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وضعيت و تغييرات حساب سرمايه شركاي يك شركت تضامني به شرح زير است.

                                                        

سرمايه امير (ريال)  سرمايه  امين (ريال)

60000 مانده ابتداي سال 40000 مانده ابتداي سال

ابتداي آبان    كاهش24000 ابتداي  تير ماه  افزايش50000

ابتداي آذر ماه    افزايش72000 ابتداي شهريور  كاهش15000

ابتداي بهمن   افزايش18000 ابتداي ديماه     افزايش20000

 ريال بوده و سياست تقسيم سود شركت طبق روال زير مي باشد:90000سود خالص سال جاري 

% سود پس از كسر پاداش به عنوان پاداش امين 20% ميانگين سرمايه هر شريك به عنوان حقوق      ب) 10الف) 

 به ترتيب بين امين و امير 3 و 2   ج) تقسيم باقيمانده سود به نسبت 

مطلوب است محاسبه سهم هر شريك از سود با نشان دادن جزئيات محاسبات و ثبت ان در دفتر روزنامه شركت

تضامني

1-

استفاده از ماشين حساب ساده مجاز است

 نمره1,56 

 بين خود تقسيم مي2 و 3احمد  و علي شركاي شركت تضامني احمد وشركاء هستند و سود وزيان را به نسبت 

% سود و زيان25 آنها تصميم گرفتند ناصر را در شركت بپذيرند و از اين به بعد در 90/07/01كنند. در تاريخ 

 ريال سهم خود از سرقفلي ثبت نشده تا آن تاريخ وارد شركت شد. 800000شريك كنند. ناصر با تقبل 

مطلوب است انجام ثبت هاي مربوط به سرقفلي در حاالت زير:

الف) ناصر سهم سرقفلي خود را نقدا به شركت مي پردازد و شركاء قبلي آن را برداشت مي كنند.

ب)  ناصر توان پرداخت سرقفلي را ندارد در نتيجه سرقفلي به تمام ارزش شناسايي , ثبت و بعد از ورود ناصر از

دفاتر حذف مي گردد. 

 ريال در دفاتر وجود داشته باشد1500000ج) با فرض اينكه در تاريخ ورود ناصر مانده بدهكار سرقفلي معادل 

""""""""  مطلوب است را انجام دهيد. بمراحل بند 
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 بين خود1 و 1  و3محسن, محمد و مجيد  شزكاي يك شركت تضامن اند كه سود و زيان را به ترتيب به نسبت 

تقسيم مي كنند. شزكاء در وضعيت بد توليدي شركت تصميم به انحالل آن گرفتند. آنها تقبل كردند تا هر گونه

زيان ناشي از افالس به نسبت سرمايه باقي مانده شركاء تقسيم شود. ترازنامه قبل از انحالل شركت به شرح زير

است:                                          

بدهي و سرمايه ( ارقام به ريال )  دارائي ها 

حسابهاي پرداختني  2000000  1000000 موجودي نقد وبانك  

سرمايه محسن 4000000     4000000  
ماشين االت (ارزش

دفتري)  

سرمايه محمد 3000000 5000000  زمين  

     سرمايه مجيد 1000000

جمع 10000000  جمع 10000000 

3200000 ريال  مرحله دو: 3000000طي مراحل انحالل دارائي هاي  شركت طي سه مرحله و به ارزش مرحله يك : 

 ريال به نقد تبديل شد. 1000000ريال و مرحله سه : 

- تنظيم جدول تخصيص وجوه نقد با قي مانده حاصل از هر مرحله فروش دارائيها با استفاده از1مطلوب است: 

روش حد اكثر زيان ممكنه 

- مشخص كردن زيان تحميل شده به هر شريك پس از پايان انحالل                         2
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رضا و مرضيه شركاء شركت تضامني تصميم گرفتند تا شركت خود را به يك شركت سهامي تبديل كنند . سود و

  مرضيه تقسيم مي گردد. ترازنامه شركت در تاريخ تبديل به شرح زير3 رضا و 2زيان شركت تضامني به نسبت 

است.

بدهي و سرمايه   ارقام به ريال دارائيها

240000  حسابهاي پرداختني   540000       نقد  

880000   اسناد پرداختني    240000    حسابهاي دريافتني

    1600000 560000   سرمايه رضا      موجودي كاال

1000000 دارائي ثابت   1500000    سرمايه مرضيه

سرقفلي  200000  

3380000 3380000

                                                                                                                             

شركاء توافق كردند تا همه دارائي ها بجز نقد به شركت سهامي واگذار گردد. قيمت واگذاري دارائي ها به جز

 ريال منتقل شده بقيه به ارزش دفتري منتقل شد. از بدهي ها اسناد پرداختني700000موجودي كاال كه به ارزش 

توسط شركت تضامني پرداخت شد. و ساير بدهيها به شركت سهامي منتقل  گرديد.    

