
 

 

 انواع بدهی ها
،زمانی یک بدهی باید به عنوان بدهی جاری طبقه بندی شود که انتظار 14استاندارد شماره   13طبق بند 

رود طی چرخه عملیاتی معمول واحد تجاری یا ظرف یکسال از تاریخ ترازنامه هر کدام طوالنی تر است 
 . شودتسویه شود.سایر بدهی ها به عنوان بده های غیر جاری یا بلند مدت طبقه بندی می 

 : بدهی های جاری شامل

 :حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری-1

نقطه مقابل حساب ها و اسناد دریافتنی است و زمانی ایجاد می شود که شرکتی به صورت نسیه 
 . مبادرت به خرید کاال و یا خدمات نماید

سایر حساب ها و اسناد پرداختنی :)هزینه های معوق ،بیمه و مالیات پرداختنی ،سپرده حسن -2
 انجام کار و ...(

 . شامل حصه جاری بدهی های بلند مدت و بدهی های کوتاه مدت ناشی از مواردی غیر از خرید کاال

 : پیش دریافت ها-3

 . از اینکه کاال و خدمات تحویل شود  وجه دریافتی در قبال فروش کاال و خدمات به مشتری قبل

 :ذخیره مالیات بر درآمد-4

از آنجا که مبلغ مالیات بر درآمد قبل از صدور برگه قطعی به طور برآوردی مشخص می شود و به طور 
معمول بین مالیات برآوردی توسط شرکت و مالیات تعیین شده توسط ممیزی تفاوتهایی وجود دارد 

 . خیره در ترازنامه منعکس می شودایت تعهدات با عنوان ذ

 : اضافه برداشت بانکی-5

اگر یک شرکت چکی صادر کند که صدور این چک موجب اضافه برداشت )برداشت بیش از موجودی (از 
حساب بانکی شرکت در تاریخ ترازنامه شود اگر شرکت حساب های جاری دیگری در این بانک دارد می 



 

 

آنها تهاتر کند در غیر اینصورت و اگر مهلت تسویه اضافه برداشت   تواند اضافه برداشت را با مانده
جاری طبقه   بیش از یک روز کاری باشد باید اضافه برداشت نظیر یک وام کوتاه مدت به عنوان بدهی

 . بندی شود

  

 :بدهی های بلند مدت

 : حساب ها و اسناد پرداختنی بلند مدت-1

اری و غیر تجاری در یک سر فصل طبقه بندی و گزارش می حساب ها و اسناد پرداختنی بلند مدت تج
 . شوند

 تسهیالت مالی دریافتی)وام پرداختنی بلند مدت(-2

 اوراق مشارکت )اوراق قرضه(-3

برگه ای که به موجب ؟آن سرمایه گذار وجه خود را قرض می دهد و سرمایه پذیر اختیار دارد با آن 
 ناسب با قیمت اسمی و نرخ بهره ،بهره دریافت خواهد کردوجه هر کاری انجام دهد سرمایه گذار مت

 : ذخیره مزایای پایان خدمت-4

بر اساس قوانین مربوطه در صورت پایان خدمت کارکنان ، کارفرما مکلف است بر مبنای سنوات خدمت 
حقوق دریافتی کارکنان مبالغی به آنان پرداخت کند با گذشت هر سال خدمت کارکنان برای شرکت 

 . دی ایجاد می شود که باید ذخیره الزم برای آن شناسایی شودتعه

ذخیره مزایای پایان خدمت به عنوان آخرین بدهی در بخش بدهی های غیر جاری در ترازنامه گزارش می 
 . شود

  

 


