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  »هاي تضامنی حسابداري شرکت«

  .شود می بسته ........................ حساب با تصفیه حساب و است انحالل ...................... معنی به تصفیه، حساب بدهکار مانده ـ 1

)99 بانکدار(  

  شرکا سرمایه ـ زیان) د  شرکا جاري ـ زیان) ج  شرکا سرمایه ـ سود) ب  شرکا جاري ـ سود) الف

   )99 حسابداري هنرآموز(    گیرد؟ می قرار تضامنی هاي شرکت در شونده خارج شریک سهم حساب بدهکار در مورد کدام ـ  2

  سود از شریک سهم) د  شریک برداشت) ج  ها اندوخته از شریک سهم) ب  شریک سرمایه) الف

 با ارتباط در فوت، تاریخ از ماه یک مدت پایان تا متوفی مقام مقائ سکوت تضامنی، شرکت شرکاي از یکی فوت صورت در ـ  3

   )99 حسابداري هنرآموز(   است؟ حکمی چه در شرکت، بقاي به راجع رضایت عدم یا رضایت

  قانونی مهلت تمدید) ب    رضایت عدم اعالم) الف

   شرکت انحالل) د    رضایت اعالم) ج

   )99 حسابداري هنرآموز(  ت؟اس نفر چند تضامنی شرکت در شرکا تعداد حداقل ـ  4

  7) د  5) ج  2) ب  4) الف

   )99 حسابداري هنرآموز(  است؟ حسابی چگونه تضامنی يها شرکت در شرکا جاري حساب ـ  5

  اسمی) د  حقیقی) ج  دائمی) ب  موقت) الف

 به شرکا توافق طبق سود سهم. است کرده تحصیل سود ریال 60,000 مبلغ ،98 سال طی »ب«  و »الف« تضامنی شرکت ـ  6

   )99 حسابداري هنرآموز(  است؟ ریال چند شرکت 98 سال سود از »الف« سود سهم. است 1 و 3 »ب« و »الف« ترتیب

  15,000) د  20,000) ج  45,000) ب  60,000) الف

 جاري و سرمایه مانده از %5 شده تضمین سود اگر. است دست در شرکا و »الف« تضامنی شرکت دفاتر از زیر، هاي مانده ـ  7

   )97 حسابداري هنرآموز(  است؟ ریال چند ترتیب به »ج« و »ب« و »الف« شده تضمین سود اشد،ب شرکا

  بدهکار 300         »الف« جاري        2,000      »الف« سرمایه

  بستانکار 400            »ب« جاري        3,000        »ب« سرمایه

  بدهکار 200            »ج« جاري         5,000       »ج« سرمایه

  215 و 170 ،85) د  285 و 170 ،115) ج  285 و 130 ، 115) ب  215 و 130 ، 85) الف

 اگر. بود خواهد متوفی مقام قائم و شرکا سایر رضایت به موقوف شرکت بقاي شرکا از یکی فوت صورت در تضامنی هاي شرکت در ـ  8

 عدم یا رضایت با ارتباط در فوت، تاریخ از ماه یک انقضاي تا وفیمت مقام قائم و باشند گرفته تصمیم شرکت بقاي به شرکا، سایر

   )97 حسابداري هنرآموز(  است؟ صحیح متوفی مقام قائم خصوص در مورد کدام کند، سکوت شرکت بقاي به راجع خود رضایت

  .بود نخواهد سهیم مدت آن ضرر به نسبت ولی بوده شریک مذکور مدت در حاصله منافع در) الف

  .بود نخواهد سهیم حاصله منافع به نسبت ولی بوده شریک مذکور مدت در شرکت ررض در) ب

  .بود خواهد شریک ضرر، و نفع از مزبور مدت در شرکت اعمال به نسبت) ج

  .بود نخواهد شریک ضرر، و نفع از مزبور، مدت در شرکت اعمال به نسبت) د

 شود؟ می بسته شرکا سرمایه به نسبت کدام به شرکت، نحاللا از حاصل زیان یا سود تضامنی، هاي شرکت ینآ تصفیه در ـ  9

)97 حسابداري هنرآموز(   

  .شود نمی بسته شرکا سرمایه با شرکت انحالل از حاصل زیان و سود) الف

  سرمایه) ب

  مساوي) ج

  سودبري) د

  اولفصل
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 به شما. است ریال 1,800 و ریال 1,000 ترتیب به آنها سرمایه که هستند تضامنی شرکت یک شریک دو منصور، و ناصر ـ 10

