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 كتابچه نمونه سواالت چيست:

 دارد براي اولين بار در ايران توانسته است كتابچه نمونه سواالت تمام دروس پيام نور افتخارسايت ما 

حتي االمكان با  كه هر يك حاوي تمامي آزمون هاي برگزار شده پيام نور (تمامي نيمسالهاي موجود

 ) را در يك فايل به نام كتابچه جمع آوري كند و هر ترم نيز آن را آپديت نمايد.جواب

 مراحل ساخت يك كتابچه نمونه سوال
 (براي آشنايي با زحمت بسيار زياد توليد آن در هر ترم) :

 چسباندن نيمسالهاي – پيدا كردن يك درس در نيمسالهاي مختلف و چسباندن به كتابچه همان درس – چسباندن سوال و جواب – سرچ بر اساس كد درس –دسته بندي فايلها 

  وارد كردن اطالعات تك تك نيمسالها در سايت - آپلود كتابچه و خيلي موارد ديگر..–مختلف يك درس به يكديگر 

   با توجه به تغييرات كدهاي درسي دانشگاه استثنائات زيادي در ساخت كتابچه بوجود مي آيد كه كار ساخت كتابچه را بسيار پيچيده مي كند .همچنين
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2اصول حسابداري  ول

  ... )بازرگاني ، دولتي و ( مديريت: رشته 
ا  ا 3 ا  واحد 3: تعداد واحد 

2اصول حسابداري: نام منبع  بع ريم ب ول
يحيي حساس يگانه: مولف 

ه کننده  ي  : ت ض اد  د  ح دکت  دکتر محمد جواد حضوري  : تهيه کننده 
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ولفصل اول ل

در اين فصل پس از توصيف خصوصيات   
حسابداري بعنوان يک سيستم که داراي  , سيستم حسابداري بعنوان يک سيستم که داراي  , سيستم

مجموعه عناصر؛
پردازش داده ها و باز خور ,ستاده ها, داده ها -

مورد بحث قرار گرفته است, است .مورد بحث قرار گرفته است, است
مطالعه اين فصل به عهده دانشجو نهاده شده است -
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ومفصل دوم ل

:آنچه در اين فصل ميخوانيم
ا  ه اخت زنا دفاتر روزنامه اختصاصي دفات 
يندفاتر معين  ر
تطبيق دفاتر معين با حسابهاي کنترل 
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براي مؤسسات بزرگ استفاده از يك دفتر امكان پذير 
ينيست

:پس 
ه به ه م توان  اري و ش اي رويدادهاي مال و تك براي رويدادهاي مالي و تكراري و شبيه به هم مي توان ب

.از يك دفتر روزنامه اختصاصي استفاده نمود
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يدفاتر روزنامه اختصاصي روز ر

ا   ا  ل  گ شا ا  ؤ ال  ا  ا اكثر رويدادهاي مالي مؤسسات بزرگ شامل چهار رويداد  اكث 
.مالي زير است

دفتر روزنامه فروشفروش نسيه
دفتر روزنامه خريدخريد نسيه ي ريري روز ر

دفتر روزنامه دريافت هاي نقديدريافت هاي نقدي
داخت هاي نقدي داخت هاي نقديپ ه پ وزنا دفت  دفتر روزنامه پرداخت هاي نقديپرداخت هاي نقدي
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يدفاتر روزنامه اختصاصي روز ر

Sale Journal                    دفتر روزنامه فروش

نسخه صورت حساب فروش نسيهمباني ثبت

فروش هاي نقدي در دفتر روزنامه دريافت هاي نقدي : توجه
.ثبت مي شود
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روشدفتر روزنامه فروش روز ر

تاريخ
هاي  حساب

بدهكار
شماره 

مبلغ√صورتحساب

از ماهروز
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روشچگونگي ثبت در دفتر روزنامه فروش روز ر ر ب ي و چ

تاريخ
بدهكار حساب ابهاي صورتح مبلغ√شماره مبلغ√شماره صورتحسابهاي بدهكار حساب

ماهروز

137.500√1001آقاي محسنيمهر1

ساعديمهر4 1.257.700√1002آقاي يهر4 1.257.700√1002ي 
4.797.000√1003شركت پياممهر9

000000
000000
000000
000000
فراسومهر30 3.176.000√1047شركت
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روشنكات مورد توجه در ثبت دفتر روزنامه فروش و ر و و

ط   ش ك  ش   هر مورد فروش در يك سطر درج مي شود  ف
نام شركت يا فرد طرف » حساب هاي بدهكار«در ستون 

د حساب درج مي شودا د  ش
نشاندهنده انتقال مبلغ به حساب هاي مربوط  » √«عالمت 

در دفاتر معين مي باشدد دفات   باشد
در انتهاي ماه جمع مبلغ فروش هاي نسيه در دو حساب 

بوط  وش«م اب هاي دريافت«و » ف از دفت كل » نح از دفتر كل » ينحساب هاي دريافت«و » فروش«مربوط 
درج شماره حسابها در ذيل ستون مبلغ.مستقل مي شود

 نشاندهنده انجام عمل انتقال است       
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ينحساب هاي كنترل در دفتر كل و دفاتر معين ر و ل ر ر رل ي ب

در موادي كه تعداد حساب هاي جزيي يك حساب 
يدر دفاتر كل بسيار زياد و اطالع از اقدام جزيي   ز م ع و ب ل ر

تر است براي جلوگيري از بهحياتي باشد، 
رحجيم شدن دفتر كل اينگونه حساب ها را به دفاتر  ب و ل ر م

.فرعي و تكميلي تفكيك نمود
حساب هاي پرداختني–حساب هاي دريافتني : مثالً حساب هاي پرداختنيحساب هاي دريافتني : مثال
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ارتباط دفتر كل با دفاتر معينيارتباط دفتر كل با دفاتر معيني
آقاي اکبري

حسابهاي دريافتني

آقاي حميدي
جمع حسابهاي دريافتني

آقاي جمشيدي
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ينارتباط دفتر كل با دفاتر معين ر ب ل ر ب ر

در هر دفتر معين، معموالً حساب ها بر اساس حروف 
.الفبا نگهداري مي شود و ي ب

پرداختي و مانده  / امكان استخراج وجوه دريافتي 
.حساب هر مشتري در هر لحظه وجود دارد.حساب هر مشتري در هر لحظه وجود دارد

با مانده همان  مانده حساب هاي معين يك حساب 
و يكديگر را كنترل  ,از دفتر كل برابرحساب  و يكديگر را كنترل  ,از دفتر كل برابرحساب 

.مي نمايند
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نحوه انتقال ثبت هاي دفتر روزنامه فروش به دفاتر 
ك معين و دفتر كلف

در طول روز مبلغ مربوط به هر مشتري به 
دفتر معين حساب هاي دريافتي در صفحه دفتر معين حساب هاي دريافتي در صفحه 

» √ «مربوط به ايشان درج مي شود و عالمت 
ا  ن ان ش نشان ه ف زنا در دفتر روزنامه فروش نشاندهنده انجام د دفت 

لعمل انتقال است
ادامه
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نحوه انتقال ثبت هاي دفتر روزنامه فروش به دفاتر 
ك معين و دفتر كلف

در پايان هر ماه مبالغ فروش نسيه منـدرج در دفتـر    
وروزنامه اختصاصي فروش جمع زده شده و در ستون  و ع روش ي و

و سـتون   حساب هاي دريافتنيبدهكار حساب كنترل 
در دفتــر كــل ثبــت  کــاال فــروشبســتانكار حســاب  شب لر ر

.مي شود
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يدفاتر روزنامه اختصاصي روز ر

Purchases Journal       دفتر روزنامه خريد 
نسخه صورت حساب خريد نسيهمبناي ثبت نسخه صورت حساب خريد نسيهمبناي ثبت

ه داخ ها  ت ه  زنا دها نقد د دفت  خ خريدهاي نقدي در دفتر روزنامه پرداخت هاي : توجه
.نقدي ثبت مي شود
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ريدفتر روزنامه خريد روز ر

صورتحسابتاريخ تاريخ ريخ
حسابهای بستانکار

تاريخ صورتحساب
مبلغ√

ماهروزماهروز
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ريچگونگي ثبت در دفتر روزنامه خريد روز ر ر ب ي و چ

صورتحسابتاريخ تاريخ خ
حسابهای بستانکار

تاريخ صورتحساب
مبلغ√

ماهروزماهروز
1197.800√مهر2)روزه 30نسيه (آقاي شكيب مهر3
294.500√مهر9)6/5و  30/ن(آقاي متفكر مهر9

0
0
0
0
)211)     (501(مهر30
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رينكات مورد توجه در ثبت دفتر روزنامه خريد روز ر ب ر وج ور

د د  ه خ زنا ط دفت  ك  ه د  د ن هر خريد نسيه، در يك سطر دفتر روزنامه خريد درج ه خ
مي شود

نام شركت يا فرد طرف » حساب هاي بستانكار«در ستون 
بهتر است شرايط فروش نيز درج (حساب آورده مي شود 

)گردد)
بنشاندهنده انتقال مبلغ به حساب هاي » √ «عالمت  غ ل

.مربوطه در دفتر معين حساب هاي پرداختني مي باشد
ادامه
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كنترل در دفتر كل

الغ خ ن    ا  ا  ا  

كنترل در دفتر كل

در پايان ماه مبالغ خريد نسيه مندرج در 
عدفتر روزنامه اختصاصي خريد جمع زده   ج ري ي و ر

 کاالخريدشده و در ستون بدهكار حساب 
اب تانكار ح و ستون بستانكار حسابو ستون ب

.ثبت مي شود حساب هاي پرداختني    ي پر وب ي ب
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دفاتر روزنامه اختصاصيدفاتر روزنامه اختصاصي

دفتر روزنامه دريافت هاي نقدي -3
ف    ل  ش   اً  ال ك  ا  كل  كليه رويددهاي مالي كه نقدا وصول مي شوند در دفتر  - 

.روزنامه دريافت هاي نقدي ثبت مي شوند
.كه در اين دفتر ثبت مي شوند عمده ماليدو فعاليت  - 

وصول طلب - 1 وصول طلب  
فروش نقدي - 2
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يافت هاي نقدي ه د وزنا دفتر روزنامه دريافت هاي نقديدفت 
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23-274 نكات مورد توجه در ثبت دفتر روزنامه 

ا نق دريافت هاي نقدياف 

ت.ستون بدهكار دفتر به سه ستون اصل تقسيم شده است ده ا يم  ل  ون ا ر ب   ر  .ون بده
ستون صندوق -1
شستون تخفيفات نقدي فروش -2 ر و
ستون ساير حساب ها -3

.ستون ساير حساب ها خود به سه ستون تقسيم مي شود
نام حساب -1
عطف -2
مبلغ -3

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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نكات مورد توجه در ثبت دفتر روزنامه دريافت هاي 
نقدي

.مي شودتقسيم  يبه سه ستون اصل همدفتر ستانکارستون ب ون ا همر رون ب ويم  يب   .مي 
حسابهاي دريافتني -1
فروش -2
ا 3 ا  ا  ستون ساير حساب ها -3 

.ستون ساير حساب ها خود به سه ستون تقسيم مي شود
نام حساب -1 نام حساب -1
عطف -2

غمبلغ -3 ب

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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نكات مورد توجه در ثبت دفتر روزنامه دريافت هاي 
نقدي

بت:مثالي از نحوه ثبت وه  ي از  :م
به صندوق بابت سرمايه گذاري  1.000.000فعاليت مالي واريز وجه 

ياوليه و
در ستون تاريخ؛ تاريخ فعاليت درج مي شود

در ستون شرح؛ به صورت خالصه شرح فعاليت درج مي شوددر ستون شرح؛ به صورت خالصه شرح فعاليت درج مي شود
درج  1.000.000در قسمت بدهكار؛ ذيل ستون صندوق مبلغ 

ومي شود ي
در قسمت بستانكار، ذيل ستون ساير حساب ها، در قسمت نام حساب، 

ريال درج  1.000.000عنوان سرمايه، در ستون مبلغ نيز عدد 

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  

يز غ ب و ي ر جو ل ي
.مي شود
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نكات مورد توجه در ثبت دفتر روزنامه دريافت هاي 
نقدي

ثبت مربوط به ستون ساير حساب ها به صورت روزانه ثبت مربوط به ستون ساير حساب ها به صورت روزانه 
.به حساب هاي مربوط در دفتر كل منتقل مي شود

اب دفت كل   ت انتقال به دفت كل شماره ح پس از ثبت انتقال به دفتر كل شماره حساب دفتر كل  پ از ث
ستون   در) 301مثالً در مورد حساب سرمايه عدد (

د ج  ش .عطف درج مي شودعطف د
.براي توضيح به اساليد بعدي توجه فرمائيد

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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يافت هاي نقدي ه د وزنا دفتر روزنامه دريافت هاي نقديدفت 

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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يدفاتر روزنامه اختصاصي روز ر

دفتر روزنامه پرداخت هاي نقدي -4
ا  ش     اً  ال ك  ا  ا كل  كليه رويدادهاي مالي كه نقدا پرداخت مي شوند در  - 

.دفتر روزنامه پرداخت هاي نقدي ثبت مي شوند
دو فعاليت عمده مالي كه در اين دفتر ثبت  - 

.مي شوند
پرداخت بدهي - 1
خريد نقدي - 2

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  

خريد نقدي  2
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پدفتر روزنامه پرداخت هاي نقدي

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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نكات مورد توجه در ثبت دفتر روزنامه پرداخت هاي 
نقدي

.ستون بدهكار دفتر به سه ستون اصلي تقسيم شده استستون بدهكار دفت به سه ستون اصل تق شده است
ستون حساب هاي پرداختني - 1
ستون خريد - 2 خ  2
ساير حساب ها - 3

.ستون ساير حساب ها خود به سه ستون تقسيم مي شود
نام حساب - 1
عطف - 2
مبلغ - 3

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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نكات مورد توجه در ثبت دفتر روزنامه پرداخت هاي 
نقدي

ستون بستانكار دفتر نيز به سه ستون اصلي تقسيم ستون بستانكار دفتر نيز به سه ستون اصلي تقسيم 
مي شود

صندوق -1 صندوق 1
تخفيفات نقدي خريد -2
بساير حساب ها -3 ر

ستون ساير حساب ها خود به سه ستون تقسيم مي شود
بنام حساب -1 م
عطف -2
مبلغ -3

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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نكات مورد توجه در ثبت دفتر روزنامه پرداخت هاي 
نقدي

:مثالي از نحوه ثبت
ريال 80.000فعاليت مالي پرداخت اجاره به مبلغ 

تاريخ فعاليت درج مي شود: در ستون تاريخ
ن ش ت د د  ال د  ش خت از ف ش  شرح مختصري از فعاليت درج مي شود: در ستون شرح

:ستون بدهكار
ا ا  ا  اا     ا    ا ا  ل   در ذيل ستون نام حساب   هزينه اجارهعنوان : در ستون ساير حساب ها ذ

درج مي شود
در ذيل ستون مبلغ درج   80.000مبلغ : در ستون ساير حساب ها در ذيل ستون مبلغ درج   .مبلغ : در ستون ساير حساب ها

مي شود
:ستون بستانكار

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  

ر ب ون
ريال   80.000در نهايت در ستون صندوق در قسمت بستانكار مبلغ 

.درج مي شود
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نكات مورد توجه در انتقال مبالغ به دفاتر كل و معين در دفاتر روزنامه  
ا نق اخ  ا نق   دريافت هاي نقدي و پرداخت هاي نقدياف 

ا    ا  ا  ا  ش    انتقال مبالغ درج شده در ستون ساير حساب ها به طور ال 
منتقل و شماره حساب در قسمت   دفاتر كلروزانه به 

.عطف درج مي شودط   ش
حساب هاي پرداختني و ستون   ستونمبالغ درج شده در 

منتقل  دفاتر معينحساب هاي دريافتني به طور روزانه به 
.عمل انتقال است ,نشان دهنده [√]مي شود و عالمت 

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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نكات مورد توجه در انتقال مبالغ به دفاتر كل و معيني در  
داخت هاي نقدي افت هاي نقدي و  ه د وزنا دفاتر روزنامه دريافت هاي نقدي و پرداخت هاي نقديدفات 

به جز مبالغ درج شده در ستون ساير حساب ها، ساير 
بمبالغ در انتهاي ماه جمع زده شده و به حساب هاي  ب و ع غ ب

مربوط در دفتر كل منتقل و شماره حساب در ذيل هر 
.ستون درج مي شود و ي ج و

.براي توضيح بيشتر به اساليد بعدي توجه مي فرمائيد

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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پدفتر روزنامه پرداخت هاي نقدي

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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ومفصل سوم ل

در اين فصل پس از توصيف اهميت اعمال   
کنترل در سيستم حسابداري روشهاي خاص کنترل در سيستم حسابداري روشهاي خاص 
.کنترلهاي مالي مورد بحث قرار گرفته است

مطالعه اين فصل به عهده دانشجو نهاده شده است -

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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)كنترل هاي داخلي رويدادهاي مالي نقدي(فصل چهارم م چ ل

:آنچه در اين فصل ميخوانيم
اخل  ل  ا ك ق ا  ا   ا اقدامات عمده براي برقراري كنترل داخلي اق

وقكسور و اضافات صندوق   و ور

صورت مغايرت بانكي  
تنخواه گردان حسابداري 

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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ياقدامات عمده براي برقراري كنترل داخلي رل ري ر بر ي بر

تفكيك وظيفه صندوقداري از نگهداري حساب وجوه   1 تفكيك وظيفه صندوقداري از نگهداري حساب وجوه   -1
نقد
تنظيم ليست دريافت هاي نقدي روزانه براي كنترل   2 تنظيم ليست دريافت هاي نقدي روزانه براي كنترل   -2

