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ΠΡΟΛΟΓΟΣ  

Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγµατεύεται την ανάλυση και εφαρµογή των 

Ταµειακών Ροών µε βάση τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα.  

Σύµφωνα µε την επιχειρηµατική πρακτική και εµπειρία η «ρευστότητα» είναι ίσως το 

πιο σηµαντικό ενδεικτικό χαρακτηριστικό µιας –οικονοµικά- υγιούς και ευηµερούσας 

επιχείρησης / οικονοµικού οργανισµού. Πολλές φορές, διάφορες επιχειρήσεις / οικονοµικοί 

οργανισµοί, οι οποίοι έχουν εύρυθµη λειτουργία στις αγορές που δραστηριοποιούνται 

οικονοµικά και επιπλέον αποδίδουν κερδοφόρα λογιστικά αποτελέσµατα, σηµειώνουν 

προβλήµατα στην τελική κερδοφορία, κυρίως λόγω έλλειψης λογιστικής γνώσης και 

επιπροσθέτως µή εφαρµογής σωστών λογιστικών τεχνικών στις διεργασίες της ταµειακής 

ροής. 

Οι Ταµειακές Ροές δίνουν πληροφορίες για την µεταβολή / παρεκκλίσεις της καθαρής 

περιουσίας και των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων µιας εταιρείας / οικονοµικού οργανισµού. 

Επιπροσθέτως, ενηµερώνουν / ειδοποιούν για το πόσο µια εταιρεία / οικονοµικός οργανισµός 

έχει την δυνατότητα να επηρεάζει τα χρηµατικά ποσά αλλά και τον χρόνο των ταµειακών 

ροών µε δεδοµένο / κύριο στοιχείο τις συνθήκες της οικονοµίας (µακροοικονοµίας) αλλά και 

του οικονοµικού κλάδου στον οποίο ανήκει. 

Επιπλέον οι Ταµειακές Ροές εξετάζουν / µελετούν το πόσο µια εταιρεία / οικονοµικός 

οργανισµός έχει την δυνατότητα να προκαλέσει / δηµιουργήσει ταµειακά διαθέσιµα αλλά και 

ταµειακά ισοδύναµα έτσι ώστε να δώσει τη δυνατότητα στους ενδιαφερόµενους χρήστες να 

αντιπαραβάλλουν / συγκρίνουν διάφορες επιχειρήσεις / οικονοµικούς οργανισµούς µε αυτό 

το κριτήριο / κανόνα. Στα οικονοµικά δεδοµένα της επιχείρησης  / οικονοµικού οργανισµού 

εµβαθύνει η κατάσταση Ταµειακών Ροών µε αποτέλεσµα ο ενδιαφερόµενος χρήστης να 

µπορεί να συγκρίνει / εξετάσει την επιχείρηση / οικονοµικό οργανισµό και διαχρονικά αλλά 

και κλαδικά. Τέλος ο ενδιαφερόµενος χρήστης µε τις Ταµειακές Ροές δεν επικεντρώνεται 

µόνο στα κέρδη αλλά και στις χρηµατικές ροές για να αποκτήσει περισσότερα στοιχεία για 

την ρευστότητα της επιχείρησης / οικονοµικού οργανισµού. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Το θέµα της παρούσης πτυχιακής εργασίας είναι η «Ανάλυση και εφαρµογή των 

Ταµειακών Ροών µε βάση τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα», και αναλύεται ως εξής:  

Αρχικά στη «Εισαγωγή» παρατίθενται εισαγωγικές έννοιες, ο Σκοπός, η ∆οµή, η 

Υπόθεση και η Μέθοδος συγγραφής της παρούσης πτυχιακής εργασίας. 

Στο 1
ο
 κεφάλαιο µε θέµα τα: «∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα», θα παρουσιαστούν γενικά 

στοιχεία, το πεδίο εφαρµογής τους, η αναγκαιότητα των ∆ΛΠ και τέλος τα ∆ΛΠ και 

ελληνική νοµοθεσία (Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονοµική 

χρήση, Ετήσιες Βελτιώσεις στα ∆ΠΧΑ). 

Στο 2
ο
  κεφάλαιο οι: «Ταµειακές Ροές», θα παρατεθούν γενικά στοιχεία, σχετικοί 

ορισµοί, οι έννοιες των κερδών και των ταµειακών διαθέσιµων και τέλος η σχέση / διεργασίες 

κέρδους και µετρητών. 

Στο 3
ο
  κεφάλαιο οι: «Καταστάσεις Ταµειακών Ροών µε το ∆ΛΠ 7», θα καταγραφούν 

γενικά στοιχεία, ο σκοπός του προτύπου: «∆ΛΠ 7», το πεδίο εφαρµογής του ∆.Λ.Π. 7, τα 

πλεονεκτήµατα της Κατάστασης Ταµειακών Ροών και της πληροφόρηση για τις Ταµειακές 

Ροές και τέλος πραγµατοποιείται παρουσίαση της Κατάστασης Ταµειακών Ροών (Γενικά 

στοιχεία, Ταµειακές Ροές από Λειτουργικές ∆ραστηριότητες, Ταµειακές Ροές από 

Επενδυτικές ∆ραστηριότητες, Ταµειακές Ροές από Χρηµατοδοτικές ∆ραστηριότητες). 