    است؟ کدام شرکت دفاتر در مناسب روزنامه ثبت. خرید می را ناصر سهم تمام ریال، 1,100 پرداخت با جدید شریک عنوان

)97 حسابداري هنرآموز(   

  )ستانکارب (1,000 ناصر سرمایه ـ) بدهکار (1,000 صندوق) ب  )بستانکار (1,000 شما سرمایه ـ) بدهکار (1,000 ناصر سرمایه) الف

  )بستانکار (1,100 صندوق ـ) بدهکار (1,100 شما سرمایه) د  )بستانکار (1,100 صندوق ـ) بدهکار (1,100 ناصر سرمایه) ج

   )97 حسابداري هنرآموز(  شود؟ می بسته حساب کدام با سال پایان در تضامنی، هاي شرکت در شرکا جاري حساب ـ 11

  شریک سرمایه) ب    )زیان (سود تقسیم) الف

  شرکا برداشت) د    اختتامیه تراز) ج

 سود در %60 و %40 نسبت به ترتیب به شرکا. دادند تشکیل تضامنی شرکت یک »ب« و »الف« آقایان ،1/7/96 تاریخ در ـ 12

 ریال 25,000 وي براي آن شده تمام بهاي که زمین قطعه یک اختصاص طریق از را خود الشرکه سهم ،»الف«. اند سهیم زیان و

 شرکت حساب به را خود الشرکه سهم ریال 50,000 مبلغ »ب«. شد تعیین ریال 50,000 زمین منصفانه ارزش. دکر تأمین بود،

   )97 حسابداري هنرآموز(  است؟ ریال چند »الف« سرمایه بستانکار مانده شرکت، تشکیل از پس بالفاصله کرد واریز

  50,000) د  25,000) ج  20,000) ب  10,000) الف

 یکدیگر، تراضی با را خود غیرنقدي و نقدي وجوه زیر، ترتیب به قانونی تشریفات انجام از پس مدي،اح و محمدي آقایان ـ 13

 ساخته کاالي ریال 350,000 شامل ریال 1,000,000 محمدي. دادند اختصاص تولیدي شرکت یک تأسیس براي سرمایه عنوان به

.  ریال کاالي ساخته شده و مابقی نقد850,000ریال شامل  2,000,000 احمدي نقد، مابقی و اولیه مواد ریال 295,000 و شده

   )97 حسابداري هنرآموز(   شد؟ خواهد بستانکار ریال چند ترتیب بهسرمایه محمدي و احمدي 

  2,000,000 و 1,000,000) ب    1,250,000 و 1,000,000) الف

  750,000 و 250,000) د    1,500,000 و 1,500,000) ج

 سود کردند توافق شرکا. دادند تشکیل زیر هاي آورده با را شرکا و ناصر تضامنی شرکت ،1/3/92 تاریخ در نادر و ناصر ـ 14

  )95 حسابداري هنرآموز(  است؟ ریال چند ،1/3/92 تاریخ در نادر سرمایه حساب. نمایند تقسیم خود بین مساوي نسبت به را زیان و

  نادر                         ناصر                                ها آورده      

  ریال 10,000              ریال 80,000                                 نقد        

 ریال 50,000                ریال 50,000)       بازار ارزش (تجهیزات   

  10,000) د  60,000) ج  80,000) ب  13,000) الف

  )95 حسابداري هنرآموز(   است؟ کدام تضامنی هاي شرکت در قانونی ندوختها ـ 15

  سود %15) د  سود %10) ج  سود %5) ب  صفر) الف

   )95 حسابداري هنرآموز(   شود؟ می بدهکار حساب کدام در تضامنی، شرکت هاي دارایی سایر یا نقدوه وج از شرکا شخصی استفاده ـ 16

  شرکا جاري) د  زیان و سود تقسیم) ج  تصفیه) ب  شرکا سرمایه) الف

    منحل گردد؟تواند نمیدر کدام یک از موارد زیر، شرکت تضامنی  ـ 17

  .در صورتی که موضوع فعالیت شرکت ناممکن باشد) ب  .در صورتی که دادگاه انحالل شرکت را اعالم نماید) الف

