
 www.iranclg.ir )بزرگترین پایگاه جامع علمی و پژوهشی(            ایران کالج

 

 أ

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 www.iranclg.ir )بزرگترین پایگاه جامع علمی و پژوهشی(            ایران کالج

 

 ب

 

 نام دانشگاه

  گروه

 

  ..........................نامه دوره انیپا

 

 :عنوان

 بررسی سيستم حسابداری شرکت تعاونی

 

 :راهنما استاد

 

 استاد مشاور

 

 :دانشجو

 

 شماره دانشجویی:

 

 

 فصل / سال
 

 

 

 

  



 www.iranclg.ir )بزرگترین پایگاه جامع علمی و پژوهشی(            ایران کالج

 

 ت

 

 صفحه                                                                                  

 1 ............................................................................................................................. مقدمه

  3 ............................................................................ تئوری ها در شرکت تعاونی فصل اول:

 4 ...................................................................................... انهتاريخچه تعاونی در ايران و ج 1-1

 5 ........................................................... تعاونی هايی که در گذشته در آمريکا فعال بودند1-1-1

 6 ............................................................................................................................... چين 1-1-2

 6 .......................................................................... مقررات انجمن وام در چين باستان 1-1-2-1

 7 ................................................................................................................. يونان باستان  1-1-3

 7 ................................................................................................ تاريخچه تعاون در ايران 1-1-4

 11 ..................................................................... اصول مکتب شرکت های تعاونی راچديل  1-2

 12 .............................................................................................. عضويت آزاد و اختياری 1-2-1

 12 ........................................................................ اداره امور شرکت بر اساس دموکراسی 1-2-2

 13 .................................................................................................... بهره محدود سرمايه  1-2-3

 13 .......................................... تقسيم مازاد و عوايد شرکت به نسبت معاملات بين اعضاء1-2-4

 14 ..................................................... مذهبی و سياسی،حفظ بی طرفی در مسائل نژادی  1-2-5

 14 .................................................................................................... انجام معاملات نقدی 1-2-6

 15 ........................................................................... وپرورش و تعليمات تعاونی شآموز 1-2-7

 15 ............................................................................................................................... کليات 1-3

 15 ................................................................................... تفاوت شرکت سهامی و تعاونی1-3-1

 16 .................................................................................. اهداف کلی شرکت های تعاونی 1-3-2

 17 ...................................................................... انواع شرکت تعاونی از لحاظ عضويت  1-3-3

 17 .................................................................................................. شرکت تعاونی عام 1-3-3-1

 17 ..............................................................................................شرکت تعاونی خاص 1-3-3-2

 11 ........................................................................ تعاونی ازنظر نوع فعاليت انواع شرکت 1-3-4

 11 .................................................................................................................... دیيتول 1-3-4-1

 11 .................................................................................................................... عیيتوز 1-3-4-2

 11 ............................................................. دی)چند منظوره(يعی و توليبی از توزيترک 1-3-4-3

 11 .................................................................................... ه در شرکت های تعاونیيسرما 1-3-5



 www.iranclg.ir )بزرگترین پایگاه جامع علمی و پژوهشی(            ایران کالج

 

 ث

 

 22 ................................................................................................................ هين سرمايتأم 1-3-6

 23 ..................................................................................... س شرکت تعاونی يند تأسيفرا 1-3-7

 24 ................................................................................... حسابداری شرکت های تعاونی 1-3-1

 21 .......................................................................................................... ه يارات سرمييتغ 1-3-1

 21 ....................................................................................................... ه يش سرمايافزا 1-3-1-1

 21 ......................................................................................................... هيکاهش سرما 1-3-1-2

 21 ................................................................................................................ م سوديتقس 1-3-11

 32 ........................................................................................................... هيانحلال و تصف1-3-11

 32 ......................................................................................................... هيمراحل تصف1-3-11-1

 34 ...................................................................................................... اول  نمودارهای فصل 1-4

 34 ............................................................................. افت خدماتيمدارک لازم جهت در 1-4-1

 35 ................................................................................................. رات شرکت تعاونیييتغ1-4-2

 36 ................................. عی يونی های  توزبررسی صورت های مالی سالانه شرکت تعا 1-4-3

 37 .................................................................... دیيهای توليانه تعاونيصورتهای مالی سال 1-4-4

