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:ارائه دهنده
منصور شمس احمدي



وجھ نقدو معادل وجھ نقد
:وجه نقد

.نقد قابل دسترس و سپرده هاي دیداري

:معادل هاي نقد
بدیل به گذاریهاي کوتاه مدت با نقدشوندگی باالکه به سرعت قابل تسرمایه

.مبلغ معینی نقد میباشد و ریسک تغییرارزش آن کم است
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معادل نقد
:آنچه هست

خ سرمایه گذاري هاي کوتاه مدت باسررسید حداکثرسه ماه از تاری
تحصیل

:آنچه نیست
سپرده ضمانت نامه ها و سپرده هاي مکسوره توسط دیگران

ماهبیش از سه واوراق با سررسید سپرده هاي سرمایه گذاري 
....سرمایه گذاري در طال و نقره و
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÷÷ )مبلغ به میلیون ریال(حاصل از عملیاتنقد-

.…سود خالص
ناشی از تسعیر ارزموجودي نقدومعادل نقد در پایان سال) زیان(سود: می شودکسر

(....)سود خالص تعدیل شده
......

تعدیالت

....هزینه مالیات بردرآمد
....هزینه هاي مالی

(....)ناشی از فروش دارایی هاي ثابت مشهود) سود(زیان 
(....)ناشی از فروش دارایی هاي نامشهود) سود(زیان 
(....)ناشی از فروش سرمایه گذاري ها) سود(زیان 

....خالص افزایش در ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان
....استهالك دارایی هاي غیر جاري

....کاهش ارزش دارایی هاي غیرجاري
).(...سود سهام

سود حاصل از سایر اوراق بهادار و سپرده هاي سر   مایه گذاري بانکی

..  ..

   (....)
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)مبلغ به میلیون ریال(
2×13

(           )سود ناشی از تسھیالت اعطایی بھ دیگران

(           )ناشی از ارزیابی سرمایھ گذاری ھای جاری سریع المعاملھ بھ ارزش بازار ) درآمد(ھزینھ 

تسعیر یا تسویھ دارایی ھا بدھی ھای ارزی غیر مرنبط با عملیات) سود(زیان 
سایر

(           )
.....

(           )

(           )دریافتنی ھای عملیاتی) افزایش(کاھش 

موجودی مواد وکاال) فزایش(کاھش 

(           )پیش پرداخت ھای عملیاتی) افزایش(کاھش 

پرداختنی ھای عملیاتی) کاھش(افزایش 

(           )ذخایر) کاھش(افزایش 

پیش دریافت ھای عملیاتی) کاھش(افزایش 

(           )سایر دارایی ھا) افزایش(کاھش 

نقد حاصل از عملیات
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جریان هاي نقدي حاصل از فعالیت هاي عملیاتی
ازعملیاتنقد حاصل

.

پرداخت هاي نقدي بابت مالیات بردرامد
نقد حاصل از فعالیت هاي عملیاتی) خروج(جریان خالص ورود 

(....)

جریان هاي نقدي حاصل از فعالیت هاي سرمایه گذاري

جریان هاي نقدي حاصل از فعالیت هاي تامین مالی
از تسهیالتدریافت نقدي حاصل

پرداخت هاي نقدي بابت اصل تسهیالت

13×1سال 13×2سالیادداشت

میلیون ریالمیلیون ریال

(           )نقد حاصل از فعالیت هاي تامین مالی) خروج(جریان خالص ورود 

(           )در موجودي نقد)کاهش(خالص افزایش 

مانده موجودي نقد در ابتداي سال

تاثیر تغییرات نرخ ارز

مانده موجودي نقد در پایان سال
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با تشکر از توجه شما
:راه هاي ارتباطی با انجمن حسابداران خبره

Site: iica.ir
Instagram: @iica_ir
Telegram: @iica_ir

خبرهحسابدارانانجمن منصور شمس احمدی
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