  در صورت موافقت یکی از شرکا) د    در صورت فوت هر یک از شرکا) ج

هاي سود و زیانی   و نسبت2,000 و 3,000 و 5,000هایی به ترتیب  اي یک شرکت تضامنی با سرمایهالف و ب و ج شرک ـ 18

 ریال 300 و 500الزحمه براي الف و ج  و حق% 10نامه نرخ سود تضمین شده سرمایه  طبق شرکت.  هستند1 و 2 و 3به ترتیب 

 ریال باشد، سهم الف از 3,000ل مالی پس از کسر مالیات اگر سود عملکرد سا. گردد و مابقی به نسبت سود و زیانی تقسیم می

   سود چند ریال است؟

   1,600) د  1000) ج  800) ب  700) الف

 شرکاي شرکت تضامنی هستند و 1 و 3هاي سود و زیانی   ریال و نسبت3,000 و 7,000هایی معادل  الف و ب با سرمایه ـ 19

 ریال و حق تعلق 2,000ها ج با پرداخت  با توافق آن
1

4
. شود در سود و زیان و سرمایه به عنوان شریک جدید پذیرفته می 

   کدام است؟» الف«تأثیر این رویداد بر حقوق مالی 

   افزایش 750) د   افزایش250) ج   کاهش750) ب   کاهش250) الف
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   ؟باشد نمی با توجه به تصفیه شرکت به روش آنی، کدام گزینه صحیح  ـ 20

  .شود ابت فروش نقدي ساختمان، حساب موجودي نقد بدهکار و حساب ساختمان بستانکار میب) الف

  .شود ها و حساب موجودي نقد بستانکار می ها، حساب بدهی بابت پرداخت بدهی) ب

  .شود بابت پرداخت مخارج تصفیه، حساب تصفیه بدهکار و حساب موجودي نقد بستانکار می) ج

  .شود  شریک، حساب سرمایه شریک بدهکار و حساب تصفیه بستانکار میبابت واگذاري دارایی به) د

 میلیـون  40الشرکۀ مریم و   میلیون ریال سهم60 میلیون ریال که 100 شرکت تضامنی با سرمایۀ 15/2/92مریم و زهرا در تاریخ    ـ 21

 میلیون ریـال باشـد، بـا    40ات معادل  پس از کسر مالی1392اگر سود عملکرد سال . ریال سهم الشرکۀ زهرا بوده است، تأسیس کردند       

   )  ارقام به میلیون ریال    (استفاده از روش تقسیم سود به نسبت سرمایۀ اولیه، سهم سود زهرا کدام است؟        

     16) د   24) ج  32) ب   12) الف

یۀ سـود بـه    درصد بهره به سرمایۀ هر یک از شرکا تعلق گیرد و تقسیم بق      12با استفاده از اطالعات سؤال قبل، چنانچه          ـ 22

نسبت 
3

5
 و 

2

5
      باشد، کل سهم سود مریم چند ریال است؟ 

    24,000,000) د  8,1600,000) ج   16,000,000) ب  2,110,000) الف

نامـه،   طبـق شـرکت  . ل هـستند  میلیون ریـا 300 و 200اي معادل     ایمان و الهام شرکاي شرکت تضامنی به ترتیب داراي سرمایه           ـ 23

سود و زیان به ترتیب به نسبت  
4

7
 و 

3

7
اي   میلیون ریال داراي سـرمایه 660با توافق شرکاء، محمودرضا با پرداخت . شود  تقسیم می

   )  ارقام به میلیون ریال    (ام است؟  سمت بدهکار ثبت ورود شریک جدید، کد   . شود  میلیون ریال می  800به ارزش 

  800سرمایۀ محمودرضا ) ب  60 ، سرمایۀ الهام 80، سرمایۀ ایمان 660بانک ) الف

  660 ، سرمایۀ محمودرضا 800بانک ) د  60، سرمایۀ الهام 80 ، سرمایۀ ایمان 660سرمایۀ محمودرضا ) ج

با توجه به اطالعات سؤال قبل، اگر محمودرضا در            ـ 24
1

3
هاي سود و زیـان جدیـد ایمـان و      سود و زیان سهیم گردد، نسبت     

     الهام، به ترتیب کدام است؟ 

) الف
6

21
 و 

4

21
) ب  

4

21
 و 

6

21
) ج  

8

21
 و 

2

7
) د  

7

21
 و 

3

7
    

   باشد؟  حداقل تعداد شرکاي شرکت تضامنی، چند نفر می  ـ 25

 پنج ) د  چهار) ج  سه) ب  دو) الف

ی هستند و براي تقسیم سود  ریال شرکاي یک شرکت تضامن4,000,000 ریال و 2,000,000ي  احمد و حمید به ترتیب با سرمایه ـ 26

