


کبرگبٌ حسببداری تعهدی يیژٌ مسئًلیه 
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: مدرس

آقاي رضا نعناكار



فهرست مطبلب 
عىاغر غًرت َای مالی  -
تذَی َا   -
تعریف تذَی جاری  -
دیذگاٌ َای مرتثط تا تذَی َای جاری  -
سرمایٍ در گردش  -
وسثت َای ومذیىگی-
ترتیة ارائٍ تذَی َای جاری   -
ترتیة ارائٍ تذَی َای جاری در حساب َای داوطگاٌ  -
حساب َا ي اسىاد پرداختىی ضثٍ تجاری  -
سایر حساب َای اسىاد پرداختىی  -
حساتُای راتط تستاوکار -
پیص دریافت َا  -
سپردٌ َای دریافتی  -
تسُیالت مالی دریافتی -
رخائر  -



عىبصر صًرت هبی مبلی

عناصز بنیادی صورتهای 
:  مالی اساسی عبارتنذ اس

داراییُا-
تذَی َا   -
حمًق غاحثان سُام -
درآمذَا  -
َسیىٍ َا  -
سًدَای غیرعملیاتی ي زیان َا-



بدهی هب
 اس ناشی تعهذات یا قانونی تعهذات معزف ها بذهی

  گذشته رویذادهای و معامالت نتیجه در که قزاردادهایی
 یا خذمات ارائه ها، دارایی انتقال طزیق اس بایذ و شذه ایجاد

.شود تادیه آتی عوایذ محل اس

  پزداخت بزای موسسه قطعی تعهذات کلی طور به ها بذهی
.است آینذه در خذمات و کاال ارائه یا پول

 دارایی به نسبت ثالث اشخاص حقوق یا ادعا معزف ها بذهی
.است حسابذاری شخصیت های



جاری :بذهی ها

تلىذمذت 
:  بذهی های جاری

  مذتی کًتاٌ تعُذات عىًان تٍ تًان می را جاری َای تذَی
  مستلسم َا آن ياریس یا تسًیٍ ريد می اوتظار کٍ کرد تعریف

 َای تذَی ایجاد یا مًجًد جاری َای دارایی از استفادٌ
.تاضذ دیگر جاری

  تذَی عىًان تٍ زماوی تذَی یک :14 ضمارٌ استاوذارد طثك
 عملیاتی چرخٍ طی ريد اوتظار کٍ ضًد می تىذی طثمٍ جاری

 کذام َر ترازوامٍ، تاریخ از یکسال ظرف یا تجاری ياحذ معمًل
.ضًد تسًیٍ است تر طًالوی



 اوتظار کٍ تلىذمذت َای تذَی :14 ضمارٌ استاوذارد طثك
 دیه تٍ ترازوامٍ تاریخ از سال یک مذت ظرف ريد می

  ي تىذی طثمٍ جاری َای تذَی جسء ضًد تثذیل حال
 تًضیحی یادداضتُای در مًرد ایه در کافی تًضیحات

.ضًد می ارائٍ



دیدگاه هاي موجود در مورد دارایی هاي جاري و 
بدهی هاي جاري

: 14طبق استبودارد شمبرٌ 



تزتیب ارائه بذهی های جاری
 (ياریس سرعت) سررسیذ تاریخ ترتیة تٍ عمًماً جاری َای تذَی

 مستًر معیار تر عاليٌ عمل در اما ضًوذ می گسارش ترازوامٍ در
 در تًان می ویس را تجاری ياحذ عملیات تا تذَی ماَیت ارتثاط

.گرفت وظر

سزمایه در گزدش
جاری َای تذَی تر جاری َای دارایی مازاد

نسبت های نقذینگی 

= 2 =  000.000.10
5.000.000

جاری دارایی
جاری تذَی

جاری وسثت =

آوی دارایی
جاری تذَی

آوی وسثت =



 تاوکی ترداضتُای اضافٍ
  پرداختىی اسىاد

تجاری –پرداختىی حساتُای
  پرداختىی حساتُای سایر
  مطتریان از دریافت پیص

  مالیات رخیرٌ
 پیطىُادی سُام سًد

پرداختی َای يام



:دانشگاه حسابهاي بندي طبقه در جاري هاي بدهی ارائه ترتیب

 تجاری ضثٍ پرداختىی اسىاد حساتُای
  پرداختىی اسىاد حساتُای سایر

 تستاوکار راتط َای حساب
  َا دریافت پیص

 دریافتی َای سپردٌ
 (مذت کًتاٌ) دریافتی مالی تسُیالت

رخائر



 تجاري شبه پرداختی اسناد و حسابها

   اطالق َا تذَی از دستٍ آن تٍ تجاری ضثٍ َای تذَی
 است عملیاتی َای فعالیت از واضی آوان ایجاد کٍ ضًد می

 تر َا آن اوجام کٍ است َایی فعالیت تجاری َای فعالیت ي
  .دارد تاثیر زیان سًد الالم



 تجاري شبه پرداختی اسناد

 لاوًوی اسىاد َا آن پطتًاوٍ کٍ تجاری َای تذَی از  گريٌ آن
  .تاضذ می پرداختی اسىاد تاضذ ترات سفتٍ، چک، وظیر

  آوُا مثىای تر کٍ است لاوًوی اسىاد معرف پرداختی اسىاد
 جاری سال در مطخع مثالغی پرداخت تٍ متعُذ تجاری ياحذ

.است آتی سال در حذاکثر یا
 از واضی تجاری تعُذات :تجاري شبه پرداختی حسابهاي
 تٍ معتثر اسىاد َا آن مماتل در کٍ است عملیاتی فعالیتُای
 ريد می اوتظار يلی وطذٌ ارائٍ ریىفع تٍ خاظ سررسیذ

 .گردد پرداخت آتی سال پایان تا حذاکثر