حساب مربوطه
وزانه به حساب بانك 3 يز وجوه نقد  وا واريز وجوه نقد روزانه به حساب بانك -3
كليه پرداخت ها به وسيله چك در وجه ذينفع انجام   -4
شودشود

ادامه

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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ياقدامات عمده براي برقراري كنترل داخلي رل ري ر بر ي بر

پرفراژ چك انجام شود - 5 پرفراژ چك انجام شود  5
        بررسي و تصويب هزينه ها قبل از  - 6

ك پرداخت و صدور چكاخ   
يتفكيك وظيفه تصويب هزينه از وظيفه  - 7 و ز زي ويب ي و ي

امضاي چك

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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وقكسور و اضافات صندوق و ور

در پايان هر روز وجوه نقد حاصل از دريافت هاي 
رلنقدي با نوار ماشيني صندوق مقايسه و كنترل  و و ي و ب

.مي گردد
گاهي اوقات به دليل عدم وجوه پول خرد و نظاير گاهي اوقات به دليل عدم وجوه پول خرد و نظاير 

آن امكان وجود مغايرت به وجود مي آيد
كسور و اضافات «مغايرت هاي مذكور در حساب  كسور و اضافات «مغايرت هاي مذكور در حساب 

.درج مي شود» صندوق

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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وقثبت كسور و اضافات صندوق و ور ب

كمبود وجوه نقد در صندوق

299.000                   صندوق 
ق  ند 1ك  اضافات  1.000كسور و اضافات صندوق 000
300.000 فروش

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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وقثبت كسور و اضافات صندوق و ور ب

وجوه نقد در صندوقمازاد 

  403.250         صندوق
400.000                                فروش 

3.250     كسور و اضافات صندوق

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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وقكسور و اضافات صندوق و ور

مانده بدهكار حساب كسور و اضافات صندوق در پايان  
سال به عنوان هزينه متفرقه و مانده بستانكار آن به عنوان  سال به عنوان هزينه متفرقه و مانده بستانكار آن به عنوان  

درآمد متفرقه در صورت حساب سود و زيان منظور 
.مي شودمي شود
مفهوم كسور و اضافات صندوق رايج نيست و   در ايران

ق العاده   اهانه ف ق  ات عالوه ب حق ؤ اغلب مؤسسات عالوه بر حقوق ماهانه، فوق العاده  اغل 
»  فوق العاده كسري صندوق«مخصوصي را تحت عنوان 

ند ا داخت  ن ندوقدا  ه 
دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  

.به صندوقدار پرداخت مي نمايند
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يصورت مغايرت بانكي ب ير ور

مؤسسات عموما براي اعمال كنترل هاي مؤسسات عموماً براي اعمال كنترل هاي 
داخلي، حساب هاي جاري در بانك يا 

ند ا .بانك هايي افتتاح مي نمايندانك ها افتتا  ن
زوجوهي كه افراد و مؤسسات نزد بانك  ؤ ر ي و

مي سپارند، بدهي بانك به افراد محسوب 
و در دفاتر بانك ذيل حساب نرمي شود و از اي ي ز  و و  ب رمي  يل  ر ب  ر  و 

.بدهي ها طبقه بندي مي شود

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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صورت مغايرت بانكيصورت مغايرت بانكي

.به نحوه ثبت يك فعاليت مالي در دفاتر مؤسسه و متقابال دفاتر بانكي توجه فرمائيد.به نحوه ثبت يك فعاليت مالي در دفاتر مؤسسه و متقابالً دفاتر بانكي توجه فرمائيد

بانک آلفاموسسه آلفا

موسسه آلفا - حسابهاي پرداختني حساب بانک ب ب

5.000.00
0

ي پر ي وبه

5.000.00
0

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  

www*p
nu

eb
*co

m



]اساليد[
46-274

صورت مغايرت بانكيصورت مغايرت بانكي

 5.000.000همانگونه كه مالحظه شد، ثبت واريز مبلغ 
زريال بابت سرمايه گذاري اوليه در مؤسسه آلفا همزمان  ؤ و ر ب ب ل

در صورتحساب  مؤسسه آلفا–حساب هاي پرداختني  در
.بانك نيز نشان داده مي شود و ي ز

گاهي اوقات وجوهي در دفاتر مؤسسه يا بانك گردش  
ين امر مي يابد كه ديگري از آن مطلع نشده است اين  ت  ع   ن م ز  ري  ي ب   مر مي ي

.موجب بروز مغايرت در حساب ها مي شود

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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وچگونه صورت مغايرت بانكي تهيه مي شود هي مي  ي  ير ب ور م و  چ

در انتهاي ماه از بانك مربوطه تقاضاي صورتحساب  - 1
بنموده و پس از دريافت آن مبالغ آن را با مبالغ ثبت شده   غ ب ب غ ب پس و و

.در حساب بانك دفاتر مؤسسه تطبيق مي دهيم
معموالً هر مبلغ درج شده در بدهكار دفاتر مؤسسه، در  - 2 معموال هر مبلغ درج شده در بدهكار دفاتر مؤسسه، در   

.ستون بستانكار صورتحساب بانك درج شده است
الغ موجود در ه دو عالمت   3 را م نوي  [√]در كنار م را مي نويسيم  [√]در كنار مبالغ موجود در هر دو عالمت  - 3

ادامه.و اين عمل را تا انتها ادامه مي دهيم

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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وچگونه صورت مغايرت بانكي تهيه مي شود هي مي  ي  ير ب ور م و  چ

نيستند به عنوان   [√]در انتها مبالغي كه داراي عالمت  - 4
مي توانيم اين اقالم  (اقالم باز مورد شناسايي قرار مي گيرد  ر ي ر ي و ب مم ن م و ي

)را با كشيدن دايره در اطراف آنها مشخص سازيم
فرم تهيه صورت مغايرت را مطابق اساليد بعدي در يك   - 5 فرم تهيه صورت مغايرت را مطابق اساليد بعدي در يك    

.برگه ترسيم مي كنيم

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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مؤسسه آلفا
صورت مغايرت بانكي

ؤ

خش   ف بخش دفتر مؤسسه
30/8/85

بخش دفتر 
موسسه

بخش صورت  
حساب بانک

مانده طبق صورتحساب بانكي                   مانده طبق دفاتر مؤسسه
:اضافه مي شود                                                :اضافه مي شود

:كسر مي شود                                                  :كسر مي شود

خالص) كاهش(افزايش                          خالص) كاهش(افزايش 

مانده واقعي                                    مانده واقعي

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  

ي يو و
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مشخص و  30/8/85مبالغ مانده را از هر دو منبع در تاريخ  - 6 ريخ ر بع و ر ز ر غ صوب
.در جلو آن درج مي كنيم

اقالم باز به دو دسته تقسيم م شود - 7 اقالم باز به دو دسته تقسيم مي شود  7
:اقالم موجود در دفاتر مؤسسه كه در صورتحساب بانك منعكس نيستند– الف   

اب بانك اضافه   مت صورتح ت در ذيل ق اين اقالم بايستي در ذيل قسمت صورتحساب بانكي اضافه  اين اقالم باي
.يا كسر گردد

اد واگذار و در يچك ها: چك هاي معوق1 ه به اف ابداري مؤس ي كه حسابداري مؤسسه به افراد واگذار و در يچك ها: چك هاي معوق1. كه ح
دفاتر خود ثبت نموده ولي افراد به بانك مراجعه نكرده اند و در نتيجه 

.وجه مربوطه در حساب بانك وجود دارد كه بايد كسر گردد

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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ت اب بانك منعكس ني .صورتحساب بانك منعكس نيستصورتح

ي:سپرده هاي بين راهي - 2 ر بين ي پر
اين مبالغ در دفاتر مؤسسه در بدهكار حساب بانك 

ثبت شده ولي ممكن است همان روز در ثبت شده ول ممكن است همان روز در 
صورتحساب بانك ثبت نشده باشد و يا چك هاي 

دريافتي از مشتريان كه در دفاتر ثبت و براي وصول دريافتي از مشتريان كه در دفاتر ثبت و براي وصول 
به بانك ارائه مي شود، معموالً چند روزي براي 

وصول و ثبت با تأخير مواجه مي شوند اين مبالغ در وصول و ثبت با تأخير مواجه مي شوند اين مبالغ در 
» اضافه مي شود«در قسمت  صورتحساب بانكيذيل 

درج م شود

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  

.درج مي شود

www*p
nu

eb
*co

m



]اساليد[
52-274 كه در  دفاتر مؤسسهاقالم موجود در –اقالم باز –الف 

.صورتحساب بانك منعكس نيستصورتحساب بانك منعكس نيست

چنانچـه چكـي را بـه فرضـي     : صـول الوچك هاي  -3
ووصول در دفاتر مؤسسه ثبت و به بانك ارائه نمائيم و  م ب ب و ب ؤ ر ول و
چك مربوطه برگشت شود، مبالغ اضافه شده در دفاتر 
ماز دفاتر حذف مي شود، بر اين اساس اينگونـه اقـالم    و س ن ر و ي ر

.از دفاتر كسر مي شوند

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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ه منعكس  )عكس حالت قبل(ت نيكه در دفاتر مؤس )عكس حالت قبل(ت نيسكه در دفاتر مؤسسه منعكس 

وجوه واريزي به حساب بانك توسط ديگران - 1
مثال وجوه واريزي توسط يكي مشتريان به حساب مثالً وجوه واريزي توسط يكي مشتريان به حساب 
بانكي مؤسسه آلفا به علت عدم آگاهي امور مالي  
مؤسسه در دفاتر ثبت نمي شود در اين حالت در مؤسسه در دفاتر ثبت نمي شود در اين حالت در 

در ذيل   اضافه مي شودصورت مغايرت، در بخش 
.مانده طبق دفاتر مؤسسه اين ارقام درج مي شود.مانده طبق دفاتر مؤسسه اين ارقام درج مي شود

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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 صورتحساب بانكياقالم موجود در –اقالم باز –ب 
.تنيسكه در دفاتر مؤسسه منعكس 

كارمزد خدمات و ساير هزينه هاي بانكي - 2
گاهي اوقات بانك ها، هزينه خدمات خود را به جاي گاهي اوقات بانك ها، هزينه خدمات خود را به جاي 

مثالً هزينه  (برداشت مي نمايند  ,دريافت نقدي از حساب
)…هزينه فاكس و–صدور دسته چك  )…هزينه فاكس وصدور دسته چك 

در ذيل مانده طبق  كسر مي شوداين اقالم در بخش 
ه درج م شود .دفاتر مؤسسه درج مي شوددفات مؤس

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  

www*p
nu

eb
*co

m



]اساليد[
55-274

 صورتحساب بانكياقالم موجود در –اقالم باز –ب 

واخواست اسناد تجاري تنزيل شده - 3

.تنيسكه در دفاتر مؤسسه منعكس 

واخواست اسناد تجاري تنزيل شده  3
توسط دارنده  ) مانند سفته(در حالتي كه اسناد تجاري 

ابجاري نزد بانك تنزيل شود  به زبان ساده به  (ح به زبان ساده به  (حسابجاري نزد بانك تنزيل شود 
و متعهد سفته در ) مبلغ كمتري به بانك فروخته شود

لغ   داخت آن خودداري نمايد بانك م د از پ رس سررسيد از پرداخت آن خودداري نمايد، بانك مبلغ  س
رسمي سفته را همراه با كارمزد و هزينه واخواست،  

داشت م نمايد اب ب .از حساب برداشت مي نمايداز ح
اين اقالم در بخش كسر مي شود در ذيل مانده طبق 

ؤ   ش فات 
دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  

دفاتر مؤسسه درج مي شود
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صورت مغايرت بانكيصورت مغايرت بانكي

نكته مهمنكته مه
عالوه بر اقدام باز ذكر شده امكان بروز اشتباه از طرف 

حسابداران هر دو مؤسسه وجود دارد در اينگونه 
:موارد

اشتباه هر طرف در ذيل موارد مربوط به خودش   - 1
.در صورت مغايرت درج مي شود و ي ج ير و

تفاوت اقالم صحيح و غلط با توجه به مورد در  - 2
، درج اضافه مي شوديا  كسر مي شودبخش 

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  

، درج اضافه مي شوديا  كسر مي شودبخش 
.مي گردد
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شركت البرز–كتاب -4– 7حل مسئله  برزبل ر

شناخت مانده حساب ها - 1
/مانده طبق دفاتر شركت در 30/7مانده طبق دفاتر شركت در 

ريال 219.370                                   
انك  ا  ت ق  اان ط ش خ شعبه خيام–مانده طبق صورتحساب بانكي 

ريال 398.050                                   

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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شركت البرز–كتاب  - 4–7حل مسئله  برزبل ر

اقالم باز شناخت - 2
در دفتر كل شركت البرز - 1- 2 در دفتر كل شركت البرز   

ريال 277.500چهار فقره چك جمعاً به مبلغ 
لغ        ه  ش نقد  195ا ف ال 000 ريال 195.000واريز فيش نقدي به مبلغ       

در صورتحساب بانكي - 2- 2
ريال 98.000اقالم حواله شده به حساب      

ريال 1.820كارمزد بانكي 

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  

ريال .كارمزد بانكي 
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شركت البرز–صورت مغايرت بانكي 
30/7/85

مانده طبق صورتحساب بانكي  219.370       مانده طبق دفاتر شركت

30/7/85

ر ر يق و ق
398.050

:اضافه مي شود      :اضافه مي شود و وي ي
195.000      وجوه بين راهي                98.000وجوه واريزي ديگران 

:كسر مي شود:كسر مي شود و ي ور ي ر
277.500        چك هاي معوق                   1.820                  كارمزد بانكي 

زايش            خالص) كاهش(افزايش       96.180       خالص ) كاهش(افزايش  زايش       .       ص ) هش(ا            ص) هش(ا
82.500  

           مانده واقعي           315.550315.550                 مانده واقعي

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  

ي يو و
315.550315.550
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يراقدامات پس از تهيه صورت مغايرت ور هي ز پس

اقالم درج شده در ذيل بخش دفاتر شركت در 
مصورت مغايرت بانكي مي بايستي با تنظيم سند در  ب ي يب ي ب ر و

.دفتر روزنامه ثبت شود
وجوه واريزي ديگران و كارمزد مثال اقالم مربوط به وجوه واريزي ديگران و كارمزد مثالً اقالم مربوط به 

.در شركت البرز بايستي ثبت گردد بانكي

ادامه

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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ثبت اقالم اصالحي در دفتر روزنامهثبت اقالم اصالحي در دفتر روزنامه

  98.000                بانك
98.000حساب هاي دريافتني 98.000حساب هاي دريافتني 

1.820هزينه هاي بانكي 
1              انك 820 1.820              بانك

نكته قابل توجه آنكه يكي از دو طرف آرتيكل حساب 
.بانك است

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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تنخواه گردانتنخواه گردان

هر چند مؤسسات كليه فعاليت هاي دريافت و پرداخـت  
وخود را با چك انجام مـي دهنـد ولـي بـراي سـهولت و       و ر ب ي و ي م چ ب و
تسريع در پرداخت هاي جزيي، مقادير معيني وجه نقد در 
غاختيار افراد مشخص يا مسئولين قرار مي دهند اين مبلـغ   ن ي ر ن و ص ر

.ناميده مي شود (Petty Cash)تنخواه گردان 

ادامه

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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نتنخواه گردان ر و

د صادر  دان با صدور چك در وجه ف مبلغ تنخواه گردان با صدور چك در وجه فرد صادر مبلغ تنخواه گ
.و به وي واگذار مي شود

ه   ا  ا آ ا ل از ات ا ق ا گ خ ل ت مسئول تنخواه گردان قبل از اتمام آن، اسناد هزينه  ئ
را همراه با ليست خالصه هزينه به امورمالي ارائه  

ا .مي نمايد ن
امور مالي اسناد را بررسي و پس از تأييد آن به  

ً ميزان اسناد تأييد شده مجدداً چك صادر و تنخواه أ
ادامه.را تجديد مي كند

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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تنخواه گردان: مثال نل ر و

Xارائه تنخواه به آقاي  - 1

X 2.000.000تنخواه گردان آقاي  1/9

2.000.000بانك 
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تنخواه گردان: مثال

و واگذاري چك براي تجديد تنخواه Xارائه اسناد توسط آقاي  - 2

نل ر و

و واگذاري چك براي تجديد تنخواه Xارائه اسناد توسط آقاي   2
800.000اثاثه اداري 
100ملزومات اداري  100.000ملزومات اداري 000
300.000هزينه حمل ونقل 
ق گاز  500هزينه آب ب 500.000هزينه آب برق گاز 000

100.000هزينه متفرقه فروش 
1انك  800 1.800.000بانك 000

و صدور چك Xارائه اسناد هزينه توسط هاي 
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)سيستم حقوق و دستمزد(فصل پنجم م پ ل

:آنچه در اين فصل ميخوانيم
ق     ق ا  ط  ت ان  ات از ق کلياتي از قوانين مرتبط با حقوق و دستمزد  کل

رنحوه محاسبات حقوق و اضافه کار    و وق ب و

نحوه ثبت در دفتر روزنامه  
پاداش و محاسبات آن 
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مز  Payroll Accountingحسابداري حقوق و دستمزد  وق و  ري  ayب o ccou t g

ف  ا  ا   ا   ميزان دستمزد روزانه يا نرخ ساعتي بر اساس توافق    
كاركنان و كارفرما تعيين مي شود كه مربوط به ساعات 

ا ا ك ا  قا كا .كار عادي و قانوني كاركنان استكا 
ساعت   44ساعت در روز و  8طبق قانون ميزان كار عادي 