 10باشد تقسیم سود پـس از کـسر     ریال می3,600,000ترتیب خاصی مشخص نشده است و سود خالص شرکت پس از کسر مالیات         

   مانده سود، به ترتیب چند ریال است؟ سهم سود هر یک از شرکا از باقی. گیرد ي سرمایه صورت می درصد سود تضمین شده

    1,800,000 ـ 1,800,000) ب    1,000,000 ـ 2,000,000) الف

  2,000,000 ـ 1,000,000) د    1,500,000 ـ 1,500,000) ج

    است؟ هنگام تصفیه، یک اتومبیل متعلق به شرکت به حسین یکی از شرکاي شرکت تضامنی واگذار شد، ثبت آن چگونهدر ـ  27

  بستانکار                                    بدهکار            بستانکار                                    بدهکار            

  جاري حسین   بانک ) ب  وسایل نقلیه  بانک) الف

 جاري حسین  وسایل نقلیه) د  وسایل نقلیه  جاري حسین) ج

 ریال به حساب 1,000,000 حسینی و احمدي شرکاي یک شرکت تضامنی هستند و قبول کردند شهرام را با پرداخت مبلغ           ـ  28

   شوند؟  ها بدهکار می  ریال در نظر گرفته شود، کدام یک از حساب4,000,000ي شهرام  اگر سرمایه. ت وارد کنندشرک

    ي شهرام بانک، سرمایه) ب    بانک) الف

 بانک، سرمایه حسینی، سرمایه احمدي، سرمایه شهرام) د  بانک، سرمایه حسینی، سرمایه احمدي ) ج

با فرض اینکه بابت تقـسیم سـود   .  ریال است8,000,000 و 6,000,000کاي یک شرکت تضامنی ي محمودرضا و محمدرضا شر      سرمایه  ـ   29

و مابقی نیـز بـه   .  ریال باشد800,000 و 500,000ي هر یک از شرکا نیز به ترتیب   درصد بهره به سرمایه تعلق گیرد و پاداش سالیانه      10ابتدا  

   ال سود سال جاري، چند ریال است؟            ری2,000,000سهم محمدرضا از    .  نسبت مساوي تقسیم شود    

  1,600,000) د  1,250,000) ج  1,000,000) ب  750,000) الف



  

 
 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 9  ها حسابداري شرکت

بابت بستن خالصـه   . در سال جاري به زیان منجر شد      » موضوع سوال قبل  «عملیات شرکت تضامنی محمودرضا و شرکا        ـ 30

     گیرد؟ سود و زیان چه ثبتی در دفاتر صورت می

                            بستانکار                                    بدهکار                                        بستانکار                                    بدهکار             

  جاري شرکا  تقسیم سود و زیان) ب  خالصه حساب سود و زیان  تقسیم سود و زیان ) الف

    تقسیم سود   خالصه حساب سود و زیان) د  تقسیم سود و زیان  جاري شرکا) ب

سـینایی بـا واریـز مبلـغ     .  ریال هـستند 6,000,000هاي هر یک   خواجوي و کریمی شرکاي یک شرکت تضامنی با سرمایه        ـ  31

 ریال و حق تعلق 6,500,000اي به ارزش      ریال به حساب شرکت داراي سرمایه      5,900,000
1

3
دام عبـارت در  ک. شود از سود می

   )ارقام به هزار ریال(رابطه با بخشی از ثبت ورود شریک جدید صحیح است؟  

                            بستانکار                                    بدهکار                                        بستانکار                                    بدهکار             

  6,500ي سینایی  سرمایه  300ي خواجوي  سرمایه) ب  6,500ي سینایی  سرمایه  200ي کریمی  سرمایه) الف

    300ي کریمی  سرمایه  5,900ي سینایی  سرمایه) د  600نقد   300ي خواجوي  سرمایه) ج

  300                                                           سرمایه خواجوي                                                                                     

   هاي تضامنی به کدام عامل بستگی دارد؟  براساس قانون تجارت ایران، تقسیم سود شرکتـ  32

