبت مستهلک شدن کسر اوراق قرضه سالیانه در دفاتر سرمایه پذیر و سرمایه گذار

مبلغ اصل سرمایه گذاري در دفاتر سرمایه پذیر و سرمایه گذارثبت تسویه اوراق قرضه و برگشت

روش مستهلک نمودن کسر اوراق قرضه با روش نرخ موثر بهره

در این روش با استفاده از فرمول زیر می توان کسر اوراق قرضه را در دفاتر سرمایه پذیر و سرمایه گذار مستهلک نمود.

نرخ رایج بهره *ارزش دفتري سرمایه گذاري در ابتداي دوره)(- (نرخ بهره اوراق  *مبلغ اسمی اوراق)

بدیهی است که براي مستهلک نمودن کسر اوراق قرضه سالهاي دوم و سوم نیز از همین روش استفاده می شود.

ریالی اوراق قرضه شرکت گاما را جهت سرمایه گذاري خریداري 500.000برگ اوراق قرضه 200شرکت آلفا تعداد 
ماه یکبار 6سال می باشدو بهره اوراق نیز هر 3% و مدت اوراق 12% و نرخ بهره رایج بازار 18نمود . نرخ بهره اوراق 

پرداخت می شود.
مطلوب است :

بانکهزینه بهره
8.000.0008.000.000

سرمایه پذیر 
8.000.000

بانک

سرمایه گذار
8.000.000

درآمد بهره

کسر اوراق قرضههزینه بهره 
1.657.8941.657.894

سرمایه گذارسرمایه پذیر
1.657.894

4.973.684/3=1.657.894 استهالك سالیانه کسر اوراق قرضه
کسر اوراق قرضه

1.657.894
درآمد بهره

بانک100.000.000
100.000.000100.000.000 سرمایه گذاري  بانک

100.000.000اوراق قرضه پرداختنی
سرمایه گذارسرمایه پذیر

(95.026.316*10%)-(100.000.000*8%)=15.026.31

کسر اوراق قرضه هزینه بهره 
1.502.6311.502.631

1.502.631
کسر اوراق قرضه

1.502.361
درآمد بهره

سرمایه گذارسرمایه پذیر
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براي (له و ثبت دریافت و پرداخت بهره و مستهلک نمودن صرف یا کسر اوراق قرضهارائه محاسبات و ثبت معام
)مستهلک نمودن کسر یا صرف اوراق از روش خط مستقیم استفاده شود.

ثبت خرید 

ثبت دریافت و پرداخت بهره اوراق 

111
^(1+6%) 3^(1+6%) 2(1+6%)

111
^(1+6%) 6^(1+6%) 5^(1+6%) 4

سال ارزش فعلی اقساط مساوي یک ریال نرخ بهره 6% و 6

0.943 0.889 0.840

0.792 0.747 0.705

0.943+0.890+0.840+0.792+0.747+0.705=4.9171
^(1+6%) 6

ارزش فعلی یک ریال نرخ بهره 
سال و 6 6%

0.705

=70.500.000100.000.000*0.705
=44.253.0009.000.000*4.917
114,753,000

ارزش فعلی اصل مبلغ سرمایه گذاري
+ارزش فعلی اقساط

=مبلغ واقعی سرمایه گذاري

114.753.000
=100.000.000
14.753.000 صرف اوراق قرضه

200*500.000 مبلغ اسمی سرمایه گذاري 
مبلغ واقعی سرمایه گذاري

سرمایه گذاري 114,753,000بانک
صرف اوراق قرضه100.000.000اوراق قرضه پرداختی
بانک14.753.000صرف اوراق قرضه

(فروشنده) دفاتر سرمایه گذار (خریدار)دفاتر صادر کننده(سرمایه پذیر)
100.000.000

114,753,000
14.753.000

14,753,000
6

2,458,833
استهالك اوراق قرضه 

ماهه در هر دوره 6

www.irhesabdaran.ir



Page 52 of 60

سرمایه :

قانون تجارت اوراق سهام باید25تقسیم می شود که طبق مادهشرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام 
نفر برسد که به موجب مقررات اساسنامه تعیین 2متحد الشکل وچاپی و داراي شماره ترتیب بوده و به امضاي حداقل 

می شود.