.در هفته تعيين شده است
.مازاد بر ساعت كار عادي، اضافه كار تلقي مي شود و ي ي ر ي ر بر ز

.باالتر از مبلغ كار عادي است درصد 40مبلغ اضافه كار 

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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زنحوه محاسبه حقوق و دستمزد و وق ب و

فرض كنيد نرخ دستمزد ساعتي يكي از كاركنان شركت آلفا 
ساعت كار عادي در هفته باشد اگر در  44ريال براي  2.000

ساعت كار انجام دهد درآمد ناخالص  60يك هفته ايشان 
.وي به شرح زير است

درآمد عادي  44*  2000=  88000
اضافه كار 60–44=  16ميزان ساعت اضافه كار 

مبلغ اضافه كار 16*  2000*  4/1=  44.800
ناخالص حقوق 44.80+  88.000*  132.800

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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نحوه ثبت حقوق و دستمزد

ث ق آ

ز و وق ب و

با فرض آنكه از حقوق ايشان مبلغي كسر نشود ثبت 
.حقوق و دستمزد ايشان اينگونه خواهد بود و و و ز و

132.800هزينه حقوق و دستمزد 
132.800     حقوق و دستمزد پرداختني .2     حقوق و دستمزد پرداختني

در صورت پرداخت
داختن  132حقوق و دستمزد پ 132.800حقوق و دستمزد پرداختني 800

132.800   بانك

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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كسور قانوني مربوط به درآمد كاركنان

حق بيمه، ماليات و ساير : كسور حقوق و دستمزد شامل
اشد .كسور مي باشدك  

طبق قانون كارفرمايان مكلف            :حق بيمه - 1
اشند كه  ا  7  كنان  زد كا ت ق و د ق د   د درصد جمع حقوق و دستمزد كاركنان را  7مي باشند كه 

به  ) درصد 23(كسر و سپس همراه با حق بيمه سهم خود 
ند ا ز ن ا ا  ت ان تأ ا از انك  .حساب بانكي سازمان تأمين اجتماعي واريز نماينداب 

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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نكسور قانوني مربوط به درآمد كاركنان ر ر ب ربو ي و ور

مطابق قوانين مالياتي  :ماليات - 2
مايان مكلفند كه درصدي از حقوق  كارفرمايان مكلفند كه درصدي از حقوق كارف

حد ازبه شرطي كه حقوق آنان (كاركنان را 
ش ش ا  )   ا  ا اكث تا  ك   كسر و حداكثر تا پايان ماه بعد ) معيني بيشتر شود

به حساب بانكي وزارت امور اقتصادي و دارايي 
.واريز نمايند

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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كسور قانوني مربوط به درآمد كاركنانكسور قانوني مربوط به درآمد كاركنان

در موقع محاسبه حقوق و     :ساير كسورات - 3
ق    ن  دستمزد به غير از كسور قانوني حق بيمه و   غ از ك قان

ماليات مبالغ ديگري نيز با توافق كاركنان از 
ق   آنا ك  گ   ق ناخالص حقوق و دستمزد آنان كسر مي گردد  ناخال 

مساعده و –وام مسكن –اقساط وام ضروري (
اش ا   ل ا  ).نظاير آن از جمله اين موارد مي باشد)نظا آ از 

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  

www*p
nu

eb
*co

m



]اساليد[
73-274

نحوه ثبت حقوق و دستمزد با توجه به كسورنحوه ثبت حقوق و دستمزد با توجه به كسور

:در مثال قبل محاسبات كسور قانوني به شرح زير است
132.800                     ناخالص حقوق و دستمزد 

9.296    درصد بيمه سهم كاركنان 7 هم بي
13.280                 )ده درصد(ماليات 

110.224                       خالص حقوق و دستمزد 110.224                       خالص حقوق و دستمزد

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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نحوه ثبت حقوق و دستمزد با توجه به كسور قانوني

132.800هزينه حقوق و دستمزد  ز و وق زي
9296  سهم كاركنان  _بيمه پرداختني 

داختن ق  ق ات  13              ال 280 13.280              ماليات حقوق پرداختني
  110.224         حقوق و دستمزد پرداختني
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حق بيمه سهم كارفرماحق بيمه سهم كارفرما

به موجب قانون تأمين اجتماعي كارفرمايان موظفند كه  
ك درصد حق  7پس از تنظيم ليست حقوق و دستمزد و كسر 7ق

درصد جمع ناخالص حقوق  23بيمه سهم كاركنان، معادل 
ف و دستمزد ناخالص را به عنوان حق بيمه سهم كارفرما ك

محاسبه و همراه با حق بيمه سهم كاركنان به سازمان تأمين 
.اجتماعي پرداخت نمايند

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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رحق بيمه سهم كارفرما ر هم بي ق

:در مثال قبل حق بيمه سهم كارفرما به شرح زير است
30 54423 0132 800 30.544 = 23/0 * 132.800

: ثبت دفتر روزنامه

30.544هزينه حقوق و دستمزد 
30.544سهم كارفرما  _بيمه پرداختني 

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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نحوه ثبت حقوق و دستمزد با توجه به كسور قانوني

در صورتي كه مؤسسه مربوطه تمايل  :نكته•
به تفكيك سهم هزينه هر يك از بخش هاي توليدي، اداري 

ثبت هاي قبلـي   قسمت بدهكارو يا فروش را داشته باشد، 
.تفكيك خواهد شد) هزينه حقوق و دستمزد(
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شپاداش پ

يكي از موارد درآمد كاركنان، كه براي تشويق آنان  
شعالوه بر حقوق و دستمزد پرداخت مي شود، پاداش  پ و ي ت پر ز و وق بر و

است معموالً پاداش مبتني بر درصدي از سود مؤسسه  
.مي باشد يب

اگر مبناي پاداش درصدي از سود مؤسسه باشد چهار  
ت.حالت براي نحوه محاسبه آن امكان پذير است ير نپ ن ب و ي بر ت

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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پپاداش بر مبناي سود قبل از كسر ماليات بر درآمد و پاداش: حالت اول پ

 20فرض كنيد شركت توليدي سامان همه ساله معادل : مثال
ا    اخ ن ا   اش  ا ا  ا   درصد از سود را به عنوان پاداش محاسبه و پرداخت نمايد در   ا  

:  باشدريال  10.000.000صورتي كه سود سال جاري 
ا    ال ل ا ك  ا  ق اش   ا ا  طل ا  مطلوب است محاسبه پاداش بر مبناي سود قبل از كسر ماليات   

و پاداش
2 000 000  20/0  10 000 000 2.000.000  =20/0  *10.000.000

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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پاداش دومحالت  شوم پ

پاداش بر مبناي سود قبل از كسر  : حالت دوم روم ز بل و ي ب بر ش پ
ماليات بر درآمد پس از كسر پاداش

ض   Bد اين حالت اگ  ا به عنوان پاداش ف را به عنوان پاداش فرض   Bدر اين حالت اگر 
:كنيم خواهيم داشت

)B –نرخ ) * سود =B 
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پاداش دومحالت 

ا  ش اش     ا ا  ل  ثال ق   

شوم پ

:و در مثال قبل ميزان پاداش به صورت زير محاسبه مي شود
)B –10.000.000 * (20/0  =B

B20/0–2.000.000  =B
2.000.000  =B2/0  +B

1.666.667  =2/1 ÷ 2.000.000  =B

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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پاداش بر مبناي سود پس از كسر ماليات بر درآمد  : حالت سوم پاداش بر مبناي سود پس از كسر ماليات بر درآمد  : حالت سوم
 Bو قبل از كسر پاداش، پرداخت مي شود و در اين حالت اگر 

را به عنوان ماليات فرض كنيم خواهيم   Tرا به عنوان پاداش و  را به عنوان ماليات فرض كنيم خواهيم   Tرا به عنوان پاداش و 
.داشت

) T–نرخ ) * سود =B ) T نرخ ) * سود =B
و اگر نرخ ماليات معين باشد

)B–نرخ ) * سود =T )B نرخ ) * سود =T
و دستگاه فوق با استفاده از روش دو معادله و دو مجهول حل  

.مي كنيم
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ال خ  ل اگ ن ثال ق اش   10 ا  ا اخ  ا  ال   اش  ا  درصد باشد و از حالت سوم براي پرداخت پاداش   10ت ادر مثال قبل اگر نرخ مالي 
:استفاده شود
ولمعادله اول

T2/0–2.000.000  =B
)B –10.000.000 (10/0  =T

B1/0–1 000 000  =T B1/0–1.000.000  =T
.مقدار معادله دوم را قرار مي دهيم Tدر معادله اول به جاي 

)B1/0–1.000.000  (2/0–2.000.000  =B
و در نتيجه  نت

1.764.706  =B

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  

www*p
nu

eb
*co

m



]اساليد[
84-274 پاداش چهارمحالت 

پاداش بر مبناي سود پس از كسر : حالت چهارم پاداش بر مبناي سود پس از كسر : حالت چهارم
پاداش و ماليات بر درآمد

اه داشت ل خ ضات ق ف جه به  .با توجه به مفروضات قبل خواهيم داشتبا ت
)B –T –نرخ ) * سود =B

)B –نرخ ماليات ) * سود =T
.و مجدداً دو معادله فوق حل مي شود و ي ل وق و ج و
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پاداش چهارمحالت  پاداش چهارمحالت 

  20نرخ ماليات ده درصد و نرخ پاداش (با توجه به مفروضات قبلي 
:اگر از حالت چهارم براي پرداخت پاداش استفاده شود) درصد

B2/0–T2/0–2.000.000  =B
)B  –10.000.000 (10/0  =T

B2/0)B1/01 000 000(2/02 000 000 B B2/0–)B1/0–1.000.000(2/0 –2.000.000 =B
1.525.423  =B
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مفصل ششم ل

در اين فصل مفاهيم و اصول طراحي     
سيستمهاي کامپيوتري حسابداري  مورد بحث  سيستمهاي کامپيوتري حسابداري  مورد بحث  

.قرار گرفته است
مطالعه اين فصل به عهده دانشجو نهاده شده است -
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) اصول و مفاهيم حسابداري(فصل هفتم م ول

:آنچه در اين فصل ميخوانيم
ف   ات ا فا  ل   ا اصول و مفاهيم حسابداريتعريف  

دوازده اصل حسابداري  توضيح  يح ريو ب ل ز و

روش فروش اقساطي در محاسبه در آمد 
روش تکميل پيمان در محاسبه در آمد 
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اصول و مفاهيم حسابدارياصول و مفاهيم حسابداري

مجموعه از ميثاق ها، قواعد،  : تعريف
ا   ن ا ك   ا    روش ها و رويه ها كه به عنوان  ش 

دستورالعمل شناسايي و پردازش دستورالعمل شناسايي و پردازش 
.رويدادهاي مالي است ي ي روي
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اصول و مفاهيم حسابدارياصول و مفاهيم حسابداري

Accounting Entity Conceptمفهوم تفكيك شخصيت

در يك سيستم حسابداري، حساب ها و اطالعات مالي براي 
آن  ) صاحبان(مؤسسه به عنوان يك واحد، مجزا از صاحب  ب ز جز و ي ن و ب ن(ؤ ن)ب

.نگهداري مي شود
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رياصول و مفاهيم حسابداري ب يم و ول

  .Going Concern Ass      فرض تداوم فعاليت - 2

فرض بر آن است كه عمليات يك شخصيت حسابداري، 
مدت هاي طوالني ادامه داشته و در آينده قابل  آ

پيش بيني متوقف نخواهد شد در نتيجه اين فرض  
به جاري، ثابت و غيرمشهود تقسيم  ,دارايي ها
.مي شوند
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اصول و مفاهيم حسابداري

ض دوره مال  3 Time          ف Period Ass

ري ب يم و ول

.Time Period Ass          فرض دوره مالي - 3

بر اساس فرض قبلي، فعاليت هاي مالي و عمر مؤسسه  
نامحدود فرض مي شود و اندازه گيري دقيق 
فعاليت هاي يك مؤسسه فقط هنگام انحالل آن  آ

يك مؤسسه   ان ولي سرمايه گذار. امكان پذير است
از اين رو . نياز به شناخت نتايج كار خود دارند
ه را به  سسحسابداران عمر فعاليت هاي يك مؤ

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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.تقسيم مي كنند
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رياصول و مفاهيم حسابداري ب يم و ول

Monetaryاصول پولي  - 4

. تنها وسيله اندازه گيري يك رويداد مالي، پول است
اگر غير از اين باشد، امكان سنجش صورت هاي مالي  اگر غير از اين باشد، امكان سنجش صورت هاي مال  

بر خالف واحدهاي اندازه گيري طول  . ردوجود ندا
و سطح كه ثبات دارند و در طول زمان هيچگونه  و سطح كه ثبات دارند و در طول زمان هيچگونه  

تغييري در آنها حاصل نمي شود، قدرت خريد پول 
ت ان ني يك

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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رياصول و مفاهيم حسابداري ب يم و ول

Objectivity                 نيتعياصول  - 5

اندازه گيري ها در حسابداري بايستي بيطرفانه و قابل 
تقل را داشته باشد له شخص م دگ به وس .رسيدگي به وسيله شخص مستقل را داشته باشدرس

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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رياصول و مفاهيم حسابداري ب يم و ول

اصل قيمت تمام شده  : ارزش گذاري دارايي ها - 6
Cost Principlep

، ارزش منصفانه   چون در هنگام تحصيل يك دارايي، ارزش منصفانه  چون در هنگام تحصيل يك داراي
بازار براي آن پرداخت شده است لذا تغييرات 

قيمت بعدي در آن لحاظ نمي شود و صرفا بر مبناي قيمت بعدي در آن لحاظ نم شود و صرفاً بر مبناي 
.بهاي تمام شده در دفاتر ثبت مي شوند
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اصول و مفاهيم حسابداري

آ7 Rآگ li ti

ري ب يم و ول

Realizationاصل تحقق درآمد : اصل اندازه گيري درآمد - 7
      

حسابداري مؤسسات بازرگاني، تعهدي است و بر اين اساس هنگامي  
.  تكميل شده باشد» فرآيند كسب سود«درآمد شناسايي مي شود كه 

د  آ ت باتحقق د ط زي ا ل دو ش :حص :حصول دو شرط زير است باتحقق درآمد 
.فرآيند كسب سود كامل شده و يا تا حدودي كامل شده باشد - 1
اش  2 آ   لغ  از گ  ا ان ا  كاف  ش .شواهد عيني كافي براي اندازه گيري مبلغ درآمد موجود باشد - 2
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استثناء در اصل تحقق درآمدآ
:روش فروشي اسقاطي

برخي از مؤسسات، كاالها و خدمات خود را به صورت  
اقساطي مي فروشند به موجب اصل تحقق درآمد هنگام  

ث آ فروش كاال يا خدمت مؤسسه درآمد را شناسايي و ثبت ف
مالياتي شناسايي   صمي نمايد، ولي استثناً براي مقاصد خا

.ل اقساط مي گرددوكول به وصودرآمد مآ

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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استثناء در اصل تحقق درآمد اصول و مفاهيم حسابداري م و قول ل

:روش فروشي اسقاطي
در اينحالت سود ناويژه حاصل از اقساط وصول شده در اينحالت سود ناويژه حاصل از اقساط وصول شده 

شناسايي شده و سپس با كسر هزينه ها از آن سود 
.خالص فعاليت ها حاصل مي شود.خالص فعاليت ها حاصل مي شود
.به مثال اساليد بعد توجه فرمائيد
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فروش اسقاطيفروش اسقاطي

 1/9/70فروشگاه لوازم منزل كاشانه در تاريخ  -7-2مسئله 
نيك دستگاه تلويزيون رنگي را كه بهاي تمام شده آن  د م ي به ر ي ر ويزيون يك

ريال به اقساط   800.000ريال بوده به قيمت  560.000
.ماهه فروخته است 10مساوي  توي رو

:مطلوب است
فروشگاه كاشانه 71و  70تعيين سود ناخالص سال هاي  فروشگاه كاشانه و  تعيين سود ناخالص سال هاي 

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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فروش اسقاطي

سود ناخالص= فروش –بهاي تمام شده 

فروش اسقاطي

سود ناخالص= فروش بهاي تمام شده 
     560.000–800.000  =240.000

بت سود ناخالصنس=  800.000 ÷ 240.000=  30/0
اط وصول ط  4     70سال  اق 320ق 000  80 000   * *   80.000=  320.000قسط  4     70سال  ياقساط وصول

4
ل اط  ط  6    71ال  اق 480ق 000  80 000  6 6*  80.000=  480.000قسط  6    71سال  ياقساط وصول

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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قاط وش ا فروش اسقاطيف

سود ناخالصبازيافت بهاي تمام شدهاقساط وصول شدهسال

70320.000224.00096.000

71480.000336.000144.000

800.000560.000240.000جمع

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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فروش اسقاطيفروش اسقاطي

همانگونه كه مالحظه نموديد در حالت عادي، فروش همانگونه كه مالحظه نموديد در حالت عادي، فروش 
اگر براي همان سال شناسايي   70ريال در سال  800.000

240جرم مبلغ الشود  ريال سود ناخالص شناساي   000 ريال سود ناخالص شناسايي   240.000جرم مبلغ الشود 
خواهد شد در صورتي كه اگر سود ناخالص بر مبناي اقساط  

96باشد، به دو بخش  144ريال و  000 ريال تقسيم  000 ريال تقسيم  144.000ريال و  96.000باشد، به دو بخش 
.خواهد شد

طبق قانون اين روش در ايران مجاز نيست • .طبق قانون اين روش در ايران مجاز نيست •
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استثناء در اصل تحقق درآمد اصول و مفاهيم حسابداري م و قول ل

