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 چکیده:

د که از لحاظ حسابداری بدهی را رشد اقتصادی در جامعه می شوند همه شرکت دارای بدهی هایی می باش ثشرکت های بزرگ باع

دسته ی بدهی بلند  دومی توان حقوق مالی اشخاص غیر از مالک نسبت به دارایی ها یک واحد اقتصادی دانست که بدهی ها به 

مدت و کوتاه مدت تقسیم می شوندکه برای تشکیل شرکت و راه اندازی یک خط تولید و ایجادو گسترش کارخانه ها و شرکت ها از 

های بلند مدت استفاده می کنند و بدهی های کوتاه مدت را می توان برای خرید نسیه کاال های مورد نیاز شرکت ها از آن  بدهی

استفاده کرد. برای پرداخت بدهی های بلند مدت هر ساله باید یک مبلغ مشخص به عنوان بهره به آن موسسهای که از آن وام دریافت 

 ]1[کرده ایم پرداخت شود.

 

 کلیدی: های هواژ

 یراه های مدیریت بده،مدیریت بدهی ،بدهی
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 مقدمه:

سیاری از تصمیمات بدر انواع مؤسسات اعم از انتفاعی یا غیر انتفاعی دولتی یا خصوصی کوچک یا بزرگ و نیز در زندگی شخصی ما ، 

ز بدون آشنایی با و کارآمد و موفقیت آمی بطور مستقیم و غیر مستقیم بازتابهای مالی دارد. بدیهی است اتخاذ تصمیمات آگاهانه

 مفاهیم و تئوریهای مربوط امکان پذیر نخواهد بود .

و اما بعد در بعضی از متون ، حسابداری را زبان تجارت نامیده اند. به وسیله زبان معموالً اطالعات زیادی مبادله می گردد این انتقال 

بین مالکین و مدیران آن فاصله و جدایی وجود دارد بیشتر ضرورت می یابد. از اطالعات صحیح و به موقع برای شرکتهای بزرگ که 

این رو دنبال انقالب صنعتی و ایجاد صنایع تشکیل شرکتهای بزرگ نیاز به یک سیستم تولید و انتقال اطالعات به ویژه اطالعات مالی 

ی داشت که تأمین آن از طرف یک فرد امکان پذیر نبود. احساس گردید زیرا فعالیتهای اقتصادی گسترده نیاز به منابع مالی زیاد

بنابراین بشر برای تأمین مالی پروژه های بزرگ از طریق مشارکت گروهی و همگانی اقدام نموده و واحدهای اقتصادی در قالب 

بزرگ است . شخصیت های حقوقی مختلف تشکیل گردید به این جهت امروزه مشخصه اقتصاد کشورهای پیشرفته وجود شرکتهای 

که سرمایه خود را از صدها هزار سهامدار گردآوری کرده اند. این شرکتها منابع مالی اقتصادی را در سراسر یک کشور و حتی در 

 [2]سطح بین المللی تأمین و اداره می کنند.

 بدهی:

 بدهیها از نظر حسابداری دارای تعاریف متعددی نیز می باشد.

 از مالک نسبت به داراییهای یک واحد اقتصادیبدهی : حقوق مالی اشخاص غیر 

بدهیها : معرف تعهدات مالی مؤسسه از بابت دارائیها یا خدمات نسیه دریافتنی از دیگران است که در گذشته و حال ایجاد شده و با 

 انتقال دارائیها یا ارائه خدمات در آینده پرداخت می شوند.

بدهیها معموالً در ازای تحصیل دارائیها و یا استفاده از خدمات دیگران که به طور نسیه با توجه به تعریف فوق می توان دریافت که 

انجام گرفته به وجود می آیند و موقعی در دفاتر ثبت می شوند که از نظر مبلغ و سررسید پرداخت مورد توافق طرفین معامله قرار 

 گرفته و تعهد پرداخت آن از نظر مؤسسه قطعی شده باشد. 