تعداد سهام غ اسمی هر سهم و مبلشرکت، شماره ثبت شرکتها، مبلغ پرداخت شده آن، نوع سهم، در ورقه سهم (نام 
)باید مشخص شود.شرکت

جراي آنرا در اختیار هیئت مدیره در بعضی موارد مجمع عمومی صاحبان سهام افزایش شرکت را تصویب می کند و ا
هیئت مدیره ممکن است به تدریج این کار را انجام دهد و به همین دلیل ممکن است تعداد سهام قرار می دهد.

سهام منتشره متفاوت باشد.تصویب شده در مجمع با تعداد 

ساختار سرمایه :

ساختار سرمایه ساده:.1
(سهام عادي) یا(سهام عادي و سهام ممتازغیر قابل تبدیل) تشکیل سرمایه شرکت از این حالت زمانی روي می دهد که 

شده باشد. 
ساختار سرمایه پیچیده :.2

و قابل تبدیل (سهام ممتاز قابل تبدیل به سهام عادياین حالت زمانی روي می دهد که سرمایه شرکت از اوراق بهادار 
اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام عادي) تشکیل شده باشد.

واحد تجاري فرعی:

داري و حق راي نشانه وجود کنترل % سهام50واحدي است که تحت کنترل واحد دیگر باشد و مالکیت بیش از از 
است.

بانکهزینه بهره
9.000.000

درآمد بهرهصرف اوراق قرضه
2,458,8332,458,833

بانک

(فروشنده) دفاتر صادر کننده(سرمایه پذیر)
9.000.000

2,458,833
هزینه بهره

9.000.000
دفاتر سرمایه گذار (خریدار)

9.000.000 درآمد بهره
2,458,833

صرف اوراق قرضه
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نیز بخشی از سهام شرکت برا در اختیار داشته باشد و شرکت بکنترل شرکت الفشرکت اگر براي نمونه
باید این موضوع را در متن ترازنامه یا در یادداشتهاي توضیحی افشاء الفرا تحصیل کرده باشد شرکت الف

را دارد.سهام خزانهکند چنین سهامی ماهیت مشابه 

اندوخته ها : 

منظور تقویت بینه مالی شرکت ، مالحظات مدیریتی ، الزامات قانونی و هم چنین حفظ اندوخته ها مبالغی است که به 
حقوق بستانکاران از سود قابل تقسیم شرکتها کسر می شود به عبارت دیگر اندوخته ها نشانگر مبالغی است که توزیع 

آنها بین سهامداران محدود یا ممنوع شده است.

سود یا زیان انباشته :

بیانگر سود هاي تقسیم نشده یا تخصیص نیافته از آغاز فعالیت شرکت پس از کسر زیانهاي متحمل شده سود انباشته
سود انباشته نشانگر منابع داخلی شرکت است که توسط صاحبان سهام مجدداً سرمایه گذاري شده و به نوعی می باشد.

نشان دهنده تامین مالی از محل فعالیت هاي شرکت می باشد.

هم : سود هر س

که به هر سهم عادي تعلق می گیرد. سود هر سهم یکی از مهمترین منظور از سود هر سهم مبلغی از سود خالص است 
معیارهاي ارزیابی عملکرد مدیران توسط سهامداران و سرمایه گذاران باالقوه براي خرید وفروش سهام شرکت و 

همچنین یکی از شاخص ترین معیارهاي تعیین کننده ارزش سهام عادي در بازار اوراق بهادار است. 

ر سهم در انواع ساختارهاي سرمایه سادهمحاسبه سود ه

xxx
xx
xxx
xx
xxxx

xx( )
xx( )
xx( )
xx( )

xxx سود انباشته پایان دوره
xxx( )

سود قابل تخصیص
تخصیص سود:

اندوخته قانونی
اندوخته اختیاري

پاداش هیئت مدیره
سود سهام مصوب مجمع 

گردش حساب سود انباشته
1389/12/29

سود انباشته در ابتدا
تعدیالت سنواتی

سود انباشته اول دوره تعدیل شده
سود خالص دوره
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حالت وجود دارد:2د هر سهم در ساختار ساده سرمایه براي محاسبه سو

ساختار ساده سرمایه و ثابت بودن تعداد سهام عادي: در این حالت سود هر سهم از تقسیم سود خالص بر تعداد سهام .1
.عادي بدست می آید

در مواردي که تعداد سهام عادي شرکت به دالیل زیر تغییرکرده عداد سهام عادي:ساختار سرمایه ساده و متغیر بودن ت.2
باشد:
a.سهام جدید به دلیل افزایش سرمایهصادر نمودن
b. صادر نمودن سهام جدید به دلیل سود سهمی
c. صادر نمودن سهام جدید به دلیل تجزیه سهام که ناشی از باالرفتن قیمت در بازار می باشد
d. تحصیل و خزانه نمودن سهام
e.فروش سهام خزانه
f.کاهش سهام به دلیل ابطال آن
g.کاهش سهام به دلیل تجزیه معکوس سهام