Στο 4
ο
  κεφάλαιο η: «Κατάρτιση Κατάστασης Ταµειακών Ροών» θα παρουσιαστούν 

γενικά στοιχεία, σχετικοί ορισµοί, η Έµµεση µέθοδος κατάρτισης της κατάστασης ΚΤΡ, η 

Άµεση µέθοδος κατάρτισης της ΚΤΡ, η κατάταξη των µετρητών σε πήγες και χρήσεις,  τα 

πλεονεκτήµατα και τυχόν προβλήµατα - βασικές δυσκολίες κατάρτισης και τέλος η διεθνής 

βιβλιογραφική επισκόπηση του θέµατος. 

Στο 5
ο
  κεφάλαιο τα: «Παράδειγµα Κατάρτισης Κατάστασης Ταµειακών Ροών» 

δόθηκε αριθµητικό παράδειγµα Κατάρτισης Κατάστασης Ταµειακών Ροών, όπως τα στοιχεία 

για την Αρχική επένδυση της εταιρείας, τον ∆ανεισµός, τα Έξοδα λειτουργίας, τα Έσοδα από 

παραγωγή & εµπορία, τα Αποτελέσµατα Χρήσεως και τέλος την Κατάσταση ταµειακών ροών 

της εταιρείας (από Λειτουργικές ∆ραστηριότητες, από Επενδύσεις, από Χρηµατοδότηση) και 

την Μεταβολή Ταµείου και Λοιπών ∆ιαθέσιµων. 
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Στο 6
ο
  και τελευταίο κεφάλαιο της πτυχιακής εργασίας τα: «Συµπεράσµατα» θα 

παρουσιαστούν τα αποτελέσµατα της ανάλυσης και εφαρµογής των Ταµειακών Ροών µε 

βάση τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. 
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ABSTRACT 

The subject of this dissertation is the «Analysis and Application of Cash Flows based 

on International Accounting Standards», and it is analyzed as follows: 

First of all, «Introduction» introduces the introductory concepts, the purpose, the 

structure, the case and the writing method of this dissertation. 

The first chapter «International Accounting Standards» will present general elements, 

their scope, the necessity of IAS and finally IAS and Greek law (Standards and Interpretations 

mandatory for the current financial year, Annual Improvements to IFRSs). 

In Chapter 2 «Cash Flows» will be presented general information, relevant definitions, 

profits and cash disposals, and profit / cash relations / operations. 

In Chapter 3 «Cash Flow Statements with IAS 7» will be given general disclosure, the 

purpose of the standard: «IAS 7», the scope of IAS. 7, the benefits of the Cash Flow 

Statement and the Cash Flow Statement, and a presentation of the Statement of Cash Flows 

(General Data, Cash Flows from Operating Activities, Cash Flows from Investment 

Activities, Cash Flows from Financing Activities). 

The Chapter 4 the «Cash Flow Statement» will present general data, relevant 

definitions, the Indirect Method of Training of the State Emergency Situation, the Direct 

Method of Training of the KTP, the classification of the cash in sessions and uses, the 

advantages and any problems - training difficulties and finally the international bibliographic 

overview of the subject. 

In Chapter 5, «Cash Flow Statement Example» was given a numerical example of 

Cash Flow Statement, such as Company Initial Investments, Loan, Operating Expenses, 

Production & Trading Income, Profit and Loss Statement, and finally Company Cash Flow 

Statement (from Operating Activities, from Investments, to Financing) and Change in Cash 

and Other Available. 

In the sixth and final chapter of the dissertation «Conclusions» will be presented the 

results of the analysis and application of Cash Flows based on International Accounting 

Standards. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στην παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων πρωτοστάτησε η υποχρεωτική 

εφαρµογή των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (∆.Λ.Π.), διότι όσες εταιρείες (οικονοµικοί 

οργανισµοί) είχαν την υποχρέωση να τηρούν τα ∆.Λ.Π. έπρεπε να συντάσσουν και την 

Κατάσταση Ταµειακών Ροών, η οποία σύµφωνα µε τα ∆.Λ.Π. αποτελεί µία από τις πέντε 

καταστάσεις της γκάµας των οικονοµικών καταστάσεων. Η τροποποίηση του Ν.3487/2006 

που έγινε στον K.N.2190/1920, προβλέπει ότι οι ανώνυµες εταιρείες που συντάσσουν 

ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις των οποίων µετοχές ή άλλες κινητές αξίες δεν είναι 

εισηγµένες σε οργανωµένη χρηµατιστηριακή αγορά, θα έχουν τη δυνατότητα να καταρτίζουν 

και Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων όπως και Κατάσταση Ταµειακών Ροών. 

Οι Ταµειακές Ροές πληροφορούν για την µεταβολή της καθαρής περιουσίας και των 

χρηµατοοικονοµικών στοιχείων µιας εταιρείας. Επίσης, ενηµερώνουν για το πόσο µια 

εταιρεία µπορεί να επηρεάζει τα ποσά και το χρόνο των ταµειακών ροών µε δεδοµένο τις 

συνθήκες της οικονοµίας αλλά και του κλάