


مدیریت وجه نقد
  و دسترس در نقد وجوه بین توازن ایجاد

  عامل مهمترین ، آتی نقدي نیازهاي
  انتفاعی واحد درهر اقتصادي سالمت
    .است

                                                         



مدیریت وجه نقد
توازن بین نقدینگی وسود آوري 

.ازمسئولیتهاي مدیران است

        



 مالی حسابداري نظري چارچوب یک شماره بیانیه طبق
)FASB اطالعاتی باید مالی گزارش ،) 1978 سال 

 نقد وجوه به تجاري واحد دستیابی چگونگی درخصوص
 آن، وبازپرداخت استقراض چگونگی آن، مصرف و

 ودیگر نقدي سهام سود توزیع منابع تامین چگونگی
 ارائه ودیگران مالکان به تجاري واحد منابع پرداختهاي

.نماید

لزوم ارائه صورت جریان هاي نقدي
در صورتهاي مالی اساسی 



 نقدي هاي جریان صورت باید تجاري واحدهاي کلیه
 شماره حسابداري استاندارد در مندرج الزامات طبق را
 به مستقل مالی صورت یک عنوان به را آن و تهیه 2

.کنند ارائه مالی صورتهاي سایر همراه

لزوم ارائه صورت جریان جریانهاي نقدي 
در صورتهاي مالی اساسی 



سنجش نقدینگی و ارزیابی توان واحد تجاري در ایفاي  1

      

سنجش نقدینگی و ارزیابی توان واحد تجاري در ایفاي  –1
.بموقع تعهدات وپرداخت سود و نیازمندیهاي نقد

 درباره شده ارائه اطالعات تفسیر و عملیات درك تسهیل –2
      و عملیات بین ارتباط و شناسایی طریق از عملیات
.نقدي هاي جریان

.مالی تامین و گذاري سرمایه هاي فعالیت ارزیابی –3

مزایاي صورت جریان هاي نقدي



  شده، تصریح مالی گزارشگري درمفاهیم که همانگونه
  دارند متقابل ارتباط یگدیگر با مالی صورتهاي اجزاي
  وسایر معامالت مختلف هاي جنبه کننده منعکس زیرا

 صورت مالی، وضعیت صورت لذا .میباشند رویدادها
  بیانگر ترتیب به نقدي هاي جریان وصورت وزیان سود

 مالی پذیري انعطاف و عملکرد نتایج مالی، وضعیت
  تنها آنها از یک هیچ که هرچند .هستند تجاري واحد
  .نیست هدف یک خدمت در

ارتباط بین صورت جریان هاي نقدي و سایر  صورتهاي مالی



صورت جریان هاي نقدي
* * *                                                  مانده اول دوره وجه نقد

خالص جریان هاي نقدي طی دوره                                    * * *

مانده پایان دوره وجه نقد                                               * * * 

* * *  خالص جریان هاي نقدي طی دوره                                              
مانده وجه نقد در اول دوره                                             * * * 

مانده وجه نقد در پایان دوره                                            * * *



نقد و معادلهاي نقد
 سپرده هاي و دسترس در نقد شامل نقد،

.است دیداري

  با کوتاه مدت سرمایه گذاریهاي نقد معادلهاي
  تبدیل قابل سرعت به که است باال نقدشوندگی

 ارزش تغییر ریسک و می باشد نقد معینی مبلغ به
  از ماه سه حداکثر آن سررسید مثالً .است کم آن

باشد تحصیل، تاریخ



نقدي هاي جریان صورت
دوره طی نقدي جریانهاي کننده منعکس باید

:باشد زیر ترتیب به اصلی سرفصل 3 تحت 
عملیاتی فعالیتهاي 

  گذاري سرمایه فعالیتهاي
مالی تأمین فعالیتهاي 

جریان هاي نقديساختار صورت 



 سایر یا سهام انتشار از حاصل نقدي دریافتهاي .الف
مالکانه؛ ابزارهاي

 بازخرید یا تحصیل براي مالکان به نقدي پرداختهاي .ب
تجاري؛ واحد سهام
 بدهی، اوراق انتشار از حاصل نقدي دریافتهاي .پ

 یا کوتاه مدت استقراضهاي سایر و تجاري اسناد تسهیالت،
بلندمدت؛

و استقراض شده؛ مبالغ تسویه براي نقدي پرداختهاي .ت
 تسویه بابت اجاره کننده توسط نقدي پرداختهاي .ث

.مالی تأمین اجاره به مربوط بدهی

فعالیتهاي تأمین مالی



  مشهود، ثابت داراییهاي تحصیل براي نقدي پرداختهاي .الف
 شامل پرداختها این .بلندمدت داراییهاي سایر و نامشهود داراییهاي
 در ساخته شده مشهود ثابت داراییهاي و سرمایه اي توسعه مخارج
؛می باشد نیز تجاري واحد داخل

  مشهود، ثابت داراییهاي فروش از حاصل نقدي دریافتهاي .ب
؛بلندمدت داراییهاي سایر و نامشهود داراییهاي

  ابزارهاي یا مالکانه ابزارهاي تحصیل براي نقدي پرداختهاي .پ
  بجز( خاص مشارکتهاي در منافع و تجاري واحدهاي سایر بدهی

 محسوب نقد معادلهاي که ابزارهایی تحصیل به مربوط پرداختهاي
  معامالتی یا تجاري مقاصد با که ابزار هایی سایر یا می شوند
؛)می شوند نگهداري

فعالیتهاي سرمایه گذاري



 یا مالکانه ابزارهاي فروش از حاصل نقدي دریافتهاي .ت
 در منافع و تجاري واحدهاي سایر بدهی ابزار هاي

 ابزارهایی به مربوط دریافتهاي بجز( خاص مشارکتهاي
 که ابزار هایی سایر یا می شوند محسوب نقد معادلهاي که
؛)می شوند نگهداري معامالتی یا تجاري مقاصد با
 اعطایی تسهیالت بجز( دیگران به اعطایی تسهیالت .ث

؛)مالی مؤسسات توسط
 تسهیالت بجز( دیگران به اعطایی تسهیالت وصول .ج

؛)مالی مؤسسات اعطایی

فعالیتهاي سرمایه گذاري



 آتی، قراردادهاي با مرتبط نقدي پرداختهاي .چ
 قراردادهاي و معامله اختیار قراردادهاي آتی، پیمانهاي
 مقاصد با قراردادها این که مواقعی استثناي به سواپ
 که پرداختهایی یا می شوند نگهداري معامالتی یا تجاري

و می شوند؛ طبقه بندي مالی تأمین فعالیتهاي عنوان به
  آتی، قراردادهاي از حاصل نقدي دریافتهاي .ح

 قراردادهاي و معامله اختیار قراردادهاي آتی، پیمانهاي
 مقاصد با قراردادها این که مواقعی استثناي به سوآپ،
 که دریافتهایی یا می شوند نگهداري معامالتی یا تجاري

.می شوند طبقه بندي مالی تأمین فعالیتهاي عنوان به

فعالیتهاي سرمایه گذاري



مستقیم روش -1
مستقیم غیر روش -2

روشهاي گزارشگري جریانهاي نقدي ناشی از فعالیتهاي عملیاتی



: مستقیم روش
 و دریافتی وجوه ناخالص روش این اساس بر

 شود، می افشا عمده طبقات حسب بر پرداختی
 مبناي بر که نقدي جریانهاي برخی مورد در مگر

.شود می گزارش خالص

روشهاي گزارشگري جریانهاي نقدي ناشی از فعالیتهاي عملیاتی



 و کاال فروش از حاصل نقدي دریافتهاي .الف
؛خدمات ارائه
 امتیاز، حق از حاصل نقدي دریافتهاي .ب

؛عملیاتی درآمدهاي سایر و کارمزد حق الزحمه،
 و کاال عرضه کنندگان به نقدي پرداختهاي .پ

؛خدمات
؛آنها جانب از و کارکنان به نقدي پرداختهاي .ت

فعالیتهاي عملیاتی



 بابت بیمه شرکت نقدي پرداختهاي و دریافتها .ث
؛بیمه اي مزایاي سایر و مستمریها خسارتها، بیمه ها، حق
 به مربوط نقدي استرداد هاي یا نقدي پرداختهاي .ج

  بطور بتوان که مواردي از غیر به درآمد، بر مالیات
  و مالی تأمین فعالیتهاي عنوان به را آنها مشخص

و کرد؛ شناسایی سرمایه گذاري
 به مربوط نقدي پرداختهاي و دریافتها .چ

.معامالتی یا تجاري مقاصد با شده منعقد قراردادهاي

فعالیتهاي عملیاتی



شرکت سهامی عام الفشرکت سهامی عام الف
صورت جریان هاي نقدي براي سال مالی منتهی به ...

