
International Journal of Research in all Subjects in Multi Languages   
[Author: Ninzar H. Naresh] [Subject: Account]        

Vol. 4, Issue: 7, August: 2016 
 (IJRSML)  ISSN: 2321 - 2853 

 

5  International, Refereed (Reviewed) & Indexed Print Monthly Journal                                         www.raijmr.com        

RET Academy for International Journals of Multidisciplinary Research (RAIJMR) 
 

 

 
 
 

નાણાકીય પત્રકોન ું વિશ્લેષણ કરિાની પદ્ધવિઓમાુંથી 
“રોકડ પ્રિાહ પત્રક” પદ્ધવિન ું વિશ્લેષણત્મક અથથઘટન અને િેન ું મહત્િ 

 

નિન્ઝાર િરેશ હરરલાલ 

મલુાકાતી વ્યાખ્યાતા, 
સરકારી આર્ટસ અિે કોમસટ કોલેજ 

રાપર, કચ્છ(ગજુરાત) 

સારાુંશ 

ભડંોળિી આવક કે જાવક દશાટવતા ં દરેક વ્યવહારમા ં રોકડ લેવડ-દેવડ હોતી િથી. દા.ત., યતં્રોિી ઉધાર 

ખરીદી કરી . અહીં લેણદારો વધ્યા એર્લે કે કાયટશીલ મડૂી પર તેિી અસર થઈ. કાયટશીલ મડૂી ઘર્ી . તેથી 

ભડંોળિી પ્રાપ્તત થઈ , પરંત ુઅહીં રોકડિી લેવડ-દેવડ થતી િથી . એર્લે કે વર્ટ દરનમયાિ ફકત રોકડિી 

આવક કેર્લી થઈ અિે રોકડિી જાવક કેર્લી થઈ તે દશાટવત ુ ંરોકડ પ્રવાહ પત્રક બિાવવુ ંજરૂરી છે. ભારતિી 

ચાર્ટડટ એકાઉન્ર્ન્્સિી સસં્થાએ આ અંગે રહસાબી ધોરણ – 3 બહાર પાડ્ુ ં છે અિે ભારતિા ં કંપિીધારાિી 

જોગવાઈ મજુબ બધી જ કંપિીઓ એ આ સસં્થાિા ંબધા જ રહસાબી ધોરણોિો ફરજજયાત અમલ કરવાિો રહ ે

છે એર્લે હવે ભારતિી બધી જ કંપિીઓ પોતાિા ંપ્રગર્ થતા ંવાનર્િક અહવેાલમા ંવાનર્િક રહસાબોિી સાથે 

રોકડ પ્રવાહ પત્રક અચકૂ આપે છે. 
 

ચાિીરૂપ પરીબળો – િાણાકીય પત્રકો , િાણાકીય પત્રકોનુ ંનવશ્લેર્ણ , રોકડ પ્રવાહ પત્રક , ભડંોળ પ્રવાહ 

પત્રક , રોકડ આવક – જાવકિા ંસાધિો  

 

1. પ્રસ્િાિના 

ધધંાિી સૌથી પ્રવાહી નમલકત એ રોકડ છે. ધધંાિા ંબધા જ વ્યવહારો છેવરે્ રોકડિી આવકમા ં કે જાવકમા ં

પરરણમે છે. ધધંામા ંપરૂતી રોકડ હાથ પર હોવી જોઈએ. કે જેથી દેવા ંજ્યારે જ્યારે ચકૂવવાિા ંથાય ત્યારે તે 

સરળતાથી ચકૂવી શકાય. પરંત ુ હાથ પર વધ ુ પડતી રોકડ પણ હોવી િ જોઈએ. િરહ તો રોકડ િકામી 

રહવેાથી ધધંાિી િફાકારકતા ઘર્શે. રોકડનુ ંઆ મહત્વ જોતા ં રોકડિે લગતા ંપત્રકો ધધંાિા સચંાલકો મારે્ 

ખબૂ અગત્ય ધરાવે છે. આવા ંબે પત્રકો છે.  

1.1. રોકડ અંદાજપત્ર - જે ભનવષ્યિા ંરોકડિી પરરસ્સ્થનત કેવી રહશેે તેિો અંદાજ આપે છે. 