بدهیها از نظر سررسید پرداخت اهمیت زیادی دارد چون مدیران و صاحبان مؤسسات با آگاهی از سررسید بدهی ها نسبت  تفکیک

به پرداخت به موقع آنها اقدام می نمایند تا اعتبار و موقعیت تجاری خود را نزد سایر مؤسسات و فروشندگان از دست نداده و درآینده 

 ها به نحو مطلوب استفاده نمایید.الت اعتباری آننیز بتوانند از امکانات و تسهی
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بدهی غیر جاری یا بلند مدت تقسیم -بدهیهای ثبت شده در دفاتر از نظر سررسید پرداخت به دو طبقه بدهی جاری یا کوتاه مدت

هزینه سرمایه  می شوند آنها بدهی های هستند که ظرف چند سال بازپرداخت می شوند این نوع بدهیها در ساختار تأمین مالی و

 شرکت از اهمیت ویژه ای برخورداند.

 انواع بدهی ها :

 الف( بدهی جاری یا کوتاه مدت

 دهی های قطعی که مبلغ و سررسید شان معلوم است برخی از این بدهیها عبارتنداز:ب -1

 دریافتها پیش – پرداختنی حسابهای سایر -پرداختنی سهام سود – پرداختنی حسابهای – پرداختنی اسناد –اضافه برداشت بانکی 

 بدهیهای که مبلغ آنها رابطه مستقیم با نتیجه عملیات مالی مؤسسه دارد. -2

 تعهدات مربوط به پاداش اضافه تولید .

 تعهدات مربوط به سهم سود مدیران

 بدهی های که مبلغ آنها برآورد می شوند: -3

 ذخیره مالیات بر درآمد

 ضمین خدمات بعد از فروشتضمین کاالهای تولیدی و ت

 پیش فروش کاال و خدمات به وسیله کوپن و بلیط

 جوایز پرداختنی به مشتریان

 ب( بدهی های بلند مدت :

 قرضه بلند مدت اوراق – پرداختنی مدت بلند اسناد -   وام بلند مدت پرداختنی

 ج( بدهیهای احتمالی شامل :

 دعاوی محکومیت از ناشی خسارات –تضمین بدهی دیگران توسط مؤسسه 

 بدهی های جاری :
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اگر سررسید بدهیهای ایجاد شده در همان دوره مالی یا دوره مالی آتی باشد به آنها بدهی های جاری گویند این گونه بدهیها ، 

 29/12/80باشد و سررسید پرداخت آن  1/4/87تعهدات کوتاه مدت مؤسسه نیز نامیده می شوند مثالً اگر تاریخ بدهی ایجاد شده 

 باشد جزوء بدهیهای جاری محسوب می گردد.

ر مبنای اعتبار اضافه برداشت بانکی : اگر مبلغ چک صادره توسط مؤسسه ای بیش از مانده حساب مؤسسه نزد بانک باشد و بانک ب

ر در حساب بانک مؤسسه چک مذکور را بپردازد در این صورت مانده حساب بانک در دفاتر مؤسسه بستانکار و مانده بستانکار مذکو

 می شود. اضافه برداشت بانکی گویند . اضافه برداشت بانکی به عنوان اولین رقم بدهیهای جاری در گزارش های مالی ذکر

اسناد پرداختنی : هرگاه در ازای خرید دارایی یا استفاده از خدمات دیگران سفته یا براتی به مبلغ و موعد معین صادر و تسلیم شد 

سناد مذکور را اسناد پرداختنی می گویند . ) واضح است که گیرنده سفته یا برات مذکور ، آن را اسناد دریافتنی تلقی در این صورت ا

 می کنند ( .

دهنده یکی از سه عنصر معادله اساسی حسابداری هستند. در حالی که سهم بدهیها در تأمین مالی داراییهای  بدهیها تشکیل

ها افزوده گیری و ثبت صحیح بدهیبخش حقوق صاحبان سرمایه است، بر اهمیت شناسایی، اندازهبسیاری از شرکتها، بیش از 

 .شودمی

دهنده یکی از سه عنصر معادله اساسی حسابداری هستند. از این رو، نحوه حسابداری و افشای صحیح این اقالم از بدهیها تشکیل

لی که سهم بدهیها در تأمین مالی داراییهای بسیاری از شرکتها، بیش از ترازنامه، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. در حا

 .شودها افزوده میگیری و ثبت صحیح بدهیبخش حقوق صاحبان سرمایه است، بر اهمیت شناسایی، اندازه