:که در این حالت سود هر سهم از رابطه زیر بدست می آید

میانگین موزون تعداد سهام عادي طی دوره با توجه به تعداد سهام و کسري از دوره جاري که سهام در دست 
امداران بوده است محاسبه می شود . براي این منظور تعداد سهام عادي در دست سهامداران در ابتداي دوره سه

–فروش سهام خزانه –تحصیل سهام خزانه -بازخرید ابطال سهام–وتغییرات طی دوره شامل (صدور سهام جدید 
تجزیه سهام معکوس و توزیع سود سهمی) در نظر گرفته می شود.–تجزیه سهام 

الزم به توضیح است که تجزیه سهام و تجزیه سهام معکوس و توزیع سود سهمی عطف به ماسبق می شود ، یعنی در 
مورد رخ می دهد فرض می شود که سهام از ابتداي دوره جاري در دست سهامداران بوده است.3هر تاریخی که این 

سهم بود در طی سال سهام عادي 6000معادل 1391عداد سهام عادي در دست سهامداران شرکت آلفا در آغاز سال ت
به شرح زیر تغییر داشت

مطلوب است محاسبه:

سود خالص 
تعداد سهام عادي

=سود هر سهم

سود خالص 
میانگین موزون تعداد سهام عادي

=سود هر سهم
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a.میانگین موزون تعداد سهام عادي
b. محاسبه سود هر سهم

عدد2000صادر نمودن سهام عادي جدید به تعداد 01/04/1391

عدد5000تحصیل سهام و خزانه نمودن سهام به تعداد 01/08/1391

ریال بوده است1.425.000سود خالص دوره 

:انحالل شرکت سهامی

منحل می شود:انحالل به معناي پایان فعالیت شرکت است وشرکت سهامی به دالیل زیر

a. غیر ممکن باشدکه شرکت سهامی براي انجام آن تشکیل شده باشد انجام موضوع فعالیت شرکت.
b.شرکت براي مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد مگر اینکه مدت قبل از انقضاء درصورتی

تمدید شده باشد.
c.در صورت ورشکستگی.
d.در زمان رأي مجمع عمومی فوق العاده مبنی بر انحالل.
e.دادگاهدر صورت صدور حکم قطعی.

:حسابداري عملیات تسویه

در زمان تسویه شرکت سهامی که به وسیله مدیران تسویه انجام می گیرد یک حساب با نام (سود و زیان تسویه)در 
دفاتر ایجاد می گردد و مراحل زیر به ترتیب صورت می گیرد:

i.فروش دارایی ها و وصول مطالبات
ii.پرداخت بدهی ها
iii.پرداخت هزینه هاي تسویه

میانگین تعداد سهامتعداد سهاممدتتاریخ
04/013/1260001500تا01/01
80002000=2000+08/014/126000تا04/01
30001250=5000-08/015/128000تا12/29

4750
8000*4/12=20006000*3/12=1500 3000*5/12=1250

میانگین موزون تعداد سهام عادي

300=1.425.000/4750سهم سود هر سهم عادي
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iv. توزیع وجوه باقی مانده بین صاحبان سهام عادي

شرکت تعاونی:

شرکتی است که از اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور رفع نیازمندي هاي مشترك و بهبود وضع اقتصادي و اجتماعی 
اعضاء از طریق خود یاري و کمک متقابل و همکاري آنها تشکیل می شود.

دسته از انواع شرکتها می باشد .7شرکت تعاونی در قانون تجارت یکی از 

اهداف شرکت تعاونی :

i.ایجاد و تامین شرایط و امکانات کار براي همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل
ii.قراردادن وسایل کار در اختیار کسانی که توانایی انجام کار دارند ولی وسایل کار ندارند
iii.راد و گروههاي خاصپیشگیري از تمرکز و دست به دست شدن ثروت در دست اف
iv.ري از کارفرماي مطلق شدن دولتجلوگی

انواع شرکت تعاونی:

تعاونی تولید:

تشکیل می شود و شرکا(صاحبان مشاغل)قانون تجارت شرکتی است که بین عده ایی از ارباب حرَف 190طبق ماده 
ي مشاغل خود را براي تولید و فروش اشیاء و اجناس به کار می برند.