  هاي نقدي  آورده)ب    الشرکه  سهم)الف

  ي شرکت با متخصصان  توافق هیأت مدیره)د    هاي غیرنقدي  آورده)ج

. انـد   تـشکیل داده 2 و 3 ریال به نـسبت  5,000,000ي  ي اولیه   ، شرکتی تضامنی با سرمایه    89ماه سال    زهرا در فروردین   مریم و  ـ 33

 درصد نرخ کارمزد و تقسیم مـابقی  10 ریال سود خالص داشته و طبق شرکت نامه تقسیم سود بر مبناي              500,000طی دوره شرکت    

   را به ترتیب چند هزار ریال است؟     ي مریم و زه   سود سرمایه.  است2 و 3به نسبت  

  150 و 350 )د  220 و 320 )ج  200 و 300 )ب  220 و 280 )الف

سهم مریم و زهرا از سود خـالص بـه   .  ریال باشد6,500,000با توجه به اطالعات سوال قبل و با فرض اینکه سود خالص    ـ  34

     ترتیب چند هزار ریال است؟

  2,400 و 2,600 )د  2,600 و 3,900 )ج  2,400 و 3,600 )ب  3,200 و 3,800 )الف

هاي    یوسف، ناصر و بهنام به ترتیب به نسبت        ـ   35
1

4
  ،

2

4
 و  

1

4
بـا توافـق شـرکاء    . باشـند   در سود و زیان شرکت تضامنی سـهیم مـی  

مهدي به عنوان شریک پذیرفته شد و در                    
1

6
      سهم جدید یوسف و ناصر به ترتیب کدام است؟                        .   سود و زیان شرکت سهیم گردید                 

 )الف
5

24
 و 

5

12
 )ب  

5

12
 و 

5

24
 )ج  

2

12
 و 

5

24
 )د  

2

12
 و 

5

12
  

 ـ 36

  .توان مفاد آن را تغییر داد بنایی شرکت است که در صورت تمایل هر یک از شرکا، می  از ارکان اصلی و زیر)الف

  .باشد هاي انجام شده بین شرکا قبل از ثبت شرکت می شود و حاوي توافق ت کتبی تنظیم می قراردادي است که به صور)ب

  .هاي انجام شده بین شرکا بعد از ثبت شرکت است شود و حاوي توافق  قراردادي است که به صورت کتبی تنظیم می)ج

  .ي یک اعضا قابل تغییر است باشد و با راي نصف به اضافه هاي شرکا می  قراردادي کتبی است و حاوي توافق)د

 ـ 37

   300، 1300 )د  800 ، 600 )ج  600 ، 800 )ب  700 ، 700 )الف

 ـ 38

     9,000 ، 11,000 )د  11,000  ،  9,000 )ج  5,000 ، 15,000 )ب  15,000 ، 5,000 )الف
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   شوند؟ واحدهاي اقتصادي انتفاعی از لحاظ نوع فعالیت به کدام یک از موارد زیر تقسیم می  ـ 39

   انتفاعی، غیرانتفاعی)د   تجاري، غیرتجاري)ج   دولتی، خصوصی)ب   حقیقی، حقوقی)الف

   . انند از شرکت خارج شوند       تو می . ...... و شرکا در صورت     ..... ..  در شرکتهاي تضامنی مسئولیت شرکا در مقابل طلبکاران              ـ 40

   نامحدود، رضایت یکی از شرکا)ب     نامحدود، موافقت تمام شرکا)الف
   محدود به سهم الشرکه، رضایت یکی از شرکا)د   محدود به سهم الشرکه، موافقت تمام شرکا)ج

ي هـر   به سـرمایه .  ریال هستند800و  1,000اي به میزان    مینا و سهیل شرکاي یک شرکت تضامنی هر یک داراي سرمایه           ـ 41

ي  کنند و بـاقی مانـده    ریال دریافت می150 و 200اي به مبلغ  گیرد و هر یک به ترتیب پاداش ساالنه  درصد بهره تعلق می   2یک  

 ریال باشـد، سـهم هـر یـک از زیـان بـه       400در صورتی که زیان سال به مبلغ . شود سود یا زیان به نسبت مساوي تقسیم می     