ها نیز به چنین، بدهیهای متفاوتی تشکیل شده است. همهای ترازنامه نیز از اقالم متعدد و با ویژگیهمانند داراییها، بخش بدهی

ها در سمت چپ بندی میشوند. آگاهی از این نکته که بسیاری از بدهیهای بلندمدت طبقههای جاری و بدهیدو گروه کلی بدهی

 شود بر جذابیت مطالعه این اقالم مهم ترازنامه افزوده شود و بهباشند، باعث میترازنامه، قرینه داراییها در سمت راست ترازنامه می

 .یادگیری نحوه عمل حسابداری کمک خواهد کرد

بدهی، تعهد واحد تجاری مبنی بر خروج دارایی ها )منافع اقتصادی آتی( است. راه دیگر تعریف بدهی آن است که گفته شود، 

سایر های شرکت. برای تفکیک یک بدهی از بدهی عبارت است از ادعای بستانکاران )طلبکاران( واحد تجاری نسبت به دارایی

 :عناصر صورتهای مالی، به ویژه حقوق صاحبان سرمایه، سه شرط وجود دارد

.در زمان کنونی، تعهدی مبنی بر انتقال )خروج( داراییها از واحد تجاری به بستانکاران در آینده وجود داشته باشد .1 

.واحد تجاری ملزم باشد به تعهد خود عمل کند .2 

 [4] د.تعهد میشود، رخ داده باشمعامله یا رویدادی که باعث ایجاد 
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 مدیریت بدهی:

بسیاری از افراد پس از دریافت وام ها در بازگرداندن آن و پرداخت اقساط وام ها، دچار مشکالتی می شوند که آنها را با دردسرهای  

 بزرگتری مواجه می کند! گاهاً افراد برای پرداخت اقساط وام قبلی خود ناگزیر به دریافت وام جدیدتری می شوند و به همین ترتیب

ه می کنند. حال آنکه باید با دیدگاهی صحیح و با درایت این اقساط را مدیریت کرد تا در موعدهای مقرر پرداخت به اقساط خود اضاف

 آن دچار مشکل نشوند.

مدیریت سودعبارت است ازانتخاب رویه های حسابداری توسط مدیر تااینکه به واسطه این انتخاب،به اهداف خاصی نایل 

تعریف انتخاب رویه های حسابداری یک مفهوم گسترده است که هم شامل انتخاب روش های (.دراین 2009،403آید)اسکات،

حسابداری،مانندانتخاب روش استهالک مستقیم در مقابل روش نزولی ویا انتخاب روش شناخت درآمدمی باشد وهم شامل اقالم 

های اعتباری،ذخیره هزینه های تعلق گرفته  تعهدی اختیاری است .اقالم تعهدی اختیاری موارد نظیر سیاست های خرید و فروش

وپرداخت نشده،ذخیره هزینه های تضمین کاال،ذخیره کاهش ارزش موجودی کاال،ذخیره تجدیدسازمان و زمان بندی برای استهالک 

سود می  ویاحذف دارایی ها می باشد.بنابراین،انتخاب روش های حسابداری وتغییر در اقالم تعهدی ، دو روش موثر برای مدیریت

 باشند.

قردادی مبتنی بر ارقام حسابداری تنظیم نماید،در ان صورت اعتبار دهنده محدودیت ها وشرایطی نظیر داشتن حدمعینی ازنسبت 

بدهی رابرای واحد تجاری ملزم می نماید این موضوع باعث می شود تامدیران از روش ها وتکنیک های حسابداری استفاده نمایند که 

 [6] هی .()رابطه میان شاخص مدیریت سود وبدرا افزایش دهند تا اینکه نسبت بدهی کاهش یابد .سود دارایی ها

 راه های مدیریت بدهی:

هدف مدیریت دارایی ها وبدهی ها به عنوان ابزار های مدیریت استراتزیک ،خلق ارزش برای سهامدران وسپرده گذاران است وشامل 

 دوو رویکرد بسیار مهم نیز می باشد:

رویکرد اول:رویکرد هدف گذاری بر مبنای کسب حداکثر سود در این رویکرد، سپرده های بانک بر اساس نرخ سودی که به آن ها 