روش مستقیم –جریانهاي نقدي ناشی از فعالیتهاي عملیاتی بخش 
                                                                        یادداشت                           مبلغ

میلیون ریال                                                                                                                                                                                                  
   105،000وجوه نقد دریافتی از مشتریان                                                               
)  70،000(وجوه نقد پرداختی به فروشندگان                                                        
)25،000(وجوه نقد پرداختی به کارکنان                                                             

)1،000(            وجوه نقد پرداختی                                                            سایر 
(2000) درآمد                                                                        مالیات بر پرداخت 

7،000خالص جریان ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهاي عملیاتی                             

نمونه



جریانهاي نقـدي ناشـی از فعالیتهـاي عملیـاتی     
تـوان واحـد   یکی از شاخصهاي اصلی ارزیابی
حفـظ تـوان   ،تجاري جهت بازپرداخت وامهـا 

ــاتی واحــد تجــاري ســود پرداخــت ، وعملی
ــدون   ــی ب ــابع تقســیمی پرداخت اســتفاده از من

.می باشدبرونسازمانی



üدهنده تشکیل اجزاي مستقیم، روش کاربرد صورت در 
 صورت در عملیاتی فعالیتهاي از ناشی نقدي جریانهاي خالص
.شود می منعکس نقدي هاي جریان
ü  جریانهـاي خـالص  ، مسـتقیم در صورت کاربرد روش غیـر

صـورت جریـان هـاي     درعملیـاتی ناشـی از فعالیتهـاي   نقدي 
و صورت تطبیق آن بـا سـود یـا زیـان     یابد میانعکاس نقدي
.از طریق یادداشتهاي توضیحی ارائه می شوددوره 

در ارائه جریانهاي نقدي ناشی از فعالیتهاي عملیاتی،
:زیر ضروري استبکارگیري یک از روشهاي 



: مستقیم غیر روش
  -* تعدیالت با انجامدوره که به موجب آن سود یا زیان 
خالص جریان هاي نقدي ناشی از “ دریادداشتهاي توضیحی  به

.تبدیل میشود  ”فعالیتهاي عملیاتی
:تعدیالت*
 و استهالك هزینه مثل نقدي، غیر ماهیت داراي رویدادهاي و معامالت آثار -1 

.کارکنان خدمت پایان مزایاي هزینه
  نقدي جریانهاي اما شده منظور جاري سال زیان و سود در که اقالمی آثار -2 

  خواهد حادث آینده هاي دوره در یا است شده حادث قبلی هاي دوره در آن
.دریافتنی حسابهاي و کاال موجودي کاهش یا افزایش مثل ،بالعکس و شد

روشهاي گزارشگري جریانهاي نقدي ناشی از فعالیتهاي عملیاتی



وجه نقد ناشی از فعالیت هاي عملیاتی      خالص جریان ورود با دوره صورت تطبیق سود         وجه نقد ناشی از فعالیت هاي عملیاتی      خالص جریان ورود با دوره صورت تطبیق سود        
          

نمونه یادداشت توضیحی
میلیون ریال  -مبلغ  

  3،500سود دوره   
  2،000افزایش در  مالیات پرداختنی 

 500هزینه استهالك 
400خالص افزایش در ذخیره مزایاي پایان خدمت 

) 300(افزایش موجودي مواد وکاال 
)   100(افزایش در حسابهاي دریافتنی عملیاتی

400افزایش در حسابهاي پرداحتنی عملیاتی 
600خالص سایر درآمدها و هزینه ها 

7،000  خالص جریان ورود وجه نقد ناشی از فعالیت هاي عملیاتی 



 و معامالت تمام نقدي، هاي جریان صورت تهیه براي
 فعالیتهاي عملیاتی، فعالیتهاي معرف که رویدادهایی دیگر

 شناسایی است، مالی تامین فعالیتهاي یا گذاري سرمایه
.شود می گزارش و بندي طبقه مناسب نحو به و شود می

تهیه صورت جریان هاي نقدي



در ارائــه جریانهــاي نقــدي، رعایــت ترتیــب 
سرفصلها و نیز ارائه جمـع جریانهـاي نقـدي    
منعکس شده در هر سـر فصـل و جمـع کـل     
جریانهاي نقدي قبـل از سرفصـل فعالیتهـاي    

.تأمین مالی ضرورت دارد

طبقه بندي جریانهاي نقدي



شرکت سهامی عام الفشرکت سهامی عام الف
صورت جریان هاي نقدي براي سال مالی منتهی به ...

