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بخــش  آمــوزش 
عملیاتی  فعالیت هــای 
جریــان  صــورت  در 
موضوع  یک  نقد  وجوه 
چالشی اســت. روش مســتقیم از نظر 
فهمیدن آسان تر اما از نظر تهیه مشکل 
اســت.  امــا روش غیر مســتقیم برای 
فهمیدن مشــکل تر و برای تهیه کردن 
آسان تر اســت. این دو روش به صورت 
مجزا آموزش داده می شــود. از این رو، 
دانشــجویان با دو روش متفاوت بخش 
عملیاتی صورت جریان وجوه نقد را تهیه 
می کنند. با توجه به این که هر دو روش 
بر تهیه صورت جریان وجوه نقد متمرکز 
شده اند، اطالعات اساسی و تحلیل های 
مهمی که در صــورت جریان وجوه نقد 
گــزارش می شــود، کمتر مــورد توجه 
قرار می گیــرد. در ایــن پژوهش روش 
مستقیم و غیر مســتقیم بر اساس یک 
تهیه می  گردد. مهم ترین  الگوی مشابهه 
دســت آورد این پژوهش این اســت که 
دانشــجویان به جای حفــظ کردن دو 
روش مختلــف، اقدام بــه یادگیری یک 
فرآینــد ادراکــی برای تهیــه ی بخش 
مســتقیم و غیــر مســتقیم جریان نقد 
عملیاتی می کنند. ایــن فرایند ادراکی، 
تعدیالت روش غیر مستقیم را برای فهم 

آسان تر می کند و تأکید بر یک مکانیسم 
مبتنی بر عادت را کاهش می دهد. 

مقدمه
تـدوین کـننـدگـان اسـتـانـداردهـای 
حسابداری به شرکت ها توصیه می کنند 
عملیاتی  فعالیت هــای  تهیــه  برای  که 
شـرکت از روش مسـتقیم استفاده کنند. 
روش مســتقیم گزارشــگری مجزایی از 
منابع قابل درک مانند وجوه دریافتی از 
مشتریان، وجوه پرداختی به فروشندگان 
و غیره را شــامل می شود. ترجیح روش 
مســتقیم به اواخر 1987 بر می گردد و 
از استاندارد صورت جریان وجوه نقد که 
توسط هیات اســتانداردهای حسابداری 
مالــی )FASB( تدویــن شــده اســت، 
استانداردهای  اســت.  گرفته  سرچشمه 
بین المللــی حســابداری )IAS( نیز این 
روش را ترجیح داده است و به شرکت ها 
توصیه کرده اســت که بخــش فعالیت 
عملیاتی را با اســتفاده از روش مستقیم 

تهیه کنند. 
عالرغــم ایــن توصیه ها، شــرکت ها 
در عمــل تأکید بیش تری بر اســتفاده 
از روش غیر مســتقیم است. روش غیر 
مســتقیم یک گزارش تطبیقی از تفاوت 
بین ســود خالص حسابداری )در محیط 

ایران ســود خالص عملیاتــی( و جریان 
نقد عملیاتی اســت. در ســال های اخیر 
مالی  حســابداری  استانداردهای  هیات 
)FASB( در پیش نویــس تهیه ی بخش 
عملیاتی صــورت جریان وجوه نقد برای 
الزامی کرده  انتفاعی  ســازمان های غیر 
اســت که از روش مســتقیم اســتفاده 
کنند. اما هنگامی که اســتاندارد نهایی 
تدوین شــد تنها به توصیه اســتفاده از 
روش مستقیم بسنده شد. در بیان دلیل 
انجام این موضوع بیان می شود که روش 
مستقیم نسبت به غیر مستقیم پیچیده تر 
و پرهزینه تــر اســت. ایــن پیچیدگی و 
هزینه بر بودن برای جمع آوری اطالعات 
شرکت های بزرگ تلفیقی بیش تر است. 
بــا روشــی که در ایــن پژوهــش ارائه 
می گــردد، احتمال بیش تری وجود دارد 
کــه تمایل برای رفتن به ســمت روش 
مســتقیم افزایش یابد. این روش که در 
بیش تر کتاب های حســابداری به عنوان 
رویکرد متحد الشکل2 در آموزش روش 
مستقیم  و غیر مســتقیم پذیرفته شده 
اســت، در این پژوهش بــه عنوان روش 
علی رغم  می شــود.  معرفی  ماتریســی3 
اینکه در این کتاب ها ارتباط بنیادی بین 
روش مستقیم و غیر مستقیم بیان شده 
است، اســتادان حسابداری تأکید بر این 