 31 .................................................................................................. انحلال شرکت تعاونی 1-4-5

 31 ............................................................................. ل مجمع عمعومی فوق العادهيتشک  1-4-6

 04 ............................................................................................ بررسی در عمل فصل دوم:

 42 ............................................... ان رفسنجانيخچه شرکت تعاونی چند منظوره فرهنگيتار 2-1

 42 ...................................................رفسنجانان ياهداف شرکت تعاونی چند منظوره فرهنگ 2-2

 42 ................................................. تيان از لحاظ عضويشرکت تعاونی چند منظوره فرهنگ 2-3

 43 ............................................. ان رفسنجانيه در شرکت تعاونی چند منظوره فرهنگيسرما 2-4

 43 ................................... ان رفسنجانيه در شرکت تعاونی چند منظوره فرهنگين سرمايتأم 2-5

 44 ............................................ ان رفسنجانيحسابداری شرکت تعاونی چند منظوره فرهنگ 2-6

 46 ............................... ان رفسنجانيه در شرکت تعاونی چند منظوره فرهنگيرات سرماييتغ 2-7

 46 ........................................................................................................... افزايش سرمايه  2-7-1

 46 ............................................................................................................. کاهش سرمايه  2-7-2

 46 ...................................... تقسيم سود در شرکت تعاونی چند منظوره فرهنگيان رفسنجان 2-1

 41 ............................... ان رفسنجانيه در شرکت تعاونی چند منظوره فرهنگيانحلال وتصف  2-1



 www.iranclg.ir )بزرگترین پایگاه جامع علمی و پژوهشی(            ایران کالج

 

 ج

 

 41 ................................................... ر می باشديح زه به شريبه طور خلاصه مراحل تصف 2-1-1

 41 ...................... ان رفسنجانيان و ترازنامه شرکت تعاونی فرهنگيبررسی اقلام سود و ز  2-11

 41 ............................................................................. انيبررسی اقلام صورت سود و ز  2-11-1

 52 ....................................................................... بررسی اقلام صورت حساب ترازنامه  2-11-2

 75 ..................... بررسی نسبت های مالی شرکت تعاونی چند منظوره فرهنگيان فصل سوم:

 51 ...........................................................................................................نسبت های اصلی   3-1

 51 ................................................................................................... نگیينسبت های نقد  3-1-1

 61 ..................................................................................................... یينسبت های کارآ  3-1-2

نسبت های   3-1-3

  ........................................................................ 61 ...................................بدهی

 63 ................................................................................................ نسبت های سود آوری 3-1-4

 63 ................................................................. ل صورت های مالیيه و تحليروش های تجز 3-2

 64 ...................................................................................... ل افقی )روند(يه و تحليتجز  3-2-1

 64 ............................................................................... ل عمودی )درونی(يه و تحليتجز  3-2-2

 65 ...................................................................................... ل نسبت های مالیيه و تحليتجز 3-3

 66 ..................................................................................................... نمودار های فصل سوم 3-4

نمودار نسبت 3-4-1

 ........................................................................................................................................ نقدينگی

66.................................................................................................................................................  

 61 ............................................................................................ نمودار نسبت های بدهی  3-4-2

 71 ..................................................................................... نمودار نسبت های سود آوری 3-4-3

 53 ......................................................................... فصل چهارم : نتيجه گيری و پيشنهادات

 74 ...................................................................................................................... نتيجه گيری 4-1

4-2 

 ..................................................................................................................................... پيشنهادات

11.................................................................................................................................................  

 14 ............................................................................................................................... پيوست ها 

 15 .................................................................................................................................. واژه نامه 



 www.iranclg.ir )بزرگترین پایگاه جامع علمی و پژوهشی(            ایران کالج

 

 ح

 

 17 .............................................................................................................................منابع و ماخذ

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 www.iranclg.ir )بزرگترین پایگاه جامع علمی و پژوهشی(            ایران کالج

 

 خ

 

 

 

 

 چکيده

دسااتگيری از  ،رعايت منافع  جمعی ،مساااعدت ،ون در مفهوم عام به معنای همکاریلغت تعا

. تعاون به مفهوم خاص آن به نوع مشخصی از کارکردن با يکديگر اشاره می باشاد …ديگران و