                                                                                                                                                             مبلغ
                                                                                                                                                      میلیون ریال

7،000                            وجه نقد ناشی از فعالیتهاي عملیاتیخالص جریان ورود 
خالص جریان خروج وجه نقد ناشی از فعالیت هاي سرمایه گذاري                ( 750)

6،250وجه نقد قبل از فعالیتهاي تامین مالی                               خالص جریان ورود 
خالص جریان ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهاي تامین مالی                             150

6،400خالص افزایش در وجه نقد                                                                            
مانده وجه نقد در آغاز سال                                                                           30،000
مانده وجه نقد در پایان سال                                                                                                                36،400

.اقالم اصلی هر گروه باید در متن صورتهاي مالی افشا شود * 

نمونه



جریان هاي نقديمحدودیت سرفصلهاي صورت 
  سرفصلهاي از یک هیچ با است ممکن نقدي جریانهاي  از برخی
  گونه این .باشد نداشته مستقیم ارتباط نقدي هاي جریان  صورت

  عملیاتی فعالیتهاي از ناشی نقدي جریانهاي جزو  نقدي جریانهاي
.شود می گزارش
:نمونه
üتولیدي شرکت یک در اولیه مواد فروش از حاصل نقد وجوه  
üکاالي موردي حمل  مانند جنبی خدمات از حاصل نقد وجوه
رفته فروش 



دریافتها و پرداختهاي نقدي از جانب مشتریان، هنگامی 
بیانگر فعالیتهاي مشتري باشـد  ” که جریانهاي نقدي عمال

.و نه واحد تجاري

دریافتها و پرداختهاي نقدي در رابطـه بـا اقالمـی کـه     
گردش آنها سریع، مبلغ آنها قابل مالحظه و سـر رسـید   

.اولیه آنها حداکثر سه ماه باشد

گزارش جریانهاي نقدي به طور خالص



 یا دریافت ارزي نقد وجه که زمانی تا ارزي معامالت
.ندارد نقدي هاي جریان بر اثري نشود، پرداخت

 با باید ارزي معامالت پرداخت یا دریافت صورت در
  نقدي پرداخت/دریافت تاریخ در رایج ارز نرخ اعمال

 صورت در و شده تسعیر ریال به )قراردادي نرخ یا(
.شود ارائه نقدي هاي جریان

جریانهاي نقدي ارزي



تحصیل داراییها در قبال بدهیهاي  . الف
مستقیم یا از طریق اجاره  تأمین مالی؛  

تحصیل یک واحد تجاري در قبال  . ب
وصدور سهام؛ 

تبدیل بدهی به حقوق مالکانه. پ 

معامالت غیر نقدي



تغییرات در چارچوب حقـوق مالکانـه کـه مبـین          
طبقه بندي مجدد حسابهاي تشکیل دهنده حقـوق  

اســت از قبیــل افــزایش ســرمایه ازمحــل مالکانــه 
اندوخته ها، جزو معامالت غیر نقدي مسـتلزم افشـا   

.تلقی نمی شود

معامالت غیر نقدي



  بردارى واحد تجارى در مرحله قبل از بهره

ــل از    ــه قب ــارى در مرحل ــد تج ــالى واح ــورتهاى م ص
:باید شامل اطالعات اضافى زیر باشد يبردار بهره

انعکاس مبالغ انباشته جریانهـاى ورودى و خروجـى   
از ابتداى شـروع فعالیـت واحـد تجـارى در     نقدى

هـاي   جریـان بردارى در صورت  بهرهمرحله قبل از
.ينقد



طرحهاي مزایاي بازنشستگی
نقد براي طرحهاي مزایاي بازنشستگیهاي جریان صورت 

:به دالیل زیر ارائه نمیشود 
  مصداق طرحها در نقدي هاي جریان صورت براي شده تبیین اهداف    

  کمک ها بینی پیش تسهیل به میتواند اکچوئري گزارشهاي و ندارد
.کند

  کاهشهاي و افزایشها کننده منعکس معموال نقدي هاي جریان صورت   
  جامع  نحو امربه این که باشد می مختلف فعالیتهاي حسب بر نقدي
  و شود می گزارش داراییها خالص در تغییرات صورت طریق از تري

  کنندگان استفاده به بیشتري اطالعات عموما نقدي هاي جریان صورت
.کند نمی ارائه بازنشستگی مزایاي طرحهاي مالی صورتهاي



موارد افشاي صورت جریان هاي نقدي در یادداشتهاي توضیحی

q تشکیل دهنده نقد و معادلهاي نقد ي اجزاي افشا
q دوره  با جریان خالص ) زیان ( صورت تطبیق سود

وجه نقد ناشی از فعالیتهاي عملیاتی در ) خروج(ورود 
     غیر مستقیم روش

q معامالت غیرنقدي
q هرگونه محدودیت در استفاده از وجه نقد با اهمیت