:در صد تکميل پيمان
در مواردي فرآيند كسب سود بيش از يك سال مالي  در مواردي فرآيند كسب سود بيش از يك سال مال  

بر اين اساس شناسايي درآمد . به طول مي انجامد
چه زماني بايستي صورت گيرد؟چه زمان بايست صورت گيرد؟

پايان پروژه؟ و يا هر سال بر اساس درصد تكميل  
وژه؟ پروژه؟پ

بستگي به آن دارد كه آيا درآمد پيمان قابل برآورد 

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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نروش درصد تكميل پيمان پي يل ر روش

در صورتي كه درآمد پيمان در هر سال مالي به نحو   •
)روش تكميل پيمان(معقولي قابل برآورد نباشد، 

:هزينه هاي پروژه در حسابي به نام
كه يك حساب دارايي » بهاي تمام شده پيمان در دست اجرا«

است ثبت مي شود و در انتهاي كار و تحويل پيمان، دارايي  
.مذكور به هزينه تبديل و درآمد حاصل شناسايي مي شود

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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نروش درصد تكميل پيمان پي يل ر روش

در صورتي كه درآمد پيمان در هر سال مالي به نحو  
روش درصد تكميل  (معقولي قابل برآورد باشد،  ب و بر بل ي لو وش

)پيمان
:روش اجرا:روش اجرا
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روش درصد تكميل پيمان

كل قيمت تمام شده و سود ناخالص پيمان برآورد مي شود - 1

ن پي يل ر روش

و ي و بر پي ص و و م ي ل
درصد كار انجام شده بدست مي آيد - 2

)هزينه هاي واقعي يكساله   ÷قيمت تمام شده    ( م( ت يي ي و ي )زي
درصد تكميل پيمان در سود ناخالص ضرب مي شود تا نسبت سود   - 3

.سال مربوطه بدست آيد ي ب ربو ل
در سال آخر، برآوردي انجام نشده و سود ناخالص باقي مانده به  - 4

.طور كامل شناسايي مي شود و و

مبالغ دريافتي از كارفرما طي دوره در اين روش  دقت کنيد
مورد استفاده نيست

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  

.مورد استفاده نيست

www*p
nu

eb
*co

m



]اساليد[
106-274

)7-3(مسئله –روش درصد تكميل پيمان  پ ل ش

ريال  750.000.000پيماني به مبلغ  1368ام دشت در اوايل سال فشركت ساختماني 
براي ساخت كانال آبياري با كارفرما منعقد نموده است اطالعات زير در مورد 

:پيمان مذكور در دست است
.ريال برآورد شده است 600.000.000بهاي تمام شده   

هزينه واقعي انجام شدهسال

67180.000.000

68300.000.000

69117.100.000

597.100.000جمع

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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)37(لش )7-3(مسئله –روش درصد تكميل پيمان 

Tفرم  شناسايي سود ناخالص به روش تكميل پيمان -1 Tفرم  شناسايي سود ناخالص به روش تكميل پيمان 1

جرقيمت تمام شده پيمان در دست اجرا ر ن پي م ي

)67(180.000.000

)68(300.000.000

)69(117.100.000

597.100.000مانده

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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پروش شناسايي سود ناخالص به روش تكميل پيمان ل ش ص و ي ش

شناسايي سود ناخالص به روش تكميل پيمان - 1
.هزينه تكميل پيمان 597.100.000هزينه تكميل پيمان  .

597.100.000قيمت تمام شده پيمان در دست اجرا 
شرکت فام دشت به هزينهقيمت تمام شده پيمان انتقال 

سود ناخالص= درآمد پيمان –هزينه هاي تكميل 
سود ناخالص سال =  750.000.000–597.100.000

69

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  

سود ناخالص سال =  152.900.000
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روش شناسايي سود ناخالص به روش تكميل پيمان

:تكميل پيمان درصدشناسايي سود ناخالص به روش  -2

پ ل ش ص و ي ش

:تكميل پيمان درصدشناسايي سود ناخالص به روش  2

سود ناخالصدرصد تكميلهزينه واقعيسال

67180.000.00030/045.000.000

68300.000.00050/075.000.000

32.900.000ـــ69117.100.000

597.100.000152.900.000

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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نتيجه

در هر دو روش سود ناخالص كل با يكديگر برابر 
است

در روش تكميل پيمان، مجموع سود در سال آخر 
شناسايي شده استشناسايي شده است

در روش درصد تكميل پيمان، با توجه به ميزان  
پيشرفت پروژه سود به صورت نسبي شناسايي  پيشرفت پروژه سود به صورت نسب شناساي  

مي شود

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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اصول و مفاهيم حسابدارياصول و مفاهيم حسابداري

Matching                اصل تطابق هزينه با درآمد - 8 Matching                اصل تطابق هزينه با درآمد  8
به موجب اين اصل چون براي كسب درآمد در يك دوره 

يمالي، هزينه هايي را سازمان متحمل مي شود، لذا مي بايد  يب و ي ل ن ز ر يي زي ي
هزينه هاي هر دوره مالي از درآمدهاي همان دوره كسر 

.گردد
) مثالً درآمد حاصل از فروش كاال(در برخي از موارد 

مستقيماً قابل ) قيمت تمام شده كاالي فروش رفته(هزينه ها 
ا ا ا شناسايي استش

در برخي از موارد هزينه ها مستقيماً قابل شناسايي نيستند 
ز( )  آتش 

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  

)هزينه بيمه آتش سوزي(
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اصول و مفاهيم حسابداري

9C i t

اصول و مفاهيم حسابداري

Consistency )رعايت يكنواختي(اصل ثبات رويه  - 9

حسابداري ملزم است يك روش خاص   ت يصخشهر 
وحسابداري را براي شناسايي، اندازه گيري، ثبت و   ب يري ز يي ي بر ر ري ب

.اب نمايدتخگزارش رويدادهاي مالي ان
مثال اگر براي محاسبه استهالك از روش مستقيم مثالً اگر براي محاسبه استهالك از روش مستقيم 

استفاده نمود در سال هاي بعد نيز از همان روش 
استفاده نمايد

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  

.استفاده نمايد
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اصول و مفاهيم حسابدارياصول و مفاهيم حسابداري

نكته
نالبته اگر تغيير روش موجب فراهم شدن اطالعات  م ر وجب روش يير ر ب

مفيدتري شد، بهتر است روش مذكور تغيير يافته و اگر  
به وجود آورد آن را در  ) ريالي(آثار قابل توجهي 

.گزارش ها ارائه نمايد

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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اصول و مفاهيم حسابدارياصول و مفاهيم حسابداري

Discielosure                       اصل افشاء - 10
كليه حقايق با اهميت مرتبط با وضعيت مالي و نتايج كليه حقايق با اهميت مرتبط با وضعيت مالي و نتايج 

عمليات بايستي در صورت ها و گزارش هاي مالي  
.ارائه گردد.ارائه گردد

اصل افشاء فقط اطالعات كمي و ريالي نيست بلكه 
اطالعات غيركمي و توصيفي ولي بااهميت را هم اطالعات غيركم و توصيف ول بااهميت را هم 

.شامل مي شود

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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اصول و مفاهيم حسابداري

Materiality                              اصل اهميت 11

ري ب يم و ول

Materiality                              اصل اهميت -11

مفهوم اهميت به اهميت نسبي يك قلم يا يك رويداد مالي  مفهوم اهميت به اهميت نسب يك قلم يا يك رويداد مال  
.شاره داردا

هر حسابداري با توجه به اهميت نسبي اقالم و رويدادهاي هر حسابداري با توجه به اهميت نسب اقالم و رويدادهاي 
مالي روش هاي علمي و متناسب حسابداري را انتخاب  

.مي كندم كند

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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ادامه اصل اهميت -اصول و مفاهيم حسابداري ادامه اصل اهميت اصول و مفاهيم حسابداري

:مثالً
به كارگيري يك استامپ يا مدادتراش معموال بيش   به كارگيري يك استامپ يا مدادتراش معموالً بيش   

از يك دوره مالي است، لذا مي توان آن را به عنوان  
استهالك  ,يك دارايي شناسايي و طي عمر مفيد آن استهالك  ,يك دارايي شناسايي و طي عمر مفيد آن

آن را محاسبه نمود ولي با توجه به اصل اهميت  
زي  نسبي، حسابداران مجازند آن را به عنوان يك هزينه   ن ي  و ن ر ب  ز  ن مج ر ب بي 

.تلقي نمايند

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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اصول و مفاهيم حسابداري

اط   12 Conservatism  )محافظه كاري(اصل احت

اصول و مفاهيم حسابداري

Conservatism  )محافظه كاري(اصل احتياط  - 12
در هنگام ارزش گذاري دارايي ها و تعيين سود به   - 

.كار مي رودكا  
معيار قضاوت حسابداران در مواقع برآوردهاي  - 

.ترديدآميز استآ
رمعيار قضاوت در اينگونه مواقع، برآوردي است كه   -  ع و و

سود يا ارزش گذاري دارايي ها  به گونه اي باشد كه  
.سود كمتر تعيين شود

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  

و يين ر و
www*p

nu
eb

*co
m



]اساليد[
118-274

) شرکتهاي تضامني حسابداري(فصل هشتم م ل

:آنچه در اين فصل ميخوانيم
ف    ط آت ا ا تضا  ش ک ش شرکتهاي تضامني و شرايط آنتعريف   
يحسابداري شرکتهاي تضامني 

تشکيل شرکتهاي تضامني
 تقسيم سود

ک   ورود شريک جديد  ش
 خروج شريک

  انحالل شرکتهاي تضامني 

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  

  انحالل شرکتهاي تضامني 
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كت هاي تضا ات نش كل كليات–ي منشركت هاي تضا
ي، شركتي است كه در تحت اسم منشركت تضا: تعريف مرري ر ي ر ي

مخصوصي براي امور تجارتي بين دو يا چند نفر با 
.مسئوليت تضامني تشكيل مي شود و ي يل ي ي و

هر يك از شركاء در مقابل كليه  : ي منمسئوليت تضا
بدهي هاي شركت تضامني، مسئول است و اين مسئوليت  بدهي هاي شركت تضامني، مسئول است و اين مسئوليت  

.محدود به سهم شركه آنها نيست
ايه   د  كه خ زان  الش كاء به  هر يك از شركاء، به ميزان سهم الشركه خود، سرمايه  ه يك از ش

شركه خواه نقد و خواه  لسهم ا. شركت را تأمين مي كند
اشد ل شد  د تقد و ت ا ال  ا

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  

.اموال بايد تقديم و تسليم شده باشد
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كت هاي تضا ات نش كل كليات–ي منشركت هاي تضا

ي، دارايي مشترك شركاء مندارايي هاي شركت  تضا
است

سهم هر شريك هنگام انحالل شركت، بر اساس  
مانده سرمايه وي تعيين مي شودمانده سرمايه وي تعيين مي شود

روابط مالي و حقوقي بين شركاء به موجب 
دد كتنامه مشخص م گ .شركتنامه مشخص مي گرددش

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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كت هاي تضا ات نش كل
كه آنان است   بت سهم الش كاء به ن يم سود بين ش تق

كليات–ي منشركت هاي تضا
تقسيم سود بين شركاء به نسبت سهم الشركه آنان است  

مگر در شركتنامه ترتيب ديگري مقرر شده باشد
ا كا ن كا ا ه ش افق كل ا  ك   قال  ش انتقال سهم شريك جز با موافقت كليه شركا امكان نداردان

جوريت يكي از شركا، شركت در حدر صورت فوت يا م
مگر با رضايت ساير شركاء (معرض انحالل قرار مي گيرد 

)و قائم مقام شريك متوفي

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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كت هاي تضا ل نش ي تشك دا ا حسابداري تشكيل–ي منشركت هاي تضا

حساب ي براي هر شريك يك مندر شركت هاي تضا
.در دفتر كل افتتاح مي شود سرمايه ور ي ح ل ر

جداگانه نيز   حساب برداشتبراي هر شريك يك 
افتتاح مي شودافتتاح مي شود

ميليون   10اگر پيمان و پدرام هر يك با واريز مبلغ 
ي خود را ايجاد منريال به حساب بانك شركت تضا خود را ايجاد منريال به حساب بانك شركت تضا

.نمايند ثبت رويداد مالي به صورت زير است

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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ن  كت هاي تضا لش ي تشك دا ا حسابداري تشكيل–شركت هاي تضامني 

20.000.000بانك  
.سرمايه پيمان 10.000.000سرمايه پيمان  .
10.000.000سرمايه پدارم 

كا ط ش ا  ت سرمايه گذاري و واريز وجه توسط شركاءا گذا  

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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ن  كت هاي تضا لش ي تشك دا ا

اگر شركاء آورده غيرنقدي داشته باشند ثبت تشكيل  

حسابداري تشكيل–شركت هاي تضامني 

اگر شركاء آورده غيرنقدي داشته باشند ثبت تشكيل  
:شركت تضامني به شرح زير خواهد بود

***بانك / صندوق  ***بانك / صندوق 
***موجودي كاال

***زمين 
***ساختمان  

***حساب هاي پرداختني
**** ايه 

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  

**** سرمايه 
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ن  كت هاي تضا لش ي تشك دا ا حسابداري تشكيل–شركت هاي تضامني 

:نكات مورد توجهنكا  
ارزش دارايي هايي كه توسط هر شريك آورده مي شود به  •

فات ث  ش اف ش   ا ش  ت .قيمت تمام شده و توافق شده در دفاتر ثبت مي شودق ت
شركاء با توافق مي توانند طلب ها و بدهي هاي خود را نيز  •

ن ا ك  .به شركت بياورند ش

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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ن  كت هاي تضا لش ي تشك دا ا
ك طي  يشرهروجوه نقد و ساير دارايي هايي كه توسط 

حسابداري تشكيل–شركت هاي تضامني 
و يي يي ر ير و ييرروجو

دوره مالي براي مصارف شخصي برداشت مي شود، در 
.  ثبت مي گرددخودش  حساب برداشتبدهكار  .  ثبت مي گرددخودش  حساب برداشتبدهكار 

: مثالً

1000      برداشت پيمان
1000         صندوق 1000         صندوق

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  

www*p
nu

eb
*co

m



]اساليد[
127-274

صورت سود و زيان–شركت هاي تضامني ي ي نر زي و و ور

ال    ال  ا  دها  هزينه ها د انت آ خت كه د الً آ ق قبال آموختيم كه درآمدها و هزينه ها در انتهاي سال مالي   •
بسته مي شوند خالصه سود و زيانبه حساب 

اب    اند  ن پ از اي اقدا  كت ها تضا د ش در شركت هاي تضامني پس از اين اقدام مانده حساب   •
منتقل مي شود حساب تقسيم سودمذكور به 

ط به   ب ات  حا د پ از انجا  اب تق  اند ح مانده حساب تقسيم سود پس از انجام محاسبات مربوط به  •
تعيين سهم هر شريك به حساب سرمايه شركاء منتقل مي شود

ز ب • يك ن داشت ه ش اب ب ايه  ه اند ح اب  ح حساب سرمايه وي ه مانده حساب برداشت هر شريك نيز ب •
منتقل مي شود

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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صورت سود و زيان–شركت هاي تضامني

اي : ثال ال دا ل  ال ا اي  يك د انت ان  ش كت پ ش

ي ي نر زي و و ور

شركت پيمان و شريك در انتهاي سال اول مالي داراي : مثال
ريال است  3.000.000حساب خالصه سود و زيان با مانده 

ت تق  ت ث ب ا ددطل ا  ت ا ن ض ت با ف .با فرض تساوي نسبتهاي سودودسمطلوب است ثبت تقسيم 
3.000.000خالصه سود و زيان 

د  3تق  000 3.000.000تقسيم سود 000
3.000.000تقسيم سود 

ان  1ايه پ 500 1.500.000سرمايه پيمان 000
1.500.000سرمايه پدرام 
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صورت سود و زيان–شركت هاي تضامني ي ي نر زي و و ور

اگر مانده حساب برداشت شركت تضامني پيمان و 
ريال باشد  300.000و  200.000شريك به ترتيب  ب ر ب بور ل
خواهيم داشت

.سرمايه پيمان 200.000سرمايه پيمان 
300.000سرمايه پدرام 

ان  200داش  200.000برداشت پيمان 000
300.000برداشت پدرام 

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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ماهيت سود متعلق به شركاء–شركت هاي تضامني

ل ز  ا كا از  ك از ش ه ه  لق  ت د  ت  اه

ي ي رر ب ق و ي

ماهيت سود متعلق به هر يك از شركاء از عوامل زير 
.تشكيل مي شود

بابت جبران خدمات فردي هر شريك - 11
ربابت سود تضمين شده به سرمايه هر شريك - 2 ر ر ن و
بابت جبران ريسك سرمايه گذاري هر شريك - 3

صورت ريز تقسيم سود مي تواند هر يك از عوامل صورت ريز تقسيم سود م تواند هر يك از عوامل 
.فوق يا كليه عوامل را داشته باشد

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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ماهيت سود متعلق به شركاء–شركت هاي تضامني

فرض كنيد شركت تضامني پيمان و شريك در پايان سال  
3مبلغ  000 خالصه سود و زيان  بستانکارريال مانده  000

ي ي رر ب ق و ي

خالصه سود و زيان  بستانکارريال مانده  3.000.000مبلغ 
: داشته باشد

300حق الزحمه پيمان  -  200و پدرام  000 ريال 000 ريال 200.000و پدرام  300.000حق الزحمه پيمان  - 
و پدرام   10.000.000مانده حساب سرمايه پيمان  - 

12 000 سود تضمين شده به آن تعلق  % 7كه  000 سود تضمين شده به آن تعلق  % 7كه  12.000.000
.مي گيرد