ه دسترسی ب ،ارگيری روشهای مديريتی خاصو به کدارد که از طريق تشاکيل ساازمان رسمی 

 .هداف مشترک را امکانپذير می سازدا

يت يعنی عضو شرکت تعاونی چند منظوره فرهنگيان از لحاظ عضويت تعاونی خاص می باشد

در آن برای گروهی از فرهنگيان پيش بينی شااده اساات و فير فرهنگی نمی تواند عضااو اين 

 موضوع فعاليت اين شرکت  نفر می باشاد. 7ن حداقل اعضااء آ ،شارکت تعاونی شاود و تعداد

به طور مشترک می باشد و به طور در حال  و توزيعی)توزيع کالا( فعاليت توليدی)کشااورزی(

 حاضر عمده فعاليت آن  معطوف در مسائل کشاورزی می باشد.

ان يگستم حسابداری شرکت تعاونی چند منظوره فرهنين پروژه بررسی سيه ايف تهاهديکی از ا

يعنی آنچه را که درقالب تئوری خوانده ام در قالب عمل بررساای کرده ام )بررساای  می باشااد

 بررسی صورت های مالی و......( ن اعضاء،نحوه تقسيم سود بيه، تغييرات سرماي، ميزان سرمايه

 و بدين نتايج رسيدم که :

وره فرهنگيان نيز شااارکت تعاونی در قالب تئوری اهدافی رادارد که شااارکت تعاونی چند منظ

 همان اهداف را دارد. "تقريبا
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شارکت تعاونی از نظر عضاويت در قالب تئوری هم به صاورت عام و هم خاص می باشد که 

 شرکت تعاونی مذکور به صورت تعاونی خاص می باشد.

و چند  توزيعی شاارکت تعاونی در قالب تئوری از نظر نوع فعاليت به صااورت تعاونی توليدی 

 .صورت تعاونی چند منظوره می باشد اشد که شرکت تعاونی مذکور بهمنظوره می ب

 تغييرات سرمايه نيز در قالب عمل و تئوری نيز يکسان بود.

رفته يذط عقد پيدر اساسنامه و شرا که  یاابيترتااه ب نحوه تقسيم سود و زيان در قالب تئوری

ر حق تعاون و....... که دته ها، ات، اندوخالبته بعد از کسر ماليم می شود، بين اعضاا تقسي شاده

شرکت تعاونی مذکور تقسيم سود ) به جزء اينکه در شرکت تعاونی مذکور حق تعاون از سود 

 .ساسنامه(کسر نمی شود( بين اعضاء بر اساس نسبت سهام می باشد)در ا

پس به طور کلی شرکت تعاونی چند منظوره فرهنگيان همانند قانون بخش تعاون عمل می کند 

 نی آنچه را که بررسی کرده ام همانند بررسی در قالب تئوری می باشد.يع

 هدف ديگر از تهيه اين پروژه  بررسای نسبت های مالی  شرکت تعاونی چند منظوره فرهنگيان 

برای تهيه نسابت های مالی شرکت تعاونی مذکور بعد از تجزيه و تحليل و بررسی  .می باشاد

موجود در صورت های مالی نسبت های اصلی شرکت را محاسبه داده ها و با اساتفاده از ارقام 

 کردم و به نتايج زير رسيدم:

( نسبت به سالهای 3،1)15در بررسی نسبت جاری به اين نتيجه رسيدم که اين نسبت در سال

از يک بيشتر می  14-17و همچنين اين نسبت در طی سال های  بيشتر می باشد. 17و 14، 16

  پس به طور کلی اين شرکت بيشتر باشد بهتر است. 2ان اين نسبت هرچه از باشد.از نظر تحليلگر

 وضعيت نسبتا خوبی در پرداخت بدهی های جاری ندارد.
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در بررسی نسبت آنی چون اين شرکت موجودی کالا و پيش پرداخت ندارد اين نسبت دقيقا 

ن شرکت دانند پس در ايبرابر با نسبت جاری می باشد و از نظر تحليلگران اين نسبت را يک می 

بيشتر از  15با دارايی های آنی توانايی پرداخت بدهی های جاری را دارد. واين نسبت در سال 

 سالهای ديگر می باشد.