1.2. રોકડ પ્રિાહ પત્રક - જે પાછલા વર્ટ દરનમયાિ રોકડિી આવક કેર્લી થઈ અિે રોકડિી જાવક કેર્લી થઈ 

તથા ંવર્ટિે અંતે કેર્લી રોકડ હાથ પર હતી તે દશાટવે છે. 
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“પાછલા વર્ટ દરનમયાિ રોકડિી આવક કેર્લી થઈ અિે રોકડિી જાવક કેર્લી થઈ તેમજ તેિે પરીણામે 

વર્ટિા ંઅંતે હાથ પર રોકડ કેર્લી છે તે દશાટવત ુ ંપત્રક એર્લે રોકડ પ્રવાહ પત્રક” 

આ પત્રક બિાવવાથી સચંાલકોિે તથા અન્ય સબંનંધત પક્ષકારોિે ખબર પડે છે કે કંપિીિી પ્રવાહી પરરસ્સ્થનત 

એર્લે કે રોકડિી પરરસ્સ્થનત કેવી છે તથા કંપિી પોતાિી ધધંાિી કામગીરી દ્વારા પરૂતા પ્રમાણમા ં રોકડ 

મેળવી શકે છે કે િરહ જેથી કે તે સમયસર ધધંાિા દેવા ંજ્યારે જ્યારે ચકૂવવાિા ંથાય ત્યારે ચકૂવી શકાય છે 

કે િરહ. 

ભારતિી ચાર્ટડટ એકાઉન્ર્ન્્સિી સસં્થાએ આ અંગે રહસાબી ધોરણ – 3 બહાર પાડ્ુ ં છે અિે ભારતિા ં

કંપિીધારાિી જોગવાઈ મજુબ બધી જ કંપિીઓ એ આ સસં્થાિા ંબધા જ રહસાબી ધોરણોિો ફરજજયાત અમલ 

કરવાિો રહ ે છે એર્લે હવે ભારતિી બધી જ કંપિીઓ પોતાિા ં પ્રગર્ થતા ં વાનર્િક અહવેાલમા ં વાનર્િક 

રહસાબોિી સાથે રોકડ પ્રવાહ પત્રક અચકૂ આપે છે. 

2. નાણાકીય પત્રકોન ું વિશ્લેષણ અને િેની પદ્ધવિઓ 

કેિેડી અિે મલુરિા ંશબ્દોમા ંકહીએ તો “ િાણાકીય પત્રકોનુ ંનવષ્લેર્ણ અિે અથટઘર્િ એ િાણાકીય પત્રકોિી 

મારહતીનુ ંમહત્વ અિે અથટ િક્કી કરવાિો પ્રયત્િ છે, કે જેથી ભાવી કમાણીિી સભંાવિા,ં વ્યાજ ચકૂવવાિી 

અિે પાક્યા તારીખે દેવુ ંચકૂવવાિી શસ્તત અિે સગંીિ રડનવડન્ડ િીનતિી િફાકારકતા નવરે્ પવૂાટનમુાિ કરી 

શકાય. ” 

 નાણાકીય પત્રકોના વિશ્લેષણની વિવિધ પદ્ધવિઓ 

1. તલુિાત્મક િાણાકીય પત્રકો   2.  વલણ દશાટવતી ર્કાવારીઓ 

             3.  સામાન્ય માપિા ંપત્રકો        4.  કાયટશીલ મડૂીમા ંફેરફારનુ ંપત્રક 

             5.  રોકડ પ્રવાહ પત્રક             6.   ભડંોળ પ્રવાહ પત્રક 

             7.  ગણુોત્તર નવશ્લેર્ણ             8.   મલૂ્યવદૃ્ધિનુ ંપત્રક 

આ નવનવધ પિનતઓમાથંી આપણે રોકડ પ્રવાહ પત્રકિી પિનતિે પસદં કરવામા ંઆવી છે. જે નવર્ે આપણે 

નવસ્તતૃ સમજૂતી જોઈશુ.ં 
 

3. રોકડ પ્રિાહ પત્રકનો અથથ અને િેની વ્યાખ્યા 

રોકડ પ્રવાહ પત્રકએ ભડંોળ પ્રવાહ પત્રકથી ખાસ જુદો હોતો િથી. તેમજ ભડંોળ પ્રવાહ પત્રકિી જેમજ પાકંુ 

સરવૈયુ ં, િફા-નકુસાિ ખાત ુઅિે વધારાિી મારહતી પરથી તૈયાર કરવામા ંઆવે છે.  

