گروه مشاورين مالي محاسب صنعت
الزم ديديم اطالعاتي درباره حساب جاري شركا براي عالقه مندان داشته باشيم
درباره ح ساب جاری شرکا می تونیم بگیم که طبق ا ستاندارد های ح سابداری این ح ساب رابط بین شخ صیت حقوقی شرکت و شخ صیت حقیقی
شرکا است یعنی اگر برای شرکا الزم باشه که با شرکت مراوده مالی داشته باشند از طریق این حساب قابل انجام است .و خیلی ساده میشه تعریف
کرد که بدهکار حساب جاری شرکا یعنی قرض شرکت به شرکاء و بستانکار این حساب به معنای قرض دادن شریك به شرکت خواهد بود .در طبیعی
ترین حالت باید ت صور کنیم که شرکت با هدف سودآوری تا سیس شده و باید من شاء درآمد با شد و این شرکت ه ست که به شرکا قرض بده و این
یعنی اینکه بدهکار حساب جاری شرکا توجیه پذیر است اما اینکه تصور کنیم شرکتی با هدف انتفاع و سودآوری تاسیس میشه ولی همواره نیاز داره
که از سایر ا شخاص و از جمله شرکا قرض بگیره و همچنان هم به فعالیت خودش هم خاتمه نمیده یعنی شرکت خودش رو نمیتونه تامین کنه و
خاتمه فعالیت هم نمیده و همواره نیاز به کمك شرکا داره کمی معقول به نظر نمی ر سه ،پس بنابراین ب ستانکار شدن ح ساب جاری شرکا همواره
مورد سوء ظن بوده و ق ضاوت رایج در این باره اینه که شرکت به جای ثبت فروش و ب ستانکار کردن ح ساب های فروش که قطعاً منجر به مالیات
خواهد شد حساب جاری شرکا را بستانکار می کنه حاال اگر بخواهیم اثبات بکنیم که واقعاً بستانکار شدن جاری شرکا ناشی از کتمان فروش نبوده
باید از طریق ارائه گردش حساب شرکا دست به اثبات این موضوع بزنیم

حال اگر فرض کنیم شرکت در مقطعی نیازمند کمك شرکا می باشد این موضوع اگر
در کوتاه مدت باشددد و شددرکت بتواند وجه قرض گرفته شددده را پس بدهد قابل قبول
خواهد بود و یا اینکه اگر بنا نیسدددت این قرض عودت داده شدددود قاعدتاً باید به رقم
سرمایه شرکت اضافه شود چرا که باید تصور کنیم سهامداران شرکت یا همان شرکا در
بدو تأسدیس سدرمایه کافی را به شدرکت تزریق نکرده اند و هم اکنون شدرکت نیازمند
افزایش سرمایه و نقدینگی است

در طبیعي ترين حالت بايد تصور کنیم
که شرکت با هدف سودآوري تا سیس
شده و بايد من شاء درآمد با شد و اين

شرکت هست که به شرکا قرض بده

راکد د بد دودن ایدددس ب دددهم دن سد د در د د
ب ددنهارهر بددمات دد
درد

کن هن ش ه را قو

سددهت الددو ای قطعدده شدده
خواس بخشی

.1

ن شان از فزوني م صارف بر منافع
دارد که خود مبین زيان ده بودن

درباااره اينكااه ااارا اياان حساااب گاهااا باادون اراده شاارکاي شاارکت اي اااد میشااه
الزمااه کااه توتاایحاتي ارا ااه بشااه اسااتداده از حسااابهاي بااانكي شخصااي بااراي
هزينااه هاااي شاارکت و يااا بااالعكس اسااتداده از حسااابهاي بااانكي شاارکتي بااراي

واحد اقتصادي است
.2

حساااب میشااه خااودداري کنیااد و سااريعتر نساابت بااه حاا ف اياان سرفصاا از
حسابها اقدام نمايید

ادامه فعالیت واحد اقت صادي که
م نافعش کمتر ازهزي نه هايش

مصارف شخصي باعث تورم و گردش اين حساب میشه
اکیاادا توصاایه میكناایم اقااداماتي کااه موجااب افاازايش گااردش و مانااده اياان

مقرض بودن همی شگي شرکت

میباشد سوال بر انگیز است
.3

قضاااور رايك کت مان م نافع و
نمايش هزينه هاست که البته در
ح ساب جاري سهامداران نمود
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