تعاونی مصرف : 

قانون تجارت شرکتی است که براي مقاصد زیر ایجاد می شود:192طبق ماده 

i.اینکه اجناس مذکور را شرکاء ایجاد یا خریده باشندناس الزم براي مصارف زندگی اعم ازفروش اج
ii. هر یک از آنهانسبت خریدتقسیم سود یا زیان بین شرکاءبه

تعاونی توزیع:

که جهت تامین نیاز مشاغل تولیدي و یا مصرف کنندگان عضو در چارچوب مصالح عمومی و به تعاونی هایی هستند 
منظور کاهش هزینه ها و قیمت ها ایجاد می شود

ویژگی هاي شرکت تعاونی :
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i. نفر است7تعداد اعضا حداقل.
ii. سرمایه شرکت تعاونی نامحدود و سهام آن با نام است.
iii. با موافقت هیئت مدیره و با رعایت سقف مجاز استانتقال سهام به اعضاي جدید تنها.
iv. یک راي است.هر عضو، صرف نظر از مالکیت هر تعداد سهام فقط داراي
v. کل سرمایه شرکت بیشتر باشد .15حداکثر میزان سهم هر عضو نباید از %
vi. ریال است.100.000.000و در تعاونی عام 10.000.000حداقل سرمایه در شرکتهاي تعاونی خاص

تشکیل وتامین سرمایه تعاونی ها:

براساس قوانین بخش تعاونی ها سرمایه تعاونی اموال و دارایی است که براي تاسیس تعاونی ویا افزایش سرمایه قبلی در 
سرمایه آن پرداخت و در مواردي که 3/1تعاونی وقتی ثبت و تشکیل می شود که حداقلاختیار آن قرار می گیرد .

سرمایه تقویم شده کسب شده باشد.3/1ت که می بایست معادل بصورت غیر نقدي اس

% سرمایه شرکت تعاونی توسط اعضاء در اختیار شرکت تعاونی قرار گرفته 51باید توجه داشت که اگر تمام یا حداقل 
باشد دیگر مشکلی از بابت ساختار سرمایه شرکت وجود نخواهد داشت اگر عضوي شرایط عضویت در شرکت تعاونی را

نداشته باشد از شرکت تعاونی اخراج می شود ضمناً اگر هر عضو مقررات اساسنامه و سایر تعهدات قانونی را رعایت نکند 
روز از تاریخ اخطار دوم یا تصویب 15روز دریافت کند پس از 15به فاصله اخطار کتبی از سوي هیئت مدیره 2و 

مجمع فوق العاده اخراج می شود 

تشکیل شرکتهاي تعاونی :روش حسابداري 

هیئت موسس میزان هر سهم را معین می کند و یک حساب جاري بنام شرکت تعاونی در شرف تاسیس افتتاح می 
کند . سهام اعضاي تعاونی در تامین سرمایه مساوي و برابر است مگر با تصویب مجمع عمومی اعضا سهم بیشتري 

حداکثر سهام در حد تعیین شده توسط وزارت تعاونی باشد.پرداخت نمایند که در این حالت باید حداقل و 

الزم به ذکر است که قبل از ثبت شرکت تعاونی براي انجام ثبتهاي حسابداري از دفتر روزنامه و کل غیر رسمی استفاده 
می شود تا پس از ثبت شرکت تعاونی مانده حسابها از دفتر قبلی به دفاتر قانونی و رسمی انتقال یابد

اي افزایش سرمایه:روشه

i.افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید
ii.افزایش سرمایه از طریق باال بردن ارزش اسمی سهام موجود
iii.افزایش سرمایه از محل سود انباشته و اندوخته ها

وظایف مجمع عمومی که باالترین رکن در شرکتهاي تعاونی است به شرح زیر می باشد :
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a. بازرسانانتخاب هیئت مدیره و
b.رسیدگی به صورتهاي مالی و تصمیم گیري در قبال آنها
c.تعیین برنامه و  خط مشی ها و تصویب بودجه جاري
d.تصمیم گیري در ارتباط با تقسیم سود و ذخایر

وظایف مجمع عمومی فوق العاده:

a.تغییر در مواد اساسنامه
b.افزایش یا کاهش سرمایه
c.انحالل یا ادغام با شرکت تعاونی دیگر

روشهاي افزایش سرمایه:

افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید.1
i.فروش سهام جدید به همان ارزش اسمی موجود در سهام قدیم
ii.:فروش سهام جدید به ارزش منصفانه