વાસ્તવમા ંરોકડ એ ધધંાિી ીવવિ રકત સમાિ છે. જો ધધંામા ંરોકડિી ખામી સજાટય તો ધધંાિા ંસચંાલિમા ં

અવરોધ ઊભો થાય છે. તેમજ ધધંામા ં રોકડનુ ં સચંાલિ નિરંતર થવુ ં જોઈએ. સામાન્ય રીતે રોકડ પ્રવાહ 

પત્રકએ કોઈ પણ સસં્થાિી રોકડ સચંાલિ મારે્િી  રે્કનિક છે.  
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“ રોકડની આિક – જાિક દશાથિત  ું પત્રક એટલે રોકડ પ્રિાહ પત્રક ” 

“ રોકડ પ્રિાહ પત્રક એટલે રોકડ અને રોકડ સમાનનો આિક અને જાિક પ્રિાહ ” 

રહસાબી ધોરણ – 3 મજુબ રોકડિી આવક અિે રોકડિી જાવક ત્રણ ભાગમા ંવહચેવામા ંઆવે છે. 

1. ધધંાિી કામગીરીમાથંી પ્રાતત થતો રોકડ પ્રવાહ  

2. રોકાણ પ્રવનૃત્તમાથંી પ્રાતત થતો રોકડ પ્રવાહ  

3. િાણાકીય પ્રવનૃત્તમાથંી પ્રાતત થતો રોકડ પ્રવાહ 

આ રહસાબી ધોરણ 3મા ંશરૂઆતિી અિે આખરિી રોકડ નસલક બતાવવાિી છે. તેમા ંરોકડ અિે રોકડ સમાિ  

બિંેિી બતાવવાિી છે. 

4. રોકડ પ્રિાહ પત્રક અને ભુંડોળ પ્રિાહ પત્રક 

ક્રમ            રોકડ પ્રિાહ પત્રક              ભુંડોળ પ્રિાહ પત્રક 

1. ચાલ ુ વર્ટિી અિે પાછલા વર્ટિી 
મારહતી પરથી વર્ટ દરનમયાિ કેર્લી 
રોકડિી આવક-જાવક થઈ તે દશાટવતા ં
પત્રકિે રોકડ પ્રવાહ પત્રક કહવેાય છે.  

ધધંમા ં વર્ટ દરનમયાિ કેર્લા ં ભડંોળ આવ્યા 
અિે તેનુ ંક્યા ંરોકાણ થયુ ંતે દશાટવતા ંપત્રકિે 
ભડંોળ પ્રવાહ પત્રક  કહ ેછે. 

2. આ પત્રકમા ં બે મદુ્તો વચ્ચે ફકત 
રોકડિી પરરસ્સ્થનતમા ંથયેલા ફેરફારો જ 
ધ્યાિમા ંલેવામા ંઆવે છે.   

જ્યારે ભડંોળ પ્રવાહ પત્રકમા ંકાયટશીલ મડૂીમા ં
થયેલા ફેરફારો દશાટવવામા ંઆવે છે. 

3. આ પત્રક સચંાલકોિે ટૂંકાગાળામા ં
િાણાકીય પરરસ્સ્થનતનુ ં નવશ્લેર્ણ કરવા 
મારે્ ઉપયોગી છે. 

જ્યારે આ પત્રકમા ં એક વર્ટિી કે 
લાબંાગાળાિી મદુ્ત મારે્ િાણાકીય 
પરરસ્સ્થનતનુ ંમલૂ્યાકંિ કરવા મારે્ ઉપયોગી છે. 

4. ભડંોળ પ્રવાહિી તલુિામા ંરોકડ પ્રવાહ 
પત્રક પેઢીિી ટૂંકાગાળાિી સધ્ધરતા 
માપવા મારે્ ઉઇપયોગી છે. જેમા ંફતત 
રોકડિી પરરસ્સ્થનતમા ં થયેલા ં ફેરફારો 
દશાટવે છે. 

જ્યારે પેઢીિી સધ્ધરતા માપવા મારે્ ખરેખર 
તો ભડંોળમા ં થયેલા ં ફેરફારો જાણવા જોઈએ. 
આ મારે્ આજ પત્રક ઉપયોગી બિે છે. 