نسبت تقسيم سود پيمان و پدرام مساوي است -  .نسبت تقسيم سود پيمان و پدرام مساوي است - 
سود و زيان قسيم مطلوب است تهيه صورت ريز ت

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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وصورت ريز تقسيم سود م ز ر ور

جمعپدرام    پيمان مپي ر عپ ج

3.000.000سود خالص قابل تقسيم 

كا  ق ال ش 300تخ  000200 000)500 000( تخصيص حق الزحمه شركاء 
سود پس از تخصيص حق الزحمه

:تعلق سود تعيين شده

300.000200.000)500.000(
2.500.000

700) 10.000.000*  7(پيمان  000 700.000) 10.000.000*  7(پيمان 

)1.540.000(840.000)12.000.000*  7/0(پدرام 

960.000سود باقي مانده ي ب .و

480.000480.000960.000تقسيم به نسبت معين

1.480.001.520.000)0(

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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ثبت دفتر روزنامه تقسيم سودثبت دفتر روزنامه تقسيم سود

3.000.000خالصه سود و زيان 
3.000.000تقسيم سود  و يم

3.000.000تقسيم سود  و يم
1.480.000سرمايه پيمان 
1.520.000سرمايه پدرام  م ر پ ي ر

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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خروج شريك–شركت تضامني  خروج شريكشركت تضامني 

:طروق زير صورت مي گيرددو خروج شريك به يكي از 

واگذاري سهم الشركه به يك و يا چند شريك   - 1
شركتشركت

دريافت دارايي هاي شركت - 2

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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اشرکخروج شريك از طريق واگذاري سهم الشركه به ديگر–شركت تضامني  ي رر ي ب ر هم ي و ريق ري رروج

در اين حالت يكي از شركاء سهم الشركه خود را به  
.قيمت ها مورد توافق خودشان واگذار مي كند ي و و ق و و

بدهكار و  ه براي اين كار سرمايه شريك خارج شوند
صفر مي شود و سرمايه شريك يا شركا خريدار به صفر مي شود و سرمايه شريك يا شركاء خريدار به 

.نسبت مورد توافق بستانكار مي شود
دقت كنيد قيمت سهم الشركه به توافق شركاء بستگي دقت كنيد قيمت سهم الشركه به توافق شركاء بستگ 

.دارد و مسئله اي خصوصي است

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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اشرکخروج شريك از طريق واگذاري سهم الشركه به ديگر–شركت تضامني  ي رر ي ب ر هم ري و ريق ز ري رروج

روزنامه خروج شريكدفترثبت 
***     )خارج شونده(سرمايه شريك  ***     )خارج شونده(سرمايه شريك 

***          Aسرمايه شريك 
ك  ***          Bسرمايه شريك           Bا ش

خروج يك شريك و واگذاري سهم الشركه

به دو شريك ديگر

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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خروج شريك از طريق دريافت دارايي–شركت تضامني ي ت يير ر ت ري ريق ز ري روج

خروج شريك از طريق دريافت دارايي به يكي از 
.صورت هاي زير انجام مي شود و ي م ر و

دريافت دارايي معادل سهم الشركه خود - 1
دريافت داراي بيشتر از سهم الشركه خود  2 دريافت دارايي بيشتر از سهم الشركه خود - 2
دريافت دارايي كمتر از سهم الشركه خود - 3

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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خروج شريك از طريق دريافت دارايي–شركت تضامني ي ت يير ر ت ري ريق ز ري روج

دريافت دارايي معادل سهم الشركه :حالت اول

در اين حالت سهم الشركه شريكي كه خارج مي شود 
تانكار م شود اب داراي مذكور نيز ب بدهكار و حساب دارايي مذكور نيز بستانكار مي شودبدهكار و ح

***   ) خارج شونده(سرمايه شريك 
***       صندوق

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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خروج شريك از طريق دريافت دارايي–شركت تضامني

كه :حالت دوم شت از سه الش دريافت ب

ي ت يير ر ت ري ريق ز ري روج

دريافت بيشتر از سهم الشركه :حالت دوم
در حالتي كه شركت تضامني سودآوري خوبي 

داشته باشد
اضافه پرداختي به شريكي كه خارج مي شود، به اضافه پرداختي به شريكي كه خارج مي شود، به 

عنوان پاداش تلقي شده و موجب كاهش 
د كا  ش ا ش كه  .سهم الشركه ساير شركاء مي شود الش

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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خروج شريك از طريق دريافت دارايي–شركت تضامني

ئله  118م

ي ر

8-11مسئله 
البرز، دنا و سهند شركاي يك شركت تضامني بوده و به  

ا  ان 1  5 4ث  كا     ز ان ش مانده شركاء . در سود و زيان سهيم اند 1و  5، 4ثبت 
، 11.000.000به ترتيب برابر با  1/5 تاريخ در

7 400 000  18 000 اش 000 .مي باشد 18.000.000و  7.400.000 
نقد و  5.000.000در اين تاريخ البرز با دريافت مبلغ 

ريال سفته از شركت خارج مي شود   9.000.000
مطلوب است، ثبت دفتر روزنامه

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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خروج شريك از طريق دريافت دارايي– شركت تضامني ي ت يير ر ت ري ريق ز ري روج

اضافه پرداختي به البرز
3.000.000=11.000.000–14.000.000 3.000.000 11.000.00014.000.000

داخت كا قد از اضافه  سهم شركاء قديمي از اضافه پرداختي ش
500.000  =6 ÷ 3.000.000

2.500.000  =5  *500.000
500.000  =1  *500.000

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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خروج شريك از طريق دريافت دارايي–شركت تضامني

ا ف  ث 

ي ت يير ر ت ري ريق ز ري روج

ثبت دفتر روزنامه
  11.000.000       سرمايه البرز
2.500.000          سرمايه دنا

500.000      سرمايه سهند 500.000      سرمايه سهند
5.000.000              صندوق 

9 000 000 9.000.000   اسناد پرداختني

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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خروج شريك از طريق دريافت دارايي–شركت تضامني

تغييرات دفتر كل

ي ت يير ر ت ري ريق ز ري روج

تغييرات دفتر كل

دناسهند

500.00
0

 
8.000.00

0

2.500.00
0

7.400.00
0

البرز

11.000.00011.000.000

17.500.0

00
4.900.00

0

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  

www*p
nu

eb
*co

m



]اساليد[
144-274

ورود شريك–شركت تضامني  ورود شريكشركت تضامني 

ورود شريك جديد به شركت تضامني كه با موافقت كليه 
: شركاء صورت مي گيرد، به دو صورت انجام مي شود

خريد سهم الشركه يك يا چند شريك قديمي -1

سرمايه گذاري مستقيم در شركت تضامني -2

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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ورود شريك–شركت تضامني  ورود شريكشركت تضامني 

 خريد سهم الشركه يك يا چند شريك قديمي: حالت اول
  

هيچ تغيير در دارايي ها و بدهي ها به وجود نمي آيد،  
فقط در ساختار حقوق صاحبان سرمايه، سرمايه شريك  فقط در ساختار حقوق صاحبان سرمايه، سرمايه شريك  

.جديد جايگزين سرمايه شريك يا شركاء قديمي مي شود

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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]اساليد[
146-274

ورود شريك–شركت تضامني  ورود شريكشركت تضامني 

، البرز به جاي دريافت 8-11فرض كنيد در مسأله 
دماوند فرد جديد ي به نام دارايي سهم الشركه خود را به 

بفروشد

:در اينحالت ثبت دفتر روزنامه 

 11.000.00           سرمايه البرز
            سرمايه دماوند

11.000.000

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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]اساليد[
147-274

ورود شريك–شركت تضامني  ورود شريكشركت تضامني 

دانشجويان محترم توجه دارند : نكته
الً  أل كا ك  ش  كه قيمت فروش يك مسأله كامال ك ق ف
شخصي بوده و در دفاتر انعكاسي شخصي بوده و در دفاتر انعكاسي 

.ندارد

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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]اساليد[
148-274

ورود شريك از طريق سرمايه گذاري مستقيم– شركت تضامني ي ت يمر ري ي ر ريق ز ري ورو

شريك جديد با سرمايه گذاري مستقيم وارد شركت  
پس:مي شود پس و ي

افزايش مي يابد  ) نقد يا غيرنقدي(دارايي شركت 
ا ش   ا ا ن اف ا  ا ق  .حقوق صاحبان سرمايه نيز افزايش مي يابدق

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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]اساليد[
149-274

ورود شريك از طريق سرمايه گذاري مستقيم– شركت تضامني ي ت يمر ري ي ر ريق ز ري ورو

دماوند با واريز  آقاياگر 8- 11در مسأله 
رريال وجه نقد به حساب بانكي شركت   10.000.000 ي ب ب ب و ل

وارد گردد
ثبت دفتر روزنامه ثبت دفتر روزنامه 

10.000.000بانك 
ند  ا ه د 10ا 000 10.000.000سرمايه دماوند 000

بديهي است نحوه تقسيم سود بر مبناي شركتنامه 

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  

.خواهد بود
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]اساليد[
150-274

ورود شريك از طريق سرمايه گذاري مستقيم– شركت تضامني ي يمر ري ي ر ريق ز ري ورو

ا ت   ك   ل  ش در عمل ورود شريك جديد با توجه به  
يشرايط سودآوري شركت حالت هاي خاصي  ر و ر
مي يابد كه مبلغ دارايي وارد شده به شركت 

توسط شريك جديد با مبلغ منظور به توسط شريك جديد با مبلغ منظور به 
.بستانكار ايشان برابر نخواهد بود

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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]اساليد[
151-274

ورود شريك از طريق سرمايه گذاري مستقيم–شركت تضامني ي يمر ري ي ر ريق ز ري ورو

روش هاي متفاوت ورود شريك جديد

اختصاصي پاداش به شركاء قديمي - 1
كا قد  2 ه ش قفل  ا  اخت

در حالت 
سودآوري 

شرکتاختصاص سرقفلي به شركاء قديمي - 2

اختصاص پاداش به شريك جديد - 3

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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]اساليد[
152-274 ورود شريك جديد و اختصاصي  –شركت هاي تضامني 

پاداش به شريك قديميپاداش به شريك قديمي

در حالتي كه شركت تضامني، وضع مطلوب مالي  
رداشته باشد شركاء قديمي، براي ورود شريك   و و بر ي ر ب

جديد، مبلغي بيش از آنچه كه به بستانكار حساب 
و  ،نمايند مي سرمايه وي منظور خواهد شد، مطالبه و ير

است و به   مابه التفاوت پاداش شركاء قديمياين 
رنسبت مقرر در شركتنامه به بستانكار حساب سرمايه   ب ر ر

.آنان منظور خواهد شد

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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]اساليد[
153-274 ورود شريك جديد و اختصاصي  –شركت هاي تضامني 

پاداش به شريك قديمي

8- 3مسأله شماره 

پاداش به شريك قديمي

8 3مسأله شماره 
ايمان و سامان شركاء شركت تضامني هستند و سهم الشركه  

ت  1ه يك به ت 600 3ريال و  000 000 ريال  000 ريال  3.000.000ريال و  1.600.000هر يك به ترتيب 
اگر  . است و به نسبت مساوي در سود و زيان سهيم اند

لغ  داخت م 2اشكان با پ 900 ريال به صندوق  000 ريال به صندوق  2.900.000اشكان با پرداخت مبلغ 
شركت وارد شركت شده و يك سوم سرمايه شركت را 

زمالك شود و در يك سوم سود و زيان  سه شودن .سهيم شودنيزمالك شود و در يك سوم سود و زيان 
محاسبه پاداش شركاء قديمي در اثر ورود شريك جديد - 1

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  

ثبت پاداش شركاء قديمي در دفتر روزنامه شريك - 2
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]اساليد[
154-274 ورود شريك جديد و اختصاصي  –شركت هاي تضامني 

پاداش به شريك قديمي
پاداش شركاء قديمي

كا ا  ا  ا ق  4  ق ق 600   4.600.000 ء قديمي حقوق صاحبان سرمايه شركاپاداش به شريك قديمي  000
ريال

مايه يك جديد س 2 گذاري ش 900   2.900.000 گذاري شريك جديد سرمايه  000
ريال

7.500.000   حقوق صاحبان سرمايه پس از ورود شريك ري ورو ز پس ي ر ب و

  ÷ 3=  2.500.000 سهم الشركه سعيد
7 500 0007.500.000

كا قد اش ش 400       ا 000=2 500 000 –2.500.000= 400.000       پاداش شركاء قديمي
2.900.000

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  

  ÷ 2=  200.000  پاداش هر شريك قديمي
400.000
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]اساليد[
155-274 ورود شريك جديد و اختصاصي  –شركت هاي تضامني 

پاداش به شريك قديميپاداش به شريك قديمي

ثبت دفتر روزنامه ورود شريك جديد

2.900.000     صندوق
2.500.000  سرمايه اشكان ن ي ر
200.000    سرمايه ايمان
200.000   سرمايه سامان ن ي ر

و تخصيص پاداش به شرکاء قديمي ورود اشكان به شركت

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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]اساليد[
156-274 ورود شريك جديد و اختصاصي  –شركت هاي تضامني 

پاداش به شريك قديمي

همانگونه كه مالحظه شد در ابتدا مجموع حقوق صاحبان   - 

پاداش به شريك قديمي

همانگونه كه مالحظه شد در ابتدا مجموع حقوق صاحبان   - 
.سرمايه پس از ورود شريك جديد محاسبه مي شود

شريك جديد نسبتي از اين مبلغ را به خود اختصاص  -  شريك جديد نسبتي از اين مبلغ را به خود اختصاص   
...)مثالً يك سوم يا يك چهارم و(خواهد داد 

رياز تقسيم مجموع حقوق صاحبان سرمايه به نسبت شريك  -  بت ب ي ر ن ب وق وع ج يم ز
.جديد مبلغ بستانكار سرمايه شريك جديد بدست مي آيد

راختالف آورده واقعي و مبلغ محاسبه شده پاداش شركاء  -  ش پ ب غ ب و ي و ور
قديمي است كه به نسبت بين آنان تقسيم و به بستانكار 

.حساب سرمايه آنان منظور مي شود

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  

www*p
nu

eb
*co

m



]اساليد[
157-274

ورود شريك جديد و اختصاصي سرقفلي–شركت تضامني  ي ير ر ي و ي ج ري ورو

در روش قبل حساب سرمايه شريك جديد كمتر از آورده  
انكا  ش .واقعي وي بستانكار مي شوداق  

ش      ظ اخ ش   لغ  ش  در اين روش مبلغ پرداخت شده و منظورشده و به  -  ا 
.حساب شريك جديد مساوي است

ولي قبل از آن براي مجموعه شركت يك دارايي   - 
ا ا   ف  ش شنا نظ گ قفل  ش  نا  نامشهود به نام سرقفلي درنظر گرفته مي شود شناسايي اين  نا

دارايي موجب افزايش حقوق صاحبان سرمايه قديمي  
 ش

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  

.مي شود
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]اساليد[
158-274

ورود شريك جديد و اختصاصي سرقفلي–شركت تضامني ي ير ر ي و ر و و

اضافه  ) ايمان و سامان(فرض كنيد در مسأله قبلي 
.پرداختي اشكان به صورت سرقفلي محاسبه شود و ب ي ر و ب ي پر

محاسبه سرقفل به شرح صفحه   نحوه در اين حالت  محاسبه سرقفلي به شرح صفحه   نحوه در اين حالت 
.بعد خواهد بود

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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]اساليد[
159-274

ورود شريك جديد و اختصاصي سرقفلي–شركت تضامني ي ر

:تعيين ارزش متعارف شركت: گام اول
2.900.000 سرمايه گذاري شريك جديد

1
ر ر

نسبت سهم الشركه 
                  )2.900.000 ÷       (ارزش متعارف شركت 

1
3

1

3
ر ر )(رزش

8.700.000
3

از ارزش متعارف شركت سهم الشركه كليه شركاء كسر مي شود تا 
.ميزان سرقفلي بدست آيد

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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]اساليد[
160-274

ورود شريك جديد و اختصاصي سرقفلي–شركت تضامني 
      ارزش متعارف شركت

8.700.000

ي ير ر ي و ي ج ري و و

:كسر مي شود
4.600.000       حقوق صاحبان سرمايه قديمي ي ي ي ر ن ب وق

2.900.000           سرمايه شريك جديد
7.500.000

        سرقفلي شركت
1.200.000  

  ÷ 2=  600.000 سهم هر شريك قديمي از سرقفلي

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  

1.200.000
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]اساليد[
161-274

ورود شريك جديد و اختصاصي سرقفلي–شركت تضامني

:نحوه ثبت دفتر روزنامه

ي

:نحوه ثبت دفتر روزنامه

1 سرقفل 200 000 1.200.000 سرقفلي
600.000  سرمايه ايمان
600            سرمايه سامان 000 600.000            سرمايه سامان

2.900.000 صندوق
2 سرمايه اشكان 900 000 2.900.000 سرمايه اشكان

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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]اساليد[
162-274

شريك جديدورود شريك جديد و اختصاص پاداش به _  شركت تضامني

كت نامطلوب باشد و نياز به     در حالت كه وضعيت ش در حالتي كه وضعيت شركت نامطلوب باشد و نياز به   - 
مهارت جديدي وجود داشته باشد، شركاء قديمي  

ي به   يك جديد، مبلغ كمت موافقت مي كنند كه شريك جديد، مبلغ كمتري به  موافقت م كنند كه ش
.شركت آورده و مالك سرمايه بيشتري گردد

در اين حالت ميزان مابه التفاوت در بدهكار حساب  - 
.سرمايه شركاء قديمي ثبت مي شود

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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]اساليد[
163-274