به دو دسته سپرده های ارزان قیمت و سپرده های بلندمدت تقسیم می شوند.سپرده های ارزان قیمت شامل :سپرده تعلق می گیرد

داز و منابع گران قیمت شامل:سپرده های سرمایه گذاری مدت دار می باشند.تسهیالت نیز های قرض الحسنه اعم از جاری و پس ان

به تسهیالت کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم می شوند.تسهیالتی که زمان اتمام ، تسویهو پرداخت دیون توسط گیرنده این تسهیالت 
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ای ارزان قیمت ، چون هزینه پایین تری )سود پرداختی ، کمتر از یک سال باشد، تسهیالت بلند مدت نامیده می شوند. سپرده ه

پایین تری (برای بانک دارند ،دارای وزن و اهمیت باالتری در رویکرد حداکثر سازی سود هستند و در مقابل سپرده های گران قیمت 

هستند و به تبع آن ،دارای بازده ،وزن پایین تری دارند.به همین ترتیب ،تسهیالت بلند مدت ،برای فرض اینکه دارای نرخ سود باالتر 

 پایین تری برای بانک هستند ،دارای وزن و اهمیت بیشتری بوده و تسهیالت کوتاه مدت به نسبت دارایی اهمیت پایین تری هستند

رویکرد هدف گذاری بر مبنای دستیابی به حداقل ریسک حالت دوم برای بانک ،انتخاب هدف حداقل ریسک ، بدون رویکرد دوم:

ه به سود آوری و مباحث مربوط به آن است در این رویکرد ،سپرده های ارزان قیمت )قرض الحسنه (دارای وزن پایین تری است توج

،زیرا که این سپرده ها ،دارای تاثیر پذیری باالیی نسبت به تحوالت اقتصادی و بازارهای مالی و پولی و به تبع آن دارای ماندگاری 

گران قیمت هستند.لذا در خصوص این منایع ،نوع ریسکی که بانک را تهدید میکند ،ریسک بازار است کمتری نسبت به سپرده های 

در خصوص منابع گران قیمت باید گفت که به دلیل اینکه فرد سپرده گذار در هنگام خروج سپرده با برخی محدودیت ها از جمله 

ر ، فرد سپرده گذار در هنگام افتتاح حساب با تحلیل بلند مدت جریمه بستن حساب و زمان بر بودن آن مواجه است و از طرف دیگ

اقدام به سپرده گذاری میکند ، این منابع ، ماندگاری بیشتری نسبت به سپرده های ارزان قیمت دارند.بنابراین تاثیر بیشتری در تحقق 

  ]7[هدف حداقل نمودن ریسک بانک دارند.

 نتیجه گیری:خالصه و 

بین سپرده گذاری مردم و تسهیالت داده شده رابطه مثبتی  می باشد ،مدیریت دارایی ها و بدهی ها نشان دهنده کارایی تسهیالت 

از سوی بانک ها وجود دارد و همچنین با توجه به نتایج حاصل شده بانک ها  به جای اینکه افزایش سرمایه دهند ومالکان پول مورد 

است تسهیالت خود را از محل سپرده های مردم بپردازند که این کار باعث افزایش  سودآوری بانک می شود نظر را تامین کنند بهتر 

رابطه خاصی بین مدیریت دارایی ها وبدهی ها با ارزش بانک  همچنین وهرچه کارایی افزایش یابد سود بانک نیز افزایش خواهد یافت 

  ]8[یرا در واقع می توان چنین بیان کرد که بازار این رابطه را درک نکرده است.هاو کیفیت گزارشگری مالی بانک ها وجود ندارد ز

 منابع:

،نویسنده: حمید حقیقت، دکتر محمدحسین قائمی، اصول حسابداری یک، شرکت چاپ ونشر کتابهای بانک تحقیق مقاله وپروژه دانشجویی -1

  1384onlineword.irدرسی ایران ،سال انتشار 

ی ،نویسنده: حمید حقیقت، دکتر محمدحسین قائمی، اصول حسابداری یک، شرکت چاپ ونشر کتابهای مقاله وپروژه دانشجویبانک تحقیق  -2

  1384onlineword.irدرسی ایران ،سال انتشار 
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