5. આ પત્રકમા ં કાયટશીલ મડૂીનુ ં પત્રક 
બિાવવાનુ ં હોત ુ ં િથી. રોકડ પ્રવાહ 
પત્રક બિાવી તેમા ંજ ચાલ ુનમલકતો – 
ચાલ ુ દેવાિંા ં ફેરફારોિી અસર રોકડ 
પર બતાવવામા ંઆવે છે.  

આમા ં કાયટશીલ મડૂીનુ ં પત્રક બિાવામા ંઆવે 
છે. તેમા ં ચાલ ુ નમલકતોમા ં વધારો થાય કે 
ચાલ ુદેવામંા ંઘર્ાડો થાય તો કાયટશીલ મડૂીમા ં
વધારો થાય છે. 

6. આ પત્રક સકુંચચત રોકડિા ં અચભપ્રાય 
મારે્િો ખ્યાલ છે. 

આ પત્રક ચોખ્ખી કાયટશીલ મડૂીિા ં નવસ્તતૃ 
અચભપ્રાય મારે્િો ખ્યાલ છે. 

7. આ પત્રક રોકડિી બાકીમા ં કયા આ પત્રક ચોખ્ખી કાયટશીલ મડૂીમા ં કયા 
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કરણોસર પરીવતટિ થયો છે. તેવી 
સ્પષ્ર્ પરરસ્સ્થનતિો ખ્યાલ આપે છે. 

કારણોસર પરીવતટિ થયો છે. તેવી સ્પષ્ર્ 
ખ્યાલ આપે છે. 

8. આિો સબંધં માત્ર રોકડિી સાથે છે. આિો સબંધં ભડંોળિા ંઆયોજિ સાથે છે. 
9. આિી અંદર કંપિીિી કુલ રોકડિી 

ગણતરી કરવામા ંઆવે છે. 
જ્યારે આમા ં કંપિીિા ં કુલ ભડંોળિી ગણતરી 
કરવામા ંઆવે છે. 

10. આનુ ં કાયટક્ષેત્ર સકુંચચત છે. અિે તે 
ભડંોળ પ્રવાહ પત્રકનુ ંએક ભાગ છે. 

જ્યારે ભડંોળ પ્રવાહ પત્રક એક નવસ્તતૃ ખ્યાલ 
છે. 

11. આ પત્રક ટૂંકાગાળામા ં નવશ્લેર્ણ મારે્ 
ઉપયોગી છે. 

જ્યારે આ પત્રક લાબંાગાળાિા ં નવશ્લેર્ણ મારે્ 
ઉપયોગી છે. 

12. આ પત્રક રહસાબી ધોરણ – 3 મજુબ 
ફરજજયાત પણે વાનર્િક અહવેાલમા ં
પ્રકાનશત કરવાનુ ંહોય છે. 

જ્યારે આ પત્રક રહસાબી ધોરણ – 3 મજુબ 
વાનર્િક અહવેાલમા ં પ્રકાનશત કરવાનુ ં
મરજજયાત છે. 

 

5. રોકડ આિક અને રોકડ જાિક માટેનાું સાધનો  

રોકડિી આવકનુ ંસૌથી મહત્વનુ ંસાધિ કામગીરીમાથંી મળતો રોકડ પ્રવાહ છે. આમા ંત્રણ બાબતોિો સમાવેશ 

થાય છે 

5.1. ધુંધામાુંથી મળિો નફો 
જેમા ં િફામાથંી ચબિ રોકડ નવગતો હોય તેિી અસર દુર કરવાિી હોય છે. જેમા ં કે ઘસારો, માડંી વાળેલ 

પાઘડી, માડંી વાળેલ પ્રાથનમક ખચાટ, રડબેન્ચર વર્ાવ વગેરે રોકડમા ં ચકૂવામા ં આવતો િથી. જેિે કારણે 

રોકડમા ંકોઈ પણ ઘર્ાડો િ થતા ંઆવી ચબિ રોકડ નવગતોિે ચોખ્ખા િફામા ંઉમેરીિે ચોખ્ખી રોકડ આવક 

શોધવામા ંઆવે છે. જે ખચટ કે જે ખરેખર રોકડમા ંચકૂવવામા ંઆવ્યો હોય તેિે જ રોકડ જાવક ગણવામા ંઆવે 

છે. 