     ترتیب کدام است؟

  178 - 222 )د  180 - 220 )ج  200 - 200 )ب  227 - 173 )فال

ي   ماه، فرهاد با سرمایه10پس از گذشت .  ریال یک شرکت تضامنی تشکیل دادند000,7اي معادل  ساناز و سحر هر یک با سرمایه ـ  42

 ریال و مشارکت در 200,7
1

3
   ؟ی سرقفلی، مبلغ آن چند ریال استدر صورت شناسای.  سود و زیان، وارد شرکت شد

  400 )د  600 )ج  400,2 )ب  600,2 )الف

    ؟ شود می ریال سود کسب کرد، به چه نحوي ثبت 700,000شرکت تضامنی امید و شرکا  ـ 43

  بستانکار  بدهکار  بستانکار  بدهکار

  حساب جاري شرکا  تقسیم سود) ب  تقسیم سود  حساب جاري شرکا) الف

  خالصه سود و زیان  حساب جاري شرکا) د  یم جاري شرکاتقس  خالصه سود و زیان) ج

     ؟ شود   می ریال حقوق به علی یکی از شرکاي شرکت تضامنی پرداخت شود به چه نحو ثبت          1,200,000مقرر گردید ساالنه     ـ 44

  بستانکار  بدهکار  بستانکار  بدهکار

  حساب جاري شرکا  تقسیم سود) ب  تقسیم سود  هزینه حقوق) الف

  حساب جاري شرکا  هزینه حقوق) د  تقسیم سود  سود و زیان حسابخالصه ) ج

مهسا و مهتاب شرکاي یک شرکت تضامنی هستند که به نسبت           ـ 45
2

5
 و 

3

5
در سود و زیان شریک هستند موافقت شد مهشید به عنـوان      

در  و هشریک جدید وارد شد   
1

4
      ؟ سود و زیان شریک شود نسبت مشارکت مهسا و مهتاب پس از ورود مهشید چقدر است              

) الف
3

10
 و 

9

20
) ب  

6

20
 و 

5

20
) ج  

9

20
 و 

5

20
) د   

3

10
 و 

5

20
   

 ریال 9,500,000 ریال، 9,500,000 آنها به ترتیب ي سرمایهبهزاد و بهشاد و بهناز شرکاي یک شرکت تضامنی هستند که     ـ 46

چـه حـساب یـا    .  شرکت خـارج شـد    ریال از دارایی   8,000,000بهناز با موافقت سایر شرکا و دریافت        .  ریال است  6,000,000و  

      ؟ شود مییی به چه مبلغ بدهکار ها حساب

  2,000,000   سرقفلی-  6,000,000  سرمایه بهناز  )الف

  2,000,000   تقسیم سود-  6,000,000  سرمایه بهناز  )ب

  2,000,000   زیان حاصل از خروج-  6,000,000  سرمایه بهناز  )ج
  1,000,000 سرمایه بهشاد - 1,000,000  زاد سرمایه به-  6,000,000  سرمایه بهناز  )د

    ؟شود میي موقت حساب برداشت با چه حسابی بسته ها حسابي تضامنی هنگام بستن ها شرکتدر  ـ 47

  خالصه حساب سود و زیان) د  حساب جاري شرکا) ج  سرمایه شرکا ) ب  تقسیم سود ) الف

 چـه حـسابی   ، ریال هزینه کردنـد 2,500,000مر مبلغ شرکت تضامنی وحید و شرکاء تصمیم به انحالل گرفتند براي این ا    ـ 48

      ؟شود میبدهکار 

  خالصه حساب سود و زیان) د  سهم الشرکه شرکا ) ج  هزینه انحالل ) ب  تصفیه ) الف

    ادعاي سهم جداگانه و شخصی داشته باشند؟توانند می» چه موردي«ي تضامنی، درها فعالیتهر یک از شرکاي  ـ 49

  هر سه مورد ) د  مالکیت اموال شرکت) ج  اي شرکت بدهی ه) ب  سود شرکت) الف

سود .  در تقسیم سود و زیان شریک هستند5 و 2باشند و به ترتیب به نسبت  احمد و علی شرکاي شرکت تضامنی میـ  50

    .  ریال شده است 000/280 شرکت تضامنی احمد و شریک بالغ بر 1380سال 

   ریال000/800سود سهم احمد برابر است با )ب   ریال000/000/2سود سهم علی برابر است با )الف
   ریال000/80سود سهم احمد برابر است با )د   ریال000/800سود سهم علی برابر است با )ج
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