شريك جديدورود شريك جديد و اختصاص پاداش به _  شركت تضامني

فرض كنيد در مسأله ايمان و سامان، آقاي اشكان با پرداخت أ

1 شركت را داشته           ريال تقاضاي مالكيت  800.000مبلغ  1

3

.باشد
محاسبه پاداش شريك جديد

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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]اساليد[
164-274

شريك جديدورود شريك جديد و اختصاص پاداش به _  شركت تضامني

محاسبه پاداش شريك جديد

4.600.000   سرمايه شركاء قديمي
يك جديد ي ش 800    ايه گذا 000 800.000    سرمايه گذاري شريك جديد

  5.400.000                     حقوق صاحبان سرمايه پس از ورود شريك جديد

  ÷ 3=  1.800.000مبلغ سرمايه شريك جديد 
5 400 0005.400.000

يك جديد  1پاداش ش 000 000  =800 000 ÷  

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  

  ÷ 800.000=  1.000.000پاداش شريك جديد 
1.800.000
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]اساليد[
165-274

شريك جديدورود شريك جديد و اختصاص پاداش به _  شركت تضامني

:در دفتر روزنامه  نحوه ثبت 

800.000 صندوق
500.000سرمايه ايمان 500.000سرمايه ايمان 

500.000سرمايه سامان 
1.800.000سرمايه اشكان 1.800.000سرمايه اشكان 

ورود اشكان به شركت

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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انحالل شركت تضامني  شركت تضامني ي ي_ر ر ل

شركت تضامني در دو مورد تصفيه مي شود

به علت ورشكستگي -1

)به تصميم شركاء يا ساير موارد(بر اثر انحالل شركت  -2

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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انحالل شركت تضامني_  شركت تضامني

:مراحل تصفيه شركت

وصول مطالبات–فروش دارايي ها  -1
پرداخت بدهي ها -2
تقسيم سود و زيان تصفيه -3
توزيع وجه نقد بين شركاء -4

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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انحالل شركت تضامني  شركت تضامني

نكات مورد توجه

ي ي_ر ر ل

نكات مورد توجه
در فروش دارايي ها، هم حساب دارايي مربوطه و هم  -1

.استهالك انباشته مرتبط با آن صفر خواهد شد.استهالك انباشته مرتبط با آن صفر خواهد شد

هم ) حساب هاي دريافتني(در وصول طلب از مشتريان  -2 هم ) حساب هاي دريافتني(در وصول طلب از مشتريان  2
حساب مربوطه و هم ذخيره مطالبات مشكوك الوصول مرتبط 

.با آن صفر خواهد شد.با آن صفر خواهد شد

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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انحالل شركت تضامني  شركت تضامني

ا     ا  ا ا  ا  ل  ل  ل ا ا   ا

ي ي_ر ر ل

در انتهاي مرحله اول، كليه حساب هاي دارايي ها به   -3
.صورت وجه نقد در خواهد آمد

شركت نامه حساب سود و زيان تصفيه به نسبت مقرر در  -4
ا    خ .خواهد شد  تقسيم

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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انحالل شركت تضامني  شركت تضامني

8 12مسأله 

ي ي_ر ر ل

8- 12مسأله 

منحل شده و  1/4شركت تضامن احمدي و شركاء در تاريخ  منحل شده و  1/4شركت تضامني احمدي و شركاء در تاريخ 
از حساب هاي  يتمام دارايي ها فروخته شده و فقط بخش

3اگر فقط  دريافتن تاكنون وصول نشده است 320  3.320.000اگر فقط . دريافتني تاكنون وصول نشده است 000
.ريال از حساب هاي دريافتني وصول شده باشد

مطلوب است ثبت انحالل شركت تضامني در دفتر روزنامه

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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يتراز آزمايشي شركت تضامني احمدي ي ر ي ي ز ز ر

مانده بستانكارمانده بدهكارعنوان حساب

1.360.000صندوق

5.840.000هاي دريافتني حساب

320.000الوصول ذخيره مطالبات مشكوك

پرداختني حساب 1هاي 840 000 1.840.000هاي پرداختني حساب

2.160.000)3 نسبت(سرمايه احمدي 

قا ه 1)ن(ا 680 000 1.680.000)5نسبت(سرمايه قاسمي

1.200.000)2 نسبت(سرمايه دمحمي 

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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8- 12مسأله –انحالل شركت تضامني 

نا ف  :ثبت دفتر روزنامهث 
1مرحله 

3                        صندوق 320 000 3.320.000                        صندوق
320.000  ذخيره مطالبات مشكوك الوصول

ه 2           د  زيان تصف 200 000 2.200.000           سود و زيان تصفيه
5.840.000        حساب هاي دريافتني

خت مابق ل طل  س وصول طلب و سوخت مابقيص

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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8- 12مسأله –انحالل شركت تضامني 

پرداخت بده -2مرحله  پرداخت بدهي -2مرحله 

1.840.000        حساب هاي پرداختني
1.840.000                     صندوق 1.840.000                     صندوق

به نسبت شرکتنامه تقسيم زيان تصفيه -3مرحله 
660.000          سرمايه احمدي 660.000          سرمايه احمدي
1.100.000           سرمايه قاسمي
440.000        سرمايه محمدي 440.000        سرمايه محمدي

2.200.000       سود و زيان تصفيه

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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8- 12مسأله –انحالل شركت تضامني 

شركاء بينتوزيع وجه نقد  4مرحله 
1         سرمايه احمدي 500 000 1.500.000         سرمايه احمدي
580.000          سرمايه قاسمي
760        سرمايه محمدي 000 760.000        سرمايه محمدي

2.840.000                    صندوق

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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8- 12مسأله –انحالل شركت تضامني 

سودو زيان تصفيهصندوق

1.360.00
01.840.002.200.002.200.00

سرمايه احمدي

660.000
1 500 00

2.160.00
3.320.00

0

0001.500.00

0
0

سرمايه قاسميسرمايه محمدي

440.0001.200.00
1.100.00

0
1.680.00

760.0000
0

580.000
0

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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 تراز آزمايشي شركت تضامني حميد و شركاءآ

مانده بستانكارمانده بدهكارعنوان حساب

2.880.000وجوه نقد

3.720.000اسناد دريافتني

6.000.000موجودي كاال

12.000.000اثاثه

آن 600اثاثهباشتهاستهالك 000 600.000اثاثهباشتهاستهالك آن

5.880.000هاي پرداختني حساب

9.600.000)2/1نسبت(سرمايه حمدي )(ي

2.520.000)6/1 نسبت(سرمايه رضا 

6.000.000)3/1 نسبت(سرمايه محمود 

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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اطالعات تصفيه شركت تضامني حميد و شركاء

يافتن 1 ناد د لغ ا 3 به  372 ت 000 نقد شد ا

ر و ر

.نقد شده است 3.372.000 به مبلغ اسناد دريافتني -1
.فروخته شده است 7.200.000 به مبلغموجودي كاال  -2
لغ  3 اً به  10اثاثه ج 800 ت 000 خته شد ا ف .فروخته شده است 10.800.000اثاثه جمعا به مبلغ  -3
.كليه بدهي ها پرداخت شده است -4

مطلوب است
ه زنا كت د دفت  ت انحالل ش ثبت انحالل شركت در دفتر روزنامهث

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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تصفيه شركت تضامني حميد و شركاء

ثبت دفتر روزنامه

ر و ر

ثبت دفتر روزنامه
:وصول طلب  - 1

3.372.000        )صندوق(وجوه نقد  3.372.000        )صندوق(وجوه نقد 
348.000           سود و زيان تصفيه

3.720.000                   اسناد دريافتني 3.720.000                   اسناد دريافتني
:فروش کاال  - 2

7.200.000       )صندوق(وجوه نقد  د )دوق(وجو
  6.000.000                      موجودي كاال

1.200.000              سود و زيان تصفيه

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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تصفيه شركت تضامني حميد و شركاء
 اثاثه اداريفروش  - 3

10           ندوق 800 000

ر و ي ي ر ي

10.800.000           صندوق
600.000        سود و زيان تصفيه و و

600.000     استهالك انباشته اثاثه
ا                 اثاثه اداري                اثاثه ا

12.000.000

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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تصفيه شركت تضامني حميد و شركاء

 اخ    4

ر و ي ي ر ي

 :پرداخت بدهي  - 4

5.880.000   حساب هاي پرداختني
                 5 880 000 5.880.000                 صندوق

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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زمانده برخي از حساب ها ر

سود و زيان تصفيهصندوق

2.880.000348.0001.200.000

3.372.000600.000

7.200.0007.200.000

10.800.0005.880.000
252.000مانده 18.372.000 مانده

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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تقسيم سود و زيان تصفيه–ثبت دفتر روزنامه  روز ر يب ن زي و و يم

252.000سود و زيان تصفيه 
126.000            سرمايه حميد
42.000              سرمايه رضا

84.000        سرمايه محمود

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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کل توزيع وجه نقدثبت دفتر -شركت تضامني حميد و شركاء ر و ر

حميد رضاسرمايه سرمايه محمودسرمايه ي ي  ي رر ور ي ر

9.600.00025200006.000.000

126.00042.00084.000

9.726.0002562.0006.084.000

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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وثبت دفتر روزنامه توزيع وجه نقد ع وز روز ر

9.726.000     سرمايه حميد 
2        سرمايه رضا 562 000 2.562.000        سرمايه رضا

6.084.000   سرمايه محمود
18صندوق  372 18.372.000صندوق 000

توزيع وجوه صندوق

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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) شرکتهاي سهامي حسابداري(فصل نهم

:آنچه در اين فصل ميخوانيم

م ل

:آنچه در اين فصل ميخوانيم
شرايط و انواع آن, شرکتهاي سهاميتعريف   
مزايا و معايب شرکتهاي سهامي 
حسابداري شرکتهاي سهامي حسابداري شرکتهاي سهامي 

تشکيل شرکتهاي سهامي
 سهام ممتاز و سهام عادي
 چگونگي تقسيم سود
 سرمايه تعهد شده

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  

ارزش دفتري سهام عادي 
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شركت  سهاميتعريف  رر

شركتي است كه سرمايه آن به  
يسهام تقسيم شده و مسئوليت  و و يم م ه

صاحبان سهام محدود به مبلغ  
.اسم آنهاست ه م

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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انواع شركت هاي سهامي

ا ا  ا     

ر ع و

  :شركت هاي سهامي عام
مؤسسين قسمتي از سرمايه را از طريق فروش سهام به 

أ   .مردم تأمين مي كنند 
:شركت هاي سهامي خاص

أ    ط   اً  ا  ا  تمام سرمايه منحصرا توسط مؤسسين تأمين گرديده  
.است

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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رمزاياي شركت هاي سهامي ز

سهاماسمي محدوديت مسئوليت سهامداران به ارزش  -1

تجمع سرمايه هاي كوچك -2

سهولت نقل و انتقال سهام -3

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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رمزاياي شركت هاي سهامي ز

استمرار موجوديت نسبت به شركت هاي تضامني -4

شركت توسط هيأت مديره اي كه از بين صاحبان   -5
.سهام انتخاب شده اند، اداره مي شود

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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رمعايب شركت هاي سهامي

ماليات بر درآمد مضاعف -1

رعايت مقررات بيشتر -2 رعايت مقررات بيشتر 2

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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زهزينه هاي تأسيس

هزينه هايي كه در هنگام تأسيس شركت سهامي، به وجـود  
مي آيد نظير هزينه هاي تهيه و تنظيم اساسنامه، انتشار آگهي م آيد نظير هزينه هاي تهيه و تنظيم اساسنامه، انتشار آگه 
و نظاير آن، به عنوان يك دارايي و به نام هزينه هاي تأسيس 

اوي      10در دفاتر ثبت و حداكثر ط  ور مس ه ط ال ب س سـال بـه طـور مسـاوي      10در دفاتر ثبت و حداكثر طي 
.استهالك مي شود

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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يتشكيل شركت سهامي ه ر يل

مبلغي كه بر روي اوراق سهام درج مي شود، ارزش مبلغ كه بر روي اوراق سهام درج م شود، ارزش 
.اسمي سهم ناميده مي شود

سمي هر سهم در مقدار سهام يك احاصل ضرب ارزش 
.شركت نشاندهنده جمع سهام سرمايه آن استشركت نشاندهنده جمع سهام سرمايه آن است

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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يتشكيل شركت سهامي ه ر يل

ريالي در   1000سهم  2000شركت سهامي آرش با : مثال
ش ش ا اف  ن  ال  .قبال دريافت وجه نقد منتشر شده استق

:ثبت دفتر روزنامه

2.000.000         صندوق
ا 2.000.000          سهام سرمايه          ا 

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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فروش به قيمت باالتر از ارزش رسمي

ريال فروخته شده   1100در مثال قبل اگر سهام به مبلغ 

ر رز ز ر رو

ريال فروخته شده   1100در مثال قبل اگر سهام به مبلغ 
:باشد

2صندوق  200 2.200.000صندوق 000
2.000.000    سهام سرمايه
200       صرف سهام 000 200.000       صرف سهام

در ايران به حساب اندوخته سرمايه اي منظور  مبلغ مازاد •
.مي شودم شود

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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فروش به قيمت پايين تر از ارزش رسمي

ت  ام به ق ل اگ  ثال ق خته شده   900د  يال ف

ي رزشر ز ر يين پ ي ب روش

ريال فروخته شده   900در مثال قبل اگر سهام به قيمت 
باشد

ه زنا ت دفت  ثبت دفتر روزنامهث
1.800.000صندوق 

ام  200ك  200.000كسر سهام 000
2.000.000سهام سرمايه 

ان   • زش  د اي ت از ا ت ك ام به ق ش  ف فروش سهام به قيمت كمتر از ارزش رسمي در ايران   •
.مجاز نيست

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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يسهام ممتاز و سهام عادي م ه و ز م ه

هام    د، س سهامي كه اكثر شركت هاي سهامي منتشر مي كننـد، سـهام   سهام كه اكثر شركت هاي سهام منتشر م كنن
.عادي است

ه      ت ك هام اس سهام ممتاز، قسمتي از مالكيت شركت سـهامي اسـت كـه     سهام ممتاز، قسمت از مالكيت شركت س
.امتيازات خاصي نسبت به سهام عادي دارد

درصد به معن آن  12مثالً وقت گفته م شود سهام ممتاز   درصد به معني آن  12مثال وقتي گفته مي شود سهام ممتاز  
درصد  12 ,به شرط سود ,است كه دارنده آن برگه هرساله

را دريافت م دارد ارزش اسم .را دريافت مي دارد ارزش اسمي

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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فروش سهام ممتاز و سهام عادي

ا   ش تأ   ا آ ك  ض كن ش ف

م و ز م رو

فرض كنيد شركت سهامي آرش تأسيس و سهام  
.زير را منتشر نمايد

تا    ش  16ا   1000سمي ادرصد به ارزش  16سهام ممتاز  -  1000 ا  ا
ريال   1200سهم به قيمت  4000ريال به تعداد 

ش ختف .شد ختهوفر
ريال به   1000سمي ادي به ارزش اسهام ع - 

ا  خت  1100   ق  7000ت ال ف ريال فروخته  1100هر سهم به قيمت  7000تعداد 
.شد

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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روزثبت دفتر روزنامه ر

4.800.000صندوق 
تاز 4           ام  000   4.000.000           سهام ممتاز  000

800.000رف سهام ممتاز ص
ق  7صند 700 7.700.000صندوق 000

7.000.000        سهام عادي
ف 700هام عادي  ص 000 700.000سهام عادي  صرف

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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شركت سهامي آرش - حقوق صاحبان سهام  م ه ن ب رشوق ي ه ر

4 درصد 16سهام ممتاز  000 000 4.000.000 درصد 16سهام ممتاز 
800.000 سهام ممتاز صرف

4 800 0004.800.000
7.000.000 سهام عادي

700 سهام عادي صرف 000 700.000 سهام عادي صرف
7.700.000

12 جمع سرمايه پرداخت شده 500 000 12.500.000 جمع سرمايه پرداخت شده

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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زويژگي هاي سهام ممتاز م ه ي ي ويژ

اولويت سهام ممتاز از نظر سود -1

حق رأي بيشتر نسبت به سهام عادي -2

اولويت در دريافت دارايي ها هنگام انحالل -3

سهام ممتاز قابل تبديل به سهام عادي -4

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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رسود و زيان شركت سهامي ز و و

ال   ل  ا ا ش  ان ا آ ك  ض ك ش فرض كنيد شركت سهامي آرش در انتهاي اولين سال  ف
ريال   10.000.000فعاليت داراي سودي به ميزان 

.باشداش

خالصه سود وزيان

10.000.00
0

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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زبستن حساب خالصه سود و زيان و و

10.000.000خالصه سود و زيان 
10انباشته ) زيان(سود  000 000 10.000.000انباشته ) زيان(سود 

حقوق صاحبان سهام پس از اين ثبت به شرح اساليد  حقوق صاحبان سهام پس از اين ثبت به شرح اساليد  
.بعد خواهد بود

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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شركت سهامي آرش - حقوق صاحبان سهام  م رو ر

4.000.000 درصد 16سهام ممتاز  ز رم
800.000 سهام ممتاز صرف

4.800.000
7.000.000 سهام عادي

700.000 سهام عادي صرف م
7.700.000

12.500.000             جمع سرمايه پرداخت شده

10.000.000                                 انباشته) زيان(سود 
22.500.000                    صاحبان سهام حقوقجمع 

پ

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  

22.500.000                    صاحبان سهام حقوقجمع 
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تقسيم سودتقسيم سود