5.2. ચાલ  વમલકિો અને ચાલ  દેિાુંના િફાિિનાું કારણે પ્રાપ્િ થિી રોકડ આિક અને જાિક  

તેમા ંચાલ ુનમલકતોમા ંવધારો થાય તો રોકડ પ્રવાહમા ંઘર્ાડો થાય છે. અિે ચાલ ુનમલકતો ઘર્ાડો થાય તો 

રોકડ પ્રવાહમા ંવધારો થાય છે. એર્લે કે ચાલ ુ નમલકતો અિે રોકડ પ્રવાહ વચ્ચે વ્યસ્ત સબંધં છે. તેવી જ 

રીતે ચાલ ુ દેવામંા ંવધારો થાય તો રોકડ પ્રવાહમા ંવધારો થાય છે. અિે જો ચાલ ુ દેવામંા ંઘર્ાડો થાય તો 

રોકડ પ્રવાહમા ંઘર્ાડો થાય છે. એર્લે કે ચાલ ુદેવા ંઅિે રોકડ પ્રવાહ વચ્ચે સીધો સબંધં છે.   

5.3. અન્ય વમલકિો – દેિાુંમાુંથી થિી રોકડ આિક અને જાિક  
* રોકડ આિકો                                  * રોકડ જાિકો 
1. કાયમી નમલકતોનુ ંવેચાણ  1. કાયમી નમલકતો અિે રોકાણોિી ખરીદી 
2. રોકાણોનુ ંવેચાણ 2. ઈસ્તવર્ી શૅરમડૂી/પૅ્રફરન્સ શૅરમડૂી પરત 
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3. િવા બહાર પાડેલ શૅર – રડબૅન્ચરિી ઊપજ 3. વચગાળાિો અિે સચૂચત રડનવડન્ડ 

4. લાબંાગાળાિી બૅન્ક લોિ  4. કરવેરાિી ચકૂવણી  

5. િાણાસંસં્થા પાસેથી લીધેલી લોિ  5. ભાગીદારોિો ઉપાડ 

 6. ત્રારહત પક્ષિી લોિ અિે દેવાનં ુ ંપરત 

 
 

6. રોકડ પ્રિાહ પત્રક બનાિિાની વિવધ અને િેનાું િબક્કા 

AS – 3 મજુબ રોકડ પ્રવાહ પત્રક બિાવવા મારે્િા ંત્રણ તબક્કાઓ છે.  

6.1.  પાક ું – સરિૈય  ું સામાન્ય રીતે પાકા સરવૈયા પરથી વર્ટિી શરૂઆતિા ંઅિે અંતે સસં્થા પાસેિી નમલકતો 

અિે તેમિી જવાબદારીઓિો ખ્યાલ આવે છે. જે ધધંાિી વર્ટ દરનમયાિિી આનથિક પરરસ્સ્થનતનુ ંસચૂિ કરે છે. 

6.2.  નફા – ન  કસાન ખાત  ું કે આિકન ું પત્રક જે વર્ટનુ ં રોકડ પ્રવાહ પત્રક બિાવવુ ંહોય તે વર્ટિી રોકડિી 

મારહતી આ પત્રકમાથંી મળે છે. જેમ કે રોકડ વેચાણ અિે ખરીદી  

6.3.  અન્ય િધારાની માહહિી રોકડ પ્રવાહ પત્રક બિાવવા મારે્ પાકંુ સરવૈયુ,ં આવકનુ ં પત્રક, વધારાિી 

મારહતીિી જરૂર પડે છે. જેમ કે આવક વેરાિી ચકૂવણી અિે રોકાણોિી ખરીદ-વેચાણ 

* રોકડ પ્રિાહ પત્રક બનાિિાના િબક્કા 
1. શરૂિી રોકડ અિે રોકડ સમાિ આવકિી શરૂિી અિે આખરિી ગણતરી કરી. અન્ય 

2. ત્યાર પછી કામગીરી પ્રવનૃત્તમાથંી પ્રાતત થતો રોકડ પ્રવાહિી ગણતરી કરવી. 

3. રોકાણ અિે િાણાકીય પ્રવનૃત્તમાથંી પ્રાતત થતો રોકડ પ્રવાહિી ગણતરી કરવી. 

4. છેલ્લે રોકડિી અિે રોકડ સમાિિી શરૂિી બાકી ઉમેરી આખરિી બાકી મળે છે.  