% ان به رضا و مرضيه باقي مانده را در بازار به قيمت50 ريالي و واگذاري 1000 سهم 5000شركت سهامي با انتشار 

 ريال به نقد به فروش رسانيد. 1200هر سهم 

مطلوب است ثبت عمليات فوق در دفاتر روزنامه شركت تضامني و سهامي با فرض تهيه دفاتر جديد   
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 باشد ميريال 27،000 آن شده فاكتور قيمت و 21،000 آن شده تمام قيمت كه كاال محموله يك شيرازي بازرگانيشركت

 %10 باشد. ميريال 25،500 ارسالي كاالي فروشي عمده قيمت و دارد مي ارسال اصفهان در خود العملكار حقجهت

 كاال مابقي رسد. مي فروش بهريال 18،600 مبلغ به آن %70 و شده مفقود اصفهان به رسيدن از قبل راه ميان دركاال

 پرداخت العملكار حق طريق از برگشت هزينه بابت ريال 300 و شود مي داده برگشت شيرازي بازرگاني شركتجهت

 ميريال 900 العملكار حق كميسيون شود مي پرداخت العملكار حق توسطريال 600 مبلغ به هاي هزينه گردد.مي

 باشد.

 العملكار. حق دفاتر در فوق فعاليتهاي ثبت الف-مطلوبست:

  ارسالي. كاالي زيان و سود حسابتهيه  ب-                   

       العملكار. حق دفاتر در آمر حساب تنظيم و تهيهج-   
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جواد و فرهاد جهت انجام معامالت دستگاهها صوتي تصويري اقدام به تشكيل مشاركت مخصوص نموده و توافق

 بين آنها تقسيم شود. فعاليت هاي انجام شده به صورت زير مي باشد:2و 3كردند كه سود وزيان به نسبت 

 ريال به طور نقد و پرداخت10،000،000خريد ده دستگاه تلويزيون توسط جواد به بهاي هر دستگاه -

 ريال بابت هزينه حمل آنها. 1،000،000

 ريال به طور نقد و پرداخت12،000،000خريد هشت دستگاه تلويزيون توسط فرهاد به بهاي هر دستگاه -

 ريال بابت هزينه حمل آنها. 1،000،000

 ريال10،000،000ريال توسط جواد كه مبلغ 12،000،000فروش پنج دستگاه تلويزيون به بهاي هر دستگاه -

 ريال آن نسيه مي باشد. 50،000،000نقداً دريافت و 

 ريال و دريافت سفته چهارماهه. 12،500،00فروش دو دستگاه تلويزيون توسط جواد به بهاي هر دستگاه -

دو دستگاه تلويزيون توسط جواد براي فروش به فرهاد ارسال گرديد و فرهاد آنها را به بهاي هر دستگاه-

ريال به طور نقد به فروش رساند. 12،500،000

ريال 14،000،000فروش هفت دستگاه تلويزيون توسط فرهاد به طور نقد به بهاي هر دستگاه -

% تنزيل گرديد. 14سفته چهار ماهه دريافتي جواد پس از يك ماه توسط فرهاد نزد بانك با نرخ -

ريال وجه نقد توسط فرهاد به جواد. 35،000،000ارسال مبلغ -

ريال و يك دستگاه تلويزيون توسط فرهاد به12،000،000يك دستگاه تلويزيون توسط جواد به بهاي -

ريال برداشت گرديد. 14،000،000بهاي 

مطلوبست: ثبت كليه عمليات مشاركت در دفاتر جواد و تسويه حساب نهايي.     

             

 نمره2,07 -6

 ريال از شركت باقري خريداري كرد. مبلغ2400000 به مبلغ 87/1/1شركت سهامي كاظمي اتومبيلي را در تاريخ 

 ريال در پايان هر سال پرداخت600000 ريال را نقدا پرداخت و مقرر شد باقي مانده در سه قسط مساوي 600000

% نزولي20%  و نرخ استهالك اتومبيل 10 ريال بوده و نرخ كارمزد ساالنه نيز 2094000شود. قيمت نقدي اتومبيل 

در نظر گرفته شد. 

مطلوب است ثبت عمليات فوق در دفاتر خريدار با استفاده از روش اجاره خريد و با فرض تدريجي شناسايي و

ثبت دارايي توسط خريدار 
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