فرض كنيد مجمع عمومي عادي صاحبان  
سهام شركت سهامي تصويب نمود كه مبلغ  

4 000 سهامداران تقسيم بين ريال  000 سهامداران تقسيم بين ريال  4.000.000
.شود

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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تقسيم سودتقسيم سود

:ثبت دفتر روزنامه پس از تصويب

4.000.000انباشته ) زيان(سود 
4.000.000سود سهام پرداختني 

جاري است و حداكثر   دهي سود سهام پرداختني يك ب
.ماه بايستي وجه نقد مربوطه توزيع شود 8رف مدت ظ

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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وتقسيم سود م

:پرداخت ثبت دفتر روزنامه پس از 

4.000.000سود سهام پرداختني 
4.000.000) صندوق(وجوه نقد 

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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بين سهامداران ممتاز و عادينحوه تقسيم سود

4 سود قابل تقسيم 000 000

و م وو ز ر

4.000.000 سود قابل تقسيم
%16سود سهام ممتاز 
640.000 ريال 1000به ارزش رسمي  ي رزشر لب ري

4.000به تعداد 
3.360.000 سود باقيمانده متعلق به سهام عادي

1000*  16/0=  160 سود ه سه ممتاز 1000*  16/0=  160 سود هر سهم ممتاز
3.360.000 ÷ 7000=  480 سود هر سهم عادي

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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زساير اولويت هاي سهام ممتاز م و و ر

سهام ممتاز از نظر تقسيم سود اولويت هاي ديگري نيز دارد

بسهام ممتاز با سود انباشته و ب ز م ه

وسهام ممتاز با حق مشاركت در كل سود ل ر ر ق ب ز م ه

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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بسهام ممتاز با سود انباشته و ب ز م ه

براي اطمينان بيشتر سهامداران ممتاز از نظر دريافت سود   •
د  چنممكن است در اساسنامه شركت سهامي قيد شود كه اگر  ر و ي ي ه ر ر چن
سال مالي سود تضمين شده پرداخت نشد، سود مذكور 

.انباشته خواهد شد و ب

ببديهي است بعداً ابتدا بايستي سود سهام ممتاز انباشته كه  • ز م ه و ي ي ب ب ب يهي ب
بين سهامداران عادي  سود معوق مانده پرداخت و مابقي

.توزيع گردد

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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بسهام ممتاز با سود انباشته و ب ز م ه

فرض كنيد سهام ممتاز شركت آرش از نوع سهام ممتاز : مثال
پسودي پرداخت  81و  80با سود انباشته باشد و در سال هاي 

.نشده باشد
.ريال سود قابل تقسيم باشد 3.000.000مبلغ  82در سال  

.در اين حالت صورت تقسيم سود به ترتيب اساليد بعدي است

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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صورت تقسيم سودصورت تقسيم سود

82سال 81سال 80سال 
ممتاز ها 1%16ود 920 000 1.920.000ــــــ%16سود سهام ممتاز

با سود انباشته
عادي سهام 1سود 080 000 1.080.000سود سهام عادي
3.000.000شده جمع سود تقسيم

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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%16 محاسبات سود سهام ممتاز 

*  16/0 = 160 سود هر سهام ممتاز
10001000

640 80سود سهام ممتاز سال  000  =4000  *160 160*  4000=  640.000 80سود سهام ممتاز سال 

640 81سود سهام ممتاز سال  000  =4000  *160 160*  4000=  640.000 81سود سهام ممتاز سال 

640 82سود سهام ممتاز سال  000  =400  *160 160*  400=  640.000 82سود سهام ممتاز سال 

1           جمع 920 000

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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وسهام ممتاز با حق مشاركت در كل سود ر ر ز م

در اين حالت شركت سهامي ممكن است در اساسنامه خـود  
ن شده د نمايد كه عالوه ب سود تضم از   ,ق ان ممت سهامدا سهامداران ممتـاز   ,قيد نمايد كه عالوه بر سود تضمين شده

حق دارند، مشابه سهامداران عادي در باقي مانده سود نيـز  
.سهيم شوندسهي شوند

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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9- 10مثال مسأله 

10سرمايه شركت سهام گلزار شامل  سهم ممتاز  000

ل

سهم ممتاز  10.000سرمايه شركت سهامي گلزار شامل 
ريال با حق مشاركت در كل سود   1000سمي ابه ارزش % 8
20و ) بدون سود انباشته( سم اسهم عادي به ارزش  000 سمي اسهم عادي به ارزش  20.000و ) بدون سود انباشته(

.ريال مي باشد 1000
5 به مبلغ 68 سود قابل تقسيم در سال   000 ريال   000 ريال   5.000.000 به مبلغ 68 سود قابل تقسيم در سال  

.است
تعيين سود سهام ممتاز و عادي است مطلوب تعيين سود سهام ممتاز و عادي است مطلوب

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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9-10حل مسأله  ل

5.000.000 سود قابل تقسيم

2.200.000 سود سهام ممتاز

2.800.000 سود سهام عادي

5.000.000 جمع سود تقسيم شده

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  

محاسبات در صفحه بعد
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محاسبات

1000% * 8=  80 سهم ممتاز ي هرسود تضمين ي رو زي هم

8*  10.000=  800.000 سهام ممتاز يسود تضمين
4 200 000  800 000  5 000 000 4.200.000  =800.000  -5.000.000

30.000  =20.000  +10.000

    4.200.000 ÷ 30.000    =  140 سود هر سهم عادي و ممتاز

140*  10.000=  1.400.000 مشاركت سهام ممتاز

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  

140*  20.000=  2.800.000 سود سهام عادي
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رسهام سرمايه تعهد شده م

سمي سهام ادرصد كل ارزش  35به موجب قانون پرداخت 
ا آ   ا ا   ا ال ك  ل ش شك ا  در ابتداي تشكيل شركت سهامي الزامي است و مابقي آن   ا

در تعهد صاحبان سهام باقي مي ماند حساب  ) درصد 65(
ا   ا  ا ا كا   ك  ا  ا  ا تعهد صاحبان سهام يك حساب كاهنده حقوق صاحبان سهام  ت 

سال از سهامداران مطالبه  5است و حداكثر ظرف مدت 
.مي شود ش

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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9-5مسأله : مثال

سهم  2000شركت سهامي نيمروز با سرمايه اي متشكل از 

ل

سهم  2000شركت سهامي نيمروز با سرمايه اي متشكل از 
%  8سهم ممتاز  1000ريال و  2000سمي اعادي به ارزش 

آذر تشكيل شده است در   5ريال در  2000سمي ابه ارزش  آذر تشكيل شده است در   5ريال در  2000سمي ابه ارزش 
سمي سهام خود ادرصد ارزش  40تاريخ مذكور سهامداران 

را نقدا واريز و باقي در تعهد آنان باقي مانده است، را نقداً واريز و باقي در تعهد آنان باقي مانده است، 
.مطلوب است

ثبت دفتر روزنامه تشكيل -1 ثبت دفتر روزنامه تشكيل 1
ترازنامه شركت بالفاصله بعد از ثبت مذكور -2

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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روزثبت دفتر روزنامه ر ب

2.400.000              بانك
2.400.000 تعهد صاحبان سهام عادي
1.200.000 تعهد صاحبان سهام ممتاز

4.000.000           سهام عادي
2.000.000            سهام ممتاز

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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شركت سهامي نيمروز– ترازنامه 

ا ا  ا ا ا  ا  

ز روزر ر

:حقوق صاحبان سهام: دارايي ها
  2.000.000                      %8سهام ممتاز                           2.400.000بانك 

ا                        ا  ا  ا 1(ت  200 000( )1.200.000(تعهد صاحبان سهام ممتاز                       
8.000.000

4.000.000                سهام عادي
)2.400.000(  تعهد صاحبان سهام عادي                      

1.600.000
.جمع                                                       2.400.000جمع  .                                                      

2.400.000

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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يارزش دفتري سهام عادي م ه ري رزش

معرف حقوق هر سهم عادي نسبت به خالص دارايي هاي  
ا ا ك  .شركت سهامي استش

ق   ق اش  اشت  ا  ا  ا فقط  ك  اگر شركت سهامي فقط سهام عادي داشته باشد، حقوق  اگ ش
.صاحبان سهام تقسيم بر تعداد سهام عادي مي گردد

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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ارزش دفتري سهام عادي

اگر شركت سهام داراي هر دو سهم ممتاز و عادي بود

ي م ه ري رزش

.اگر شركت سهامي داراي هر دو سهم ممتاز و عادي بود

سم سهام ممتاز و ااز حقوق صاحبان سهام، ارزش  -1 سمي سهام ممتاز و ااز حقوق صاحبان سهام، ارزش  -1
.هرگونه سود تضمين شده معوق آنان كسر مي گردد

باقي مانده حقوق صاحبان سهام به تعداد سهام عادي  -2
.تقسيم مي شودتقسيم م شود

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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9- 14مثال مسأله 

:اطالعات قسمت حقوق صاحبان سهام شركت سهامي پويا:اطالعات قسمت حقوق صاحبان سهام شركت سهامي پويا
2.000.000به ارزش رسمي% 8سهام ممتاز 

سهم 2000ريال به تعداد  1000
100010.000.000سهام عادي به ارزش رسمي 

سهم 10.000به تعداد 
اد  ا  980ف  000 980.000صرف سهام عادي 

160.000سود تضمين شده معوق از سال قبل
1.318.000سود و زيان انباشته 1.318.000سود و زيان انباشته

نمايش حقوق صاحبان سهام در ترازنامه و تعيين ارش دفتري سهام عادي

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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شركت سهامي پويا–حقوق صاحبان سهام  م پوو ر

2.000.000سميابه ارزش % 8سهام ممتاز  ز م رزش%ه يب
سهم 200ريال به تعداد  1000

10.000.000ريال 1000سمي اسهام عادي به ارزش 
10به تعداد  10.000به تعداد 000

980.000                      صرف سهام عادي  
                                 10.980.000

اخ ش ا                                                              12 980   12,980,000                                                           جمع سرمايه پرداخت شده  000
1.318.000        سود و زيان انباشته  

14.298.000                      جمع حقوق صاحبان سهام

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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ارزش دفتر سهام عادي شركت سهامي پويا

    14.298.000                               جمع حقوق صاحبان سهام

ارزش دفتر سهام عادي شركت سهامي پويا

:كسر مي شود
:حقوق صاحبان سهام ممتاز

2.000.000                   ارزش دفتري -1 ري رزش
160.0002.160.000      سود تضمين شده معوق -2

ان عادي   مانده متعلق به صاح 12             حقوق باق 138 000 12.138.000             حقوق باقيمانده متعلق به صاحبان عادي  

  10.000تعداد سهام عادي
برگ

1213هر سهم عادي                                                                                                                          ارزش دفتري  

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  

ري يرزش هم ر

.با فرض اينكه ارزش دفتري در ابتداي سال محاسبه شود
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و تقسيم سودعمليات سود هر سهم - فصل دهم مم ر وو م و

زي ل  آ :در اين فصل مي آموزيم:د اي ف

ا   كت ها  د  زيا د ش ت  اطالعات  اطالعات صورت سود و زيان در شركت هاي سهامي - 
و چگونگي محاسبه آن (EPS)سود هر سهم  - 
ا جايز   سهام جايزه - 
اصالح اشتباهات با اهميت دوره قبل - 
الفا   ت هاي  ت د ص اهات با اه شا اصالح اشت شاء اصالح اشتباهات با اهميت در صورت هاي ماليفا - 
محدوديت هاي سود انباشته - 

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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اطالعات صورت سود و زيان در شركت هاي سهامي

شناخت عمليات عادي كه ماهيتي تكراري دارند از ساير  شناخت عمليات عادي كه ماهيتي تكراري دارند از ساير  
اقالم كه تكراري نيستند، در پشتيباني نتايج عمليات سال  

.آتي مؤثر است.آتي مؤثر است
بر اين اساس بايستي رويدادهاي غيرعادي را بعد از نتايج  

.عادي در صورت سود و زيان ذكر نمود.عادي در صورت سود و زيان ذكر نمود
:اين رويدادها دو طبقه هستند

نتايج عمليات متوقف شده -1 نتايج عمليات متوقف شده 1
اقالم غيرمترقبه -2

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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عمليات متوقف شده

ت  ن ختلف  ت ها  ا د ق كت ها  خ از ش ب

و

برخي از شركت هاي سهامي در قسمت هاي مختلف صنعت 
و تجارت فعاليت مي كنند مثالً شركت هواپيمايي در قسمت 

.ي هم كار مي كندردالته ه كا  كنددالته
يا يك شركت انتشاراتي در قسمت چاپخانه هم فعاليت 

مي كند كند
حال اگر اين قسمت متوقف شود، سود يا زيان حاصل از  

قف د ت د  ش ت آ ات عاد   ل .پس از عمليات عادي و مستمر آورده مي شود ,توقف از ع

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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اقالم غيرمترقبه

مشخصات اقالم غيرمترقبه

ب ر ير م

مشخصات اقالم غيرمترقبه

ت 1 ت ا لغ با اهم از نظ م از نظر مبلغ با اهميت است -1

د 2 عادي دا ت غ ماه ماهيت غيرعادي دارد -2

ا نشود 3 ود د آينده تك انتظا نم  انتظار نمي رود در آينده تكرار نشود -3

ل : مثال ت ناش از زلزله و س ا ه اموال و نظاي آنخ مصاد

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  

مصادره اموال و نظاير آن–خسارت ناشي از زلزله و سيل : مثال

www*p
nu

eb
*co

m



]اساليد[
230-274

باقالم غيرمترقبه ر ير م

:نكته
مرويدادهاي فروش دارايي ثابت و پرداخت جرائم  جر پر و ب يي ر روش ي روي

 در محكوميت در محاكم قضايي هرچند تكراري نيستند ولي
.ل عادي اتفاق مي افتدروا يرو ق ي ل

لذا در قسمت ساير درآمدها و هزينـه هـاي غيرعمليـاتي    
د ده  ش .آورده مي شودآ

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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تغيير در اصول و روش هاي پذيرفته شده حسابداري–اقالم غيرمترقبه 

يكي از اصول پذيرفته شده حسابداري، اصل ثبات   - 
رويرويه است

رعايت اين اصل به مفهوم عدم تغيير مطلق نيست - 
ياگر تغيير يك روش منجر به ارائه بهتر نتايج عمليات   -  يج ر ب ر ب جر روش ي يير ر

شد، بايد اين كار را انجام داد و آثار اين تغيير روش 
.را از ابتدا تاكنون در حساب ها نشان داد ن ب ر ون ب ز ر

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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تغيير در اصول و روش هاي پذيرفته شده حسابداري–اقالم غيرمترقبه 

وسيله نقليه خود را استهالک فرض كنيد شركت سهام آرش  وسيله نقليه خود را استهالک فرض كنيد شركت سهامي آرش 
خريداري  80ريال در ابتداي سال  7.000.000كه به قيمت 

كرده بود با استفاده از روش خط مستقيم با ارزش اسقاط كرده بود با استفاده از روش خط مستقيم با ارزش اسقاط 
.ريال و ده ساله محاسبه نمايد 1.000.000

= 600.000  استهالك ساالنه
1.000.000–7.000.000

سال 10

اشته  1              سال 3استهالك ان 800 000  =3  *600 000

ل

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  

600.000*  3=  1.800.000              سال 3استهالك انباشته 
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تغيير در اصول و روش هاي پذيرفته شده حسابداري–اقالم غيرمترقبه 

درصد   20و نرخ  يحال اگر در سال چهارم تصميم گرفته شود كه از روش نزول زو روش ز و ر يم رم چه ل ر ر رخيل رو
تاكنون به روش   80براي محاسبه استهالك استفاده شود بايستي استهالك از سال 

.نزولي محاسبه و منظور گردد

7.000.000*  20/0=  1.400.000        80سال 

–1.400.000* (20/0=  811.120.000سال 
7.000.000((

–2.520.000* (0/20=  896.000          82سال 
7 000 000(

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  

7.000.000(

3.416.000     جمع استهالك
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تغيير در اصول و روش هاي پذيرفته شده حسابداري–اقالم غيرمترقبه 

آثار ناشي از تغيير روش محاسبه استهالك از خط آثار ناشي از تغيير روش محاسبه استهالك از خط 
:درصد برابر است با 20مستقيم به روش نزولي با نرخ 

1 616 000  =1 800 000  -3 416 000 1.616.000  =1.800.000  -3.416.000

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  

www*p
nu

eb
*co

m



]اساليد[
235-274

تغيير در اصول و روش هاي پذيرفته شده حسابداري–اقالم غيرمترقبه 

:ثبت دفتر روزنامه

 1 616 000 1.616.000                     آثار انباشته ناشي از تغيير روش
در محاسبه استهالك

         استهالك انباشته وسائط نقليه         استهالك انباشته وسائط نقليه
1.616.000

.با اين ثبت استهالك انباشته افزايش يافته و به حد نزولي مي رسد

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  

ير ي زو ب و يشي ز ب ه ب ين ب
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شركت سهامي دماوند 10- 5مسأله  :  مثال

89.500.000 فروش خالص ص روش
)42.000.000(  قيمت تمام شده كاالي فروش رفته

47.500.000 سود ناخالص
12(هزينه هاي عمليات 520 000( )12.520.000(هزينه هاي عمليات

34.980.000                                   عملياتيسود خالص 
6.530.000   غيرعملياتيي ساير درآمدها و هزينه ها  ز و ر يير ر

41.510.000                    سود حاصل از عمليات عادي و مستمر
      2.000.000                                   مت متوقف شدهساز فروش ق لسود حاص 

43.510.000 م غيرمترقبهالسود خالص قبل از اق
)1.830.000(  خسارت ناشي از زلزله

7                         موجودي کاال اضافه م شود تغيير روش ارزياب 000 000

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  

7.000.000                         موجودي کاال اضافه مي شود تغيير روش ارزيابي
48.680.000 سود خالص
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EPSEarnings Per shareسود هر سهم 