1. રોકડ પ્રિાહ પત્રકનો નમનૂો 

AS – 3 મજુબ રોકડ પ્રવાહ પત્રકિી આવક અિે જાવક અંગેિી મારહતીિા ંઆધારે કાલ્પિીક આંકડાઓ સાથે 

તૈયાર કરેલ પત્રક િીચે મજુબ છે. 

રોકડ પ્રિાહ પત્રક 

( િા. 31-03-2016 નાું રોજ પરૂાું થિા િષથનો ) 
 વિગિ   રકમ રૂ. રકમ રૂ. 
A ધુંધાની કામગીરીની પ્રવવૃિમાુંથી પ્રાપ્િ થિો રોકડ પ્રિાહ   
 કરવેરા પહલેાિંો ચોખ્ખો િફો  3350000  

 હવાલાઓ -   

 ઉમેરો -  1.  ઘસારો                                       450000   

           2.  નવદેશી હુડંીયામણનુ ંનકુશાિ                           40000   

                   3. વ્યાજિો ખચટ                                                     400000 890000  

                     4240000  

  બાદ -    

 4.  વ્યાજિી આવક                                                  300000   
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 5.  રડનવડન્ડિી આવક                                            200000 500000  

 કાયટશીલ મડૂીમા ંફેરફાર પહલેાિંો િફો  3740000  

 કાયટશીલ મડૂીમા ંફેરફાર   

               1. દેવાદરમા ંવધારો  -500000  

               2. સ્ર્ોકમા ંઘર્ાડો   1050000  

               3. લેણદારોમા ંઘર્ાડો  -1740000  

 કામગીરીમાથંી પ્રાતત થતો િફો  2550000  

  બાદ -  કરવેરો   860000  

  1690000  

 ઉમેરો -  અસામાન્ય આવક ( ભકંૂપિી આફતિા સમાધાિ પેરે્                
નવમાિી મળેલ રકમ ) 

180000  

 કામગીરીની પ્રવવૃિમાુંથી પ્રાપ્િ થિો ચોખ્ખો રોકડ પ્રિાહ ( A )  1870000 

    

B રોકાણની પ્રવવૃિમાુંથી પ્રાપ્િ થિો રોકડ પ્રિાહ    

  1. કાયમી નમલકતોિી ખરીદી  -350000  

  2. સાધિોિા વેચાણિી ઊપજ ( યતં્રો ) 20000  

  3. મળેલ વ્યાજ  200000  

  4. મળેલ રડનવડન્ડ 160000  

 રોકાણની પ્રવવૃિમાુંથી પ્રાપ્િ થિો ચોખ્ખો રોકડ પ્રિાહ  ( B )  30000 

    

C નાણાકીય પ્રવવૃિમાુંથી પ્રાપ્િ થિો રોકડ પ્રિાહ   

 1. શેર બહાર પાડવાથી મળેલ આવક  250000  

 2.  લાબંાગાળાિા દેવામાથંી મળેલ આવક   250000  

  3.    લાબંાગાળાિા દેવાનુ ંકરેલ પરત  -180000  

  4.     વ્યાજિી ચકૂવણી -270000  

 5.   રડનવડન્ડ ચકૂવણી -1200000  

 નાણાકીય પ્રવવૃિમાુંથી પ્રાપ્િ થિો ચોખ્ખો રોકડ પ્રિાહ  ( C )  -1150000 

 ક લ રોકડ પ્રિાહ  ( A + B + C )  750000 

 ઉમેરો – રોકડ કે રોકડ સમાિિી શરૂિીબાકી   160000 

 રોકડ કે રોકડ સમાનની આખરની બાકી   910000 
 

2. રોકડ પ્રિાહ પત્રક બનાિિાની પદ્ધવિઓ 

રોકડ પ્રવાહ પત્રક બિાવવાિી પિનત્તઓ બે છે. (1) પ્રત્યક્ષ પિનત્ત અિે  (2) પરોક્ષ પિનત્ત  

8.1. પ્રત્યક્ષ પદ્ધવિ – આ પિનત્ત હઠેળ ધધંાિી કામગીરીમાથંી રોકડ આવક પ્રવાહ અિે તે પ્રવનૃત્તમા ંજતો રોકડ 

જાવક પ્રવાહ અલગ બતાવવાિા ં હોય છે. એર્લે કે વેચાણમાથંી કેર્લી રોકડ મળી તે રોકડ આવક પ્રવાહ 
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તરીકે અિે કમટચારીઓિા પગાર કે ખરીદી પેરે્ ચકૂવેલ રોકડ રોકડ જાવક તરીકે અલગ બતાવવાિી હોય છે. 