روش ماتریسی 
و صورت جریان وجوه نقد

 ترجمه: سعید علی احمدی1 
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)2( تغییرات وجه نقد + تغییرات سایر 
دارایی هــا = تغییرات بدهی ها+ تغییرات 

حقوق صاحبان سهام
در نهایــت، در صورتــی کــه معادله 
اساسی حسابداری بازنویسی مجدد شود، 

به شرح زیر تغییر می کند:
)3( تغییرات سایر دارایی ها – تغییرات 
حقوق صاحبان سهام + تغییرات بدهی ها 

=تغییرات وجه نقد
بر اساس معادله باال مشخص می گردد 
کــه دارایی ها رابط معکــوس و بدهی ها 
و حقوق صاحبان ســهام رابطه مستقیم 
بــا تغییرات وجه نقد دارنــد. این همان 
قاعده ای کــه در تهیه صــورت گردش 
وجــوه نقد به روش غیر مســتقیم مورد 

استفاده قرار می گیرد.
از معادله باال می تــوان برای تفکیک 
فعالیت های عملیاتی، ســرمایه گذاری و 
تامین مالی استفاده کرد. معادله باال نشان 
عملیاتی  فعالیت های  بخش  که  می دهد 
از طریق تحلیل کردن ســود حسابداری 
و تغییــرات در دارایی هــا و بدهی های 
جاری ایجاد می شود. همچنین، فعالیت 
ســرمایه گذاری از بررســی تغییرات در 

مطلب نــدارد.  همچنین، بیش تر دانش 
آموختگان حســابداری نیز بعد از پایان 
پافتن دوره آموزشی، این ارتباط بنیادی 
را فراموش می کنند. آن ها به طور معمول 
روش غیر مســتقیم را به خاطر دارند اما 
فراموش می کنند که همان محاسبه های 
اســتفاده شــده در روش غیر مستقیم 
می تواند در محاسبه روش مستقیم مورد 

استفاده قرار می گیرد. 

و  حسابداری  اساســی  معادله ی 
صورت جریان وجوه نقد 

صورت جریان وجوه نقد ســه بخشی 
)در محیط ایران 5 بخشــی( با استفاده 
از معادله اساســی حســابداری شــکل 

می گیرد. 
)1( دارایی هــا= بدهی هــا +حقــوق 

صاحبان سهام
در صورتی که تغییرات صورت گرفته 
در ابتدا و پایان ســال معادله حسابداری 
را بدســت آورده و وجوه نقد را از سایر 
دارایی ها تفکیک شــود، معادله ی باال به 

شرح زیر تغییر می کند:

دارایی های غیر جــاری و فعالیت تامین 
مالــی از طریق بررســی تغییرات بدهی 
بلند مدت و سرمایه مالکان و مبلغ سود 
تقســیمی محاسبه می شود. این موضوع 
نشــان می دهنده این اســت که صورت 
جریان وجه نقد با صورت ســود و زیان 