در این حالت ارزش منصفانه هر سهم از رابطه زیر بدست می آید 

که ثبت زیر در دفاتر صورت می گیرد:

 .حساب اعضا بابت تجدید ارزیابی داراي ماهیت اندوخته بوده و برحسب مورد بستانکار یا بدهکار می شود

افزایش سرمایه از طریق باال بردن ارزش اسمی سهام موجود:.2
سهام با ارزش اسمی جدید به اعضا تحویل می شود و اعضا بایستی که در این حالت سهام قبلی باطل می گردد و 

مابه التفاوت سهام را به حساب شرکت واریز نمایند.
افزایش سرمایه از محل سود انباشته.3

=ارزش منصفانه هر سهم
خالص دارایی هاي شرکت

=خالص دارایی هاي شرکتتعداد سهام شرکت دارایی - بدهی

بانک
xx
xx

سرمایه
اعضا بابت تجدید ارزیابی

xxx
معادل ارزش اسمی
معادل مبلغ دریافتی

مابه التفاوت
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 اندوخته قانونی قابل 50در شرکتهاي تعاونی و در زمان افزایش سرمایه از محل اندوخته قانونی، حداکثر تا %
ه می باشد در صورتی که در شرکتهاي سهامی انتقال اندوخته قانونی به سرمایه مجاز    انتقال به سرمای

نمی باشد.

کاهش سرمایه:

کاهش سرمایه به علت خروج اعضا:.1
ثبت خروج اعضا به شرح زیر است

چنانچه مبلغ پرداختی به عضو خارج شده کمتر از ارزش اسمی سهام وي باشد حساب اعضا بابت تجدید
ارزیابی حسب مورد بستانکار می شود.

کاهش سرمایه به دلیل زیانهاي وارده.2

تقسیم سود در شرکتهاي تعاونی:
سود خالص پس از کسر مالیات متعلقه به ترتیب زیر تخصیص می یابد:

i. حساب اندوخته قانونی منظور می شود و تا هنگامی که % سود خالص با تصویب مجمع عمومی به 5حداقل
سال آخر شرکت برسد الزامی است.3% معدل سرمایه 25مذکور به میزان اندوخته

ii. سود خالص با تصویب مجمع عمومی به عنوان اندوخته احتیاطی منظور می شود.5حداکثر %
iii. سود خالص به عنوان حق تعاون و آموزش به حساب صندوق تعاون واریز می شود4معادل %
iv.یران ، کارکنان، می به عنوان پاداش اعضاي شاغل (مدتخصیص درصدي از سود خالص توسط مجمع عمو

بازرسان) در نظر گرفته شود.
v.: پس از تخصیص کلیه اقالم فوق باقی مانده سود

a- بین آنها تقسیم می شود.سهام اعضاکل مبلغ باقی مانده به نسبت تولیددر شرکتهاي تعاونی
b- با شرکت تعاونی به معامالت اعضاابتدا درصدي از باقی مانده سود به نسبت توزیعدر شرکتهاي تعاونی

بین آنها تقسیمبه نسبت سهام اعضامابقی به اعضا در نظر گرفته می شود و عنوان مازاد برگشتی
می شود.

انحالل و تسویه شرکتهاي تعاونی :

نی در موارد زیر منحل می شود:انحالل به معناي پایان فعالیت شرکت می باشد و شرکت تعاو

سرمایه
xx

xxبانک

اعضا بابت تجدید ارزیابی
xxxمعادل ارزش اسمی

معادل مبلغ پرداختی
مابه التفاوت
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تصمیم مجمع عمومی فوق العاده- 1
ماه تعداد اعضا به حد نصاب نرسد3کاهش حد نصاب اعضا به صورتی که در طی مدت - 2
اتمام عمر فعالیت شرکت در صورتی که مجمع عمومی آنرا تمدید نکرده باشد- 3
عدم فعالیت بیش از یک سال بدون دلیل موجه- 4
اخطار کتبی از وزارت تعاون3مقررات و دریافت عدم رعایت قوانین و - 5

حسابداري عملیات تسویه:

بعد از افتتاح حساب سود و زیان عملیات تسویه برعهده مدیران تسویه می باشد و در این مورد الزم به ذکر است که 
تسویه مراحل تسویه به ترتیب زیر صورت می گیرد:

فروش دارایی ها و وصول مطالبات- 1
بدهی هاپرداخت - 2
پرداخت هزینه هاي تسویه- 3
توزیع وجوه مانده بین اعضا- 4
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