مهم ترين ستاد سيستم هاي حسابداري شركت سهامي   مهم ترين ستاد سيستم هاي حسابداري شركت سهامي   •
تعيين سود هر سهم عادي است

اگر شركت داراي سهام ممتاز و عادي باشد، ابتدا  اگر شركت داراي سهام ممتاز و عادي باشد، ابتدا  •
سود تضمين شده سال جاري و معوق سهام ممتاز،  

.محاسبه و از سود خالص كسر مي شود.محاسبه و از سود خالص كسر مي شود
.سپس اين رقم بر تعداد سهام عادي تقسيم مي شود •
اگر در صورت سود و زيان اقالم غيرمترقبه و نظاير  اگر در صورت سود و زيان اقالم غيرمترقبه و نظاير  •

آن داشته باشيم بايد سود حاصل از عمليات عادي و 
.مستمر هر سهم را هم محاسبه نمائيم

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  

.مستمر هر سهم را هم محاسبه نمائيم
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EPSEarnings Per shareسود هر سهم 

تعداد سهام عادي  10- 5با فرض اينكه در مثال 
)بدون سهام ممتاز(سهم باشد  10.000 ب ز(م م ون )ب

.سود هر سهم به شرح اساليد بعد است ب ي رح ب هم ر و

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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EPSEarnings Per shareسود هر سهم 

4151                      هر سهم سود حاصل از عمليات عادي و مستمر ر و ي ي ز ل همو ر

200                     هر سهم مت متوقف شدهساز فروش ق لسود حاص روشلو هموز ر

   4351                      هر سهم م غيرمترقبهالسود خالص قبل از اق

)183(                                           هر سهم خسارت ناشي از زلزله

700              هر سهم موجودي کاال اضافه مي شود تغيير روش ارزيابي
ه د خالص 4868                                                     ه 

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  

4868                                                     هر سهم سود خالص
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سهام جايزه

به اين مفهوم است که ) سهام جايزه (سود سهمي 

يز ج م ه

ي ه يز(و ج م هوم)ه ين ب
سود به پرداخت نقدي شرکت سهامي به جاي 

.سهامداران برگه سهم ارايه نمايد ي ي ر هم بر ن ر ه

يچرا شركت هاي سهامي به جاي پرداخت نقدي براي  بر ي پر ي ج ب ي ه ي ر چر
تقسيم سود از سهام جايزه استفاده مي كنند؟

رحفظ منابع نقدي شركت -1 ي بع
كاهش قيمت بازار سهام شركت -2
براي مقاصد خاص مالياتي -3

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  

ي ي ص ي بر

www*p
nu

eb
*co

m



]اساليد[
241-274

چگونگي محاسبهچگونگ محاسبه

با توجه به نظر مجمع  (تعيين ميزان سود قابل تقسيم  -1
ي)عمومي )و

مبلغ سود قابل تقسيم را به قيمت بازار تقسيم مي كنيم تا   -2
وريمتعداد سهام جايزه را بدست آوريم ب ر يز ج م

تعداد مربوطه را در ارزش اسمي هر سهم ضرب و نتيجه   -3
ب مبلغ سهام يرتبه ترا از سود قابل تقسيم كسر مي كنيم تا  يم ي ر يم بل و ز ميربر غ ب ب

.عادي و صرف سهام بدست آيد

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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مسأله امتحاني سال هاي قبل

اطالعات شركت سهامي چالوس در پايان سال

بل ي ل ي

10.000به تعداد  يريال 1000سمي سهام عادي اارزش 
10.000.000

صرف سهام عاديصرف سهام عادي
2.000.000

سود انباشته
3 000 0003.000.000

جمع  
15.000.000

ريال 1250سود انباشته را مجمع تصويب نمود قيمت سهام در بازار % 25تقسيم 

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  

مطلوب است ثبت هاي الزم در دفتر روزنامه شركت  
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بمحاسبات

3.000.000*  25/0=  750.000مبلغ سود سهمي 

750.000 ÷ 1250=  600تعداد سهام منتشره  ر م ه

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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ثبت دفتر روزنامهثبت دفتر روزنامه
:در موقع تصويب

750انباشته) زيان(سود  000 750.000انباشته) زيان(سود 
                        سهام جايزه قابل توزيع

600 000600.000
                          صرف سهام عادي

150 000150.000
:در موقع ارايه

600.000      سهام جايزه قابل توزيع .      سهام جايزه قابل توزيع
600.000                سهام عادي

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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وراصالح اشتباهات با اهميت دوره هاي مالي قبل

انباشته بخشي از حقوق صاحبان سهام است ) زيان(سود 
پس از كسر سود تقسيم ) زيان(دهنده تجمع سود  كه نشان ون ع ن(ج يم)زي و ر ز پس

زمان  شده از بدو تأسيس شركت هاي سهامي تا 
.گزارش گيري سال جاري است

ً
ري ج ل يري رش ز

معموالً اگر اشتباه يك دوره مالي در دوره بعد كشف  
انباشته ) زيان(شوند آثار آن موجب تعديل حساب سود  و ب يل وجب ن ر ن(و ب)زي

.خواهد شد

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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لمثال

توسط يكي از مشتريان  5.000.000فرض كنيد واريز مبلغ 
شركت سهامي به عنوان درآمد متفرقه در حساب ها انعكاس 
يافته باشد، سال بعد مشخص مي گردد كه مبلغ مـذكور وام  
بوده است و به اشتباه به عنوان درآمد منظور شده است اين 
اشتباه موجب شده است كه سود سال قبل به همين مبلغ بيشتر 

.گزارش شود

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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وراصالح اشتباهات با اهميت دوره هاي مالي قبل

:براي اصالح اين اشتباه ثبت زير در دفاتر انجام ميشود

5.000.000    انباشته) زيان(سود 
5.000.000          حساب هاي پرداختني 5.000.000          حساب هاي پرداختني

اصالح اشتباه دوره مالي قبل

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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بمحدوديت هاي سود انباشته و ي ي و

اندوخته قانوني - 1
درصد سود خالص  5هر ساله  140به موجب ماده  درصد سود خالص  هر ساله  به موجب ماده 

شركت سهامي به عنوان اندوخته قانوني تخصيص 
.داده مي شود.داده مي شود

تا مادامي كه اندوخته قانوني به يك دهم سرمايه  
اجباري و در غير اينصورت منظور کردن آن نرسيده  اجباري و در غير اينصورت منظور کردن آن نرسيده 

.اختياري است

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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بمحدوديت هاي سود انباشته و ي ي و

در برخي از شركت هاي سهامي به موجب اساسنامه  - 2
يو يا تصويب مجمع عمومي براي برخي مقاصد   بر بر ي و ع ب و و

خاصي بخشي از سود انباشته به اندوخته تخصيص 
.مي يابد ب يي

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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بدهيهاي بلند مدت و سرمايه گذاريها – مهفصل يازد ز ي ريهمل ي ر و ب ي يه ب

:در اين فصل مي آموزيم

حسابداري اوراق قرضه پرداختني - 
ا ها   ا اجاره ها - 
سرمايه گذاري هاي بلندمدت - 

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  

www*p
nu

eb
*co

m



]اساليد[
251-274

يحسابداري اوراق فرضه پرداختني پر ر و ب

تأمين مالي عمليات عادي شركت ها معموالً از منابع 
بمالي موجود شركت يا بدهي هاي جاري بدست   ي ب ر و و ي

.مي آيد
ولي براي عمليات توسعه كه منابع متنابهي الزم است  ولي براي عمليات توسعه كه منابع متنابهي الزم است  

.شركت ها به خير طريق عمل مي كنند

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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ال نابع  ن  روش هاي تأمين منابع ماليوش هاي تأ

د 1 ا تق  ديت ب حد ايجاد  ايجاد محدوديت براي تقسيم سود -1

ديد 2 ا  د  صدور سهام جديد -2

دت از بانك ها 3 ا بلند وام بلندمدت از بانك ها -3

ايه ا 4 اجا  اجاره سرمايه اي -4

ضه 5 اق ق ا
دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  

اوراق قرضه -5
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يBonds Payableشرايط اوراق قرضه پرداختني  پر ر ق ور ي yر

:شرايط قيد شده در اوراق قرضه
قه  1 زش  ه  ا ارزش رسمي هر ورقه - 1
سررسيد بازپرداخت - 2
نرخ سود تضمين شده - 3
تاريخ هاي پرداخت سود تضمين شده - 4 تاريخ هاي پرداخت سود تضمين شده  

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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پرحسابداري اوراق قرضه پرداختني ر ور ر

درصد به مبلغ   18ساله با نرخ  10فروش اوراق قرضه : مثال
ماهه پرداخت   6ريال سود تضمين شده  100.000.000 ن و پرل

مي شود

1/4/85: تاريخ انتشار

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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پرحسابداري اوراق قرضه پرداختني ر ور ر

ثبت دفتر روزنامه
100.000.000بانك   1/4 100.000.000بانك   1/4

100.000.000اوراق فرضه پرداختني 
ماهه س م رسد سود تضمين شده به  6اولين  1/10در تاريخ  ماهه سر مي رسد سود تضمين شده به  6اولين  1/10در تاريخ 

.صورت زير محاسبه مي شود

9.000.000 =
6

*
18 *

1

دانشگاه پيام نوردانشگاه پيام نور..دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان دکتر محمد جواد حضوري عضو هيات علمي مرکز دليجان : : تهيه کننده  تهيه کننده  
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پرحسابداري اوراق قرضه پرداختني ر ور ر

9.000.000هزينه مالي  1/10
.بانك 9.000.000بانك  .

ماهه 6پرداخت سود تضمين شده 
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پرحسابداري اوراق قرضه پرداختني ر ور ر

هاي سال مالي سه ماه سود تضمين شده به تانو در 
.اوراق تعلق گرفته که بايد شناسايي شود و ي ب ر ق و

4     هزينه مال 500 000 4.500.000     هزينه مالي
4.500.000 سود تضمين شده اوراق قرضه  پرداختني 
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پرحسابداري اوراق قرضه پرداختني ر ور ر

سال بعد خواهيم داشت 1/4و در تاريخ 
4.500.000 سود تضمين شده اوراق قرضه  پرداختني . سود تضمين شده اوراق قرضه  پرداختني .

4.500.000                  هزينه مالي
9انك               000 000 9.000.000بانك              

 اين روند هر ساله ادامه خواهد داشت
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پرحسابداري اوراق قرضه پرداختني ر ور ر

: و در هنگام سررسيد اوراق در ده سال بعد

100.000.000  اوراق قرضه پرداختني
100.000.000          بانك ب

پرداخت اوراق قرضه سررسيد شده
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نفروش اوراق قرضه بين تاريخ هاي سود تضمين شده و خ ن ر و روش

د  خته نش ق ف د  ضه د  اق ق ط كه ا ا در شرايطي كه اوراق قرضه در موعد مقرر فروخته نشود د ش
فاصله زماني  ) ماه 3مثالً (و مدت زماني بر آن بگذرد 

اهد   ا خ كت  اد نزد ش داختن اف ي   ت كمتري وجوه پرداختني افراد نزد شركت سهامي خواهد  ك
.بود و به تبع سود كمتري به آنان تعلق خواهد گرفت

پ  ,رماه پس از تاريخ انتشا 2در مثال قبل فرض كنيد كه 
ماه محاسبه  دو اوراق فروخته شده باشد در اينحالت سود 

.و از خريدار اخذ مي شود
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نفروش اوراق قرضه بين تاريخ هاي سود تضمين شده و خ ن ر و روش

ثبت دفتر روزنامه
103.000.000            بانك 1/6 .            بانك / .

3.000.000 سود تضمين شده اوراق قرضه پرداختني                      
داختن       ضه  اق ق 100      ا 000 000 100.000.000      اوراق قرضه پرداختني      

آن پس از دو ماه درصد و فروش 18فروش اوراق قرضه 
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نفروش اوراق قرضه بين تاريخ هاي سود تضمين شده و خ ن ر و روش

ماه پرداخت خواهد   6سود تضمين شده  1/10در تاريخ 
شد

داختن ضه پ اق ق 3 د تض شده او 000 000 3.000.000 سود تضمين شده اوراق قرضه پرداختني
6.000.000                      هزينه مالي

9.000.000                   بانك
پرداخت اولين قسط سود تضمين شده
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نفروش اوراق قرضه بين تاريخ هاي سود تضمين شده و خ ن ر و روش

 )همچون فروش سهام شركت هاي سهامي(در مواردي، 
سمي نيست و به كمتر يا اقيمت اوراق قرضه مساوي ارزش  ش و ر رو ب و ي

.بيشتر از آن فروخته مي شود

از تفصيل آن   2با توجه به مطالعه كامل اين مباحث در حسابداري پيشرفته 
وخودداري مي شود ي ري و
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Leases                          اجاره ها

:اجاره ها به دو دسته تقسيم مي شوند:اجاره ها به دو دسته تقسيم م شوند
اجاره اي كه به موجب قرارداد بين   :اجاره عملياتي - 1

فا  ق ا ؤ  ق  گ   أ  مؤجر و مستأجر منعقد مي گردد و مؤجر حق استفاده ؤ  
از دارايي خود را براي مدت معيني در قبال 

اگذا  ك أ  .دريافت وجه به مستأجر واگذاري مي كنداف   
اجاره سرمايه اي معموالً منجر به   :اجاره سرمايه اي - 2

تملك دارايي مورد اجاره و يا استفاده دارايي براي 
.تمام عمر مفيد آن توسط مستأجر مي شود
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اجاره ها

در اجاره سرمايه اي مالكيت دارايي بدون دريافت وجه 
.ديگري به شركت سهامي منتقل خواهد شد و ل ي ر ب ر

اجاره سرمايه اي نوعي تأمين مالي براي تحصيل  اجاره سرمايه اي نوع تأمين مال براي تحصيل  
.دارايي است
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رنحوه ثبت در دفاتر مستأجر ر ر و

***        دارايي مورد اجاره سرمايه اي
***         اقساط تعهدات اجاره سرمايه اي ***         اقساط تعهدات اجاره سرمايه اي

:پرداخت هر قسط همراه با سود مربوطه

***                                هزينه مال ***                                هزينه مالي
***       اقساط تعهدات اجاره سرمايه اي

***                      بانك
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وسرمايه گذاري كوتاه مدت ري ي ر

 :مشخصات 
ه  د   ش  ل ف اً قا ه گذا ها كه  سرمايه گذاري هايي كه سريعا قابل فروش بوده و به ا

.سهولت به وجه نقد تبديل مي شود

ياين نوع سرمايه گذاري ها تحت عنوان دارايي هاي  و ر وع ن
.جاري طبقه بندي مي شود
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ثبت سرمايه گذاري هاي كوتاه مدت

 

و ر ر

***          سرمايه گذاري هاي كوتاه مدت
***         وجوه نقد

حساب سرمايه گذاري هاي كوتاه مدت به قيمت  :  نکته  حساب سرمايه گذاري هاي كوتاه مدت به قيمت  :  نکته 
تمام شده بدهكار مي شود

د يناش از  دريافت  ه گذا : ا : سرمايه گذاريناشي از  دريافت سود
***                 وجوه نقد 
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وثبت سرمايه گذاري هاي كوتاه مدت ي ري ر

هنگام تهيه صورت هاي مالي ارزش دفتري 
لسرمايه گذاري هاي كوتاه مدت بر اساس قاعده اقل   س بر و ر
قيمت تمام شده و قيمت بازار در مجموع كل سهام  
.ارزش گذاري و در ترازنامه شركت منعكس مي شود و ي س ر ر ش

ريال  500.000اگر فرضاً قيمت بازار به ميزان 
بت   كمتر از قيمت تمام شده بود الزم است ثبت صفحه   ت  م  بو الزم  م يمت  ز  ر  م

.بعد در دفتر روزنامه ثبت شود
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وثبت سرمايه گذاري هاي كوتاه مدت ر ر

500.000 زيان ناشي از كاهش ارزش سرمايه گذاري كوتاه مدت
500.000 ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري هاي كوتاه مدت . ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري هاي كوتاه مدت

 سرمايه گذاري كوتاه مدتدر ترازنامه پس از درج 
اب  مايه گذاري كوتاه مدتح ه كاهش ارزش س درج و  ذخ درج و  ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري كوتاه مدتحساب 

.سرمايه گذاري به ارزش دفتري ارائه مي شود
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سرمايه گذاري هاي بلندمدتسرمايه گذاري هاي بلندمدت

سمياخريد به ارزش 
***سرمايه گذاري هاي بلندمدت ***سرمايه گذاري هاي بلندمدت 

***وجوه نقد 
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سرمايه گذاري هاي بلندمدتسرمايه گذاري هاي بلندمدت

خريد اوراق قرضه به ارزش كمتر
***سرمايه گذاري  بلندمدت ***سرمايه گذاري  بلندمدت 
***           رف اوراق قرضهص                                      

***                      وجوه نقد                       نق
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سرمايه گذاري هاي بلندمدتسرمايه گذاري هاي بلندمدت

:سمياخريد اوراق قرضه ساير شركت ها به ارزش باالتر از ارزش 

***  سرمايه گذاري هاي بلندمدت
***              كسر اوراق قرضه ***              كسر اوراق قرضه

***            وجوه نقد
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واالخره تفويض االمر اليهواالخرٌه تفويض االمر اليه

به پايان آمد اين دفتر حکايت همچنان باقي
به صد دفتر نشايد گفت شرح حال مشتاقان                   به صد دفتر نشايد گفت شرح حال مشتاقان                   
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