و ترازنامه ارتباط دارد.4
  

عملیاتی  بخش  و  ماتریسی  روش 
صورت جریان وجوه نقد

در حــال حاضر، در روش مســتقیم 
برای محاســبه ی هر یک از اجزای بخش 
عملیاتــی صورت جریان وجــه نقد الزم 
است برای هر فعالیت به صورت جداگانه 
تحلیل صورت گیرد. برای مثال، در هنگام 
محاســبه وجوه دریافتی از مشتریان اگر 
مانده حســاب دریافتنی تجاری در پایان 
سال نسبت به ابتدای سال افزایش یافته 
باشــد، نشــان دهنده این موضوع است 
که فروش اعتباری شــرکت در طی سال 
افزایش داشته اســت اما تا انتهای سال، 
فروش اعتباری وصول نشده است. از این 
رو، تغییــرات دریافتنی تجاری از فروش 
طی ســال کســر می گردد تا وجوه نقد 
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می گرفــت. اما، در روش ماتریســی نیز 
از همیــن قاعده برای انجــام تعدیالت 
اســتفاده می شود. از این رو، دانشجویان 
با یادگیری یک قاعده ی مشابه می توانند 
از هر دو روش برای تهیه بخش عملیاتی 
صورت جریان وجوه نقد استفاده کنند. 

برای تشــریح مراحل بــاال در قالب 
یک مثال که منطبق با اســتاندارد های 

وصول شده از مشتریان محاسبه شود. 
بنابر این، در کل می توان بیان کرد که 
در روش مســتقیم الزم است هر حساب 
به صورت مجزا تحلیل شود و اثرات آن بر 
وجوه دریافتی یا پرداختی مورد بررسی 
قرار گیرد. اما، در روش ماتریســی برای 
محاسبه ی بخش عملیاتی صورت جریان 
وجوه نقد به روش مستقیم به شرح زیر 
عمل می شــود. از ایــن رو، مراحل تهیه 
روش ماتریسی بخش فعالیت جریان نقد 
عملیاتی در روش مســتقیم به شرح زیر 

است:
مرحله ی اول( حــذف هزینه های که 
اثرات نقدی ندارد. یک مثال از هزینه ها 
غیر نقدی، هزینه اســتهالک طی دوره 

است. 
مرحله ی دوم( حذف اثرات فعالیت های 
غیر عملیاتــی.  یک مثال از این مرحله، 
ســود و زیان ناشی از فروش دارایی های 
عملیاتی بلند مدت است. وجوه دریافتی 
از فروش این دارایی ها در بخش فعالیت 

سرمایه گذاری منعکس می شود. 
مرحله سوم( سایر اقالم باقی مانده در 
صورت سود و زیان با حساب های مرتبط 
در ترازنامه تعدیل می شــود. مهم ترین 
نکته در مرحله ســوم مشــخص کردن 
است.   ترازنامه  گروه حساب های  صحیح 
منظور از گروه حســاب ها، حساب هایی 
اســت که عملیات مرتبط با یک فعالیت 
را در خود منعکس می کنند. برای مثال 
گروه حساب های مرتبط با فروش شامل 
ذخیره  تجاری،  دریافتنی  حســاب های 
مطالبــات مشــکوک الوصــول و پیش 
دریافت در آمد است. در این مرحله بعد 
از تشخیص گروه حساب، بر اساس قاعده 
مستخرج شده از معادله حسابداری اقدام 
به انجام تعدیالت می شود. بر اساس این 
قاعده، دارایی ها رابطه معکوس و بدهی ها 
و حقوق صاحبان سهام رابطه مستقیم با 

تغییرات وجوه نقد دارند. 
نکته ی قابل توجه این اســت که این 
قاعده ی ســر انگشــتی تا کنــون برای 
روش غیر مســتقیم مورد استفاده قرار 

بین المللی حســابداری و استاندارد های 
حسابداری آمریکا است، روش ماتریسی 
برای تهیــه ی بخــش عملیاتی صورت 
جریان وجــوه نقد با اســتفاده از روش 
مســتقیم مورد اســتفاده قرار می گیرد. 
اطالعات ترازنامه و صورت ســود و زیان 

به شرح زیر است. 