તે બિંેિા તફાવતિે ચોખ્ખો રોકડ આવક-જાવક પ્રવાહ ગણવામા ંઆવે છે.    

8.2. પરોક્ષ પદ્ધવિ – આ પિનત્તમા ંપ્રત્યક્ષ રીતે રોકડ પ્રવાહનુ ંસર્જિ કરતી ધધંાિી કામગીરી એર્લે કે વેચાણ, 

ખરીદી, કમટચારીઓિે ચકૂવણી વગેરે ધ્યાિમા ંલેવામા ંઆવતી િથી. પરંત ુપરોક્ષ રીતે ચોખ્ખા િફાથી તે શરૂ 

કરવામા ંઆવે છે. કારણ કે િફો એ ખરીદી, વેચાણ, કમટચારીઓિે પગારિી ચકૂવણી વગેરેમાથંી જ પ્રાતત 

થાય છે. તેમજ િફા નકુશાિમાથંી ચબિ રોકડ નવગતોિી અસર દૂર કરીિે બતાવવામા ંઆવે છે. મોર્ા ભાગે 

રહસાબી ધોરણ – ૩ મજુબ રોકડ પ્રવાહ પત્રક બિાવવામા ંઆવે છે. જે મારે્ એક િવુ ંસધુારેલ િફા નકુશાિ 

ખાત ુ ંબિાવવામા ંઆવે છે. 
 

3. રોકડ પ્રિાહ પત્રકની ઉપયોગગિા  

9.1. જો રોકડિી આવક–જાવકિો પરૂતો ખ્યાલ હોય તો રોકડિો વ્યવસ્સ્થત ઉપયોગ શક્ય બિે છે. 

9.2. રોકાણ અંદાજપત્ર સાથે રોકડ પ્રવાહ પત્રકિે સરખાવીિે ક્યા ંતફાવત પેદા થયો તેિો અંદાજ આવતા 

સચંાલકો યોગ્ય પગલા ંલઈિે પરરસ્સ્થનતિે અંકુશમા ંલાવી શકે છે. 

9.3. રોકડ પ્રવાહ પત્રક વડે કંપિી પાતાિી પરરસ્સ્થનતનુ ં યોગ્ય અંદાજ દ્વારા પોતાિી જવાબદારીિો       

અનમુાિ કરી શકે છે.  

9.4. રોકડ પ્રવાહ પત્રકએ બહારિા પક્ષકારો જેવા કે બેન્કસટ, સરકાર વગેરેિે ઘણો ઉપયોગી બિેં છે. 

9.5. કંપિીિે આંતરરક િાણા ંવ્યવસ્થા મારે્ ઉપયોગી બિેં છે. 

9.6. રોકડિી પરરસ્સ્થનત કંપિી જાણતી હોવાથી કંપિીિી િીનત િક્કી કરવામા ંઉપયોગી બિંે છે. 
 

4. રોકડ પ્રિાહ પત્રકની મયાથદાઓ  

10.1. રોકડ પ્રવાહ પત્રક એ ધધંાિી સાચી પ્રવાહી પરરસ્સ્થનત રજૂ કરી શકતો િથી.   

10.2. રોકડ પ્રવાહ પત્રક એ િફા-નકુસાિ ખાતાનુ ંસ્થાિ લઈ શકતો િથી. 

10.3. રોકડ પ્રવાહ પત્રક એ ભડંોળ પ્રવાહ પત્રક િથી. 

10.4. આયોજિ અિે અંકુશ મારે્ રોકડ પ્રવાહ પત્રક સ્વતતં્ર રીતે ઉપયોગી િથી. 
 

આમ છતા ંરોકડ પ્રવાહ પત્રક એક પરૂક પત્રક તરીકે ઉપયોગી છે. તે રોકડ આવક – જાવકનુ ંજે વલણ દશાટવે 

છે તે સચંાલકોિે માગટદશટિ પરંુૂ પાડે છે. 
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