چون در مخرج کسر کل در بررسی نسبت بدهی ها به کل دارايی ها به اين نتيجه رسيده که 

ی نيز می شود بنابراين هر چه دارايی ها رايی شامل دارايی جاراهااا وجود دارد و اين د يیرااد

بيشتر باشد اين کساار کوچکتر می شود و برای شرکت هرچه اين کسر کوچکتر باشد بهااااتر 

کمتر می باشد ولی اين  14،16،17نسبت به سال های  (75،1) 15است پس اين نسبت در سال 

 است.اختلاف اندک 

شد چه اين نسبت بيشتر باهر  صاحبان سهامنسبت بدهی های بلند مدت به حقوق  در بررسی 

 اين عنی ی باشد يرکت اين نسبت صفر مراين شا توجه به بررسی های انجام شده دب .بهتر است

                        شرکت برای تأمين مالی از بدهی های بلند مدت استفاده نکرده است.

شرکت  دراين ن نسبت ای انجام شده ايجه به بررسی هبا تو نرخ بازده سرمايه گذاریدر بررسی  

 صفر می باشد چون سود بعد از کسر ماليات نسبت به کل دارايی های مبلغ کمی ميباشد.

نرخ بازده حقوق صاحبان سهام با توجه به بررسی های انجام شده اياان نسبت در در بررسی 

ات نسبت باه می باشد. چون سود بعد از کسر مالي صفر 14-17طی سال های ت دراين شرک

  حقوق صاحبان سهام مبلغ کمی می باشد.
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 مقدمه

درس پروژه مالی راپشات سااربگذرانم فرصاات مناسبی  ،افتم يق يت الهی توفياکنون که  با عنا

ی قين دارم که هر کار تحقيقيدانساااتم تاا آنچه را تا کنون آموخته ام در مرحله اجرا بگذارم و 

ای هن پروژه به گونيدوارم توانسته باشم آموختنی ها را در ايام ،باشدی می يهمراه با کاساتی ها

ره چند منظوستم حسابداری شرکت تعاونی ين پروژه بررسای سيموضاوع ا مناساب اجرا کنم.

ن جاری ين مطالب سعی شده که مطالب با قوانين در تدويبنابرا ،ان رفسانجان می باشديفرهنگ

ن يکنندگان بتوانند به طور عملی از آن بهره مند گردند.در تدو که استفاده ،ق داده شوديران تطبيا

ک از فصول گام به گام ين منابع کوشاش شاده که مطالب هر يمطالب ضامن اساتفاده از آخر

ری يادگيان گردد.در ابتدای هر فصل اهداف يح و مبانی نظری مربوط به آن به زبان ساده بيتشر

د .با توجه به ينما محتوای کل فصاال اطلاع حاصاالاز  فصاالارائه شااده تا خواننده در شااروع 

فصاال اول تئوری ها در شاارکت تعاونی ،ه شااده يفصاال ته چهارپروژه در  ،گسااتردگی مطالب

های انواع شرکت  ،اهداف کلی شارکت های تعاونی ،ران و جهانيخچه تعاون در ايشاامل: تار

 ،هيش و کاهش سرمايزااف ،حسابداری شرکت های تعاونی ،ه در شرکت تعاونیيسارما ،تعاونی

خچه يفصال دوم بررسای شرکت تعاونی در عمل شامل: تار ه.يم ساود و انحلال و تصافيتقسا

 ،انياهداف کلی شااارکت تعاونی چند منظوره فرهنگ ،انيشااارکت تعاونی چند منظوره فرهنگ

م سود يه و تقسيرات سرماييتغ ،هين سرمايتأم ،انيه در شرکت تعاونی چند منظوره فرهنگيسرما

ن برررسای بعضای از اقلام صورت حساب يان و همچنگير شارکت تعاونی چند منظوره فرهند

فصل سوم  برررسی نسبت های  .انيان و ترازنامه شرکت تعاونی چند منظوره فرهنگيساود و ز

نسبت های سود آوری  می  ،نسبت بدهی  ها ،یينسبت کارآ ،نگیيمالی شاامل:نسبت های نقد
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ت های مالی و همچنين تجزيه و تحليل نسبت های مالی و فصل و تجزيه و تحليل صور باشد

نجا لازم می دانم برای تمام افرادی که مرا در ي.  در انتيجه گيری و پيشانهادات می باشدچهارم 

سعادت و سرافرازی  ،مانه ساالامتياند از درگاه خداوند متعال صام هاری کردين پروژه يه ايته

 .ميمسئلت نما

 

 

 

 

 

 

 

 

 