مانده ابتدا سالمانده پایان سالحساب های ترازنامه
1/430300وجه نقد

2/002/500حساب های دریافتنی تجاری
1/8001/900موجودی کاال

4/0004/500امالک، ماشین آالت و تجهیزات
)1/200()900(استهالک انباشته

8/8307/500جمع کل دارایی ها
1/5001/700حساب های پرداختنی تجاری

200بهره پرداختنی
5040مالیات بر در آمد پرداختنی

2/0002/200بدهی بلند مدت
1/4501/000سرمایه سهام عادی
3/8102/560سود و زیان انباشته

8/8307/500جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

مبلغصورت سود و زیان
13/500فروش

)8/000(بهای تمام شده کاالی فروش رفته
100سود فروش تجهیزات

)500(هزینه استهالک
)3/200(هزینه های متفرقه

)200(هزینه بهره
)450(هزینه مالیات بر در آمد

1/250سود خالص پس از مالیات

ــده  ــای تمام ش ــت 500 )به ــه قیم ــزات ب ــروش تجهی ــات: ف ــایر اطالع س
ــته 800( ــتهالک انباش 1/200 و اس
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عمل بیش تر مورد استفاده قرار می گیرد. 
در این پژوهش با معرفی روش ماتریسی 
سعی شد که تشویق به استفاده از روش 
مستقیم در محیط های اجرا بیش تر شود 
و استادان حســابداری نیز با این روش 
نوین آشنا شــوند. مزیت این روش این 
اســت که از همان قاعده مورد استفاده 
در روش غیر مســتقیم برای محاسبه ی 

جریان نقد عملیاتی استفاده می شود.

نتیجه گیری
در ایــن پژوهش بــرای تهیه بخش 
عملیاتی صــورت جربان وجه نقد روش 
جدیدی با عنوان روش ماتریسی معرفی 
گردیــد. مهم تریــن چالــش مربوط به 
تهیه صورت گردش وجوه نقد اســتفاده 
بیش تر از روش غیر مســتقیم در تهیه 
بخش عملیاتی است. این روش به دلیل 
ســادگی و پیچیدگی کم تــر در محیط 

مطالــب ذکر شــده در مقالــه ی باال 
اقتباس و ترجمه از منبع زیر است:
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Methods for Presentation. 
Available at SSRN: https://ssrn.
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بر اساس روش ماتریسی می توان مراحل اول تا سوم را به شرح زیر برای رسیدن به بخش عملیاتی صورت جریان وجوه نقد مورد استفاده قرار داد.
صورت حساب سود 

جریان نقد تعدیالتو زیان
عملیاتی

500+ )کاهش در حساب های دریافتنی 13/500فروش
وجوه نقد دریافتی از مشتریان14/000تجاری( مرحله 3

بهای تمام شده کاالی 
)8/000(فروش رفته

100+ )کاهش در موجودی کاال(
200- )کاهش در حساب های پرداختنی 

تجاری( مرحله 3
وجوه نقد پرداختی به )8/100(

فروشندگان

100- )در بخش فعالیت های عملیاتی 100سود و زیان تجهیزات
0نیست( مرحله 2

500+ )قلم غیر نقدی است()500(هزینه ی استهالک
0مرحله 1

0 )حساب پرداختنی متفرقه ندارد( )3/200(هزینه های متفرقه
وجوه پرداختی بابت هزینه های )3/200(مرحله 3

متفرقه

20+ )افزایش در بهره پرداختنی()200(هزینه ی بهره
وجوه پرداختی بابت هزینه )180(مرحله 3

بهره

10+ )افزایش در مالیات در آمد پرداختنی( )450(هزینه ی مالیات بر درآمد
وجوه نقد پرداختی بابت )440(مرحله 3

مالیات بر در امد

جریان نقد ناشی از فعالیت 8302/080+ )خالص تعدیالت(1/250سود خالص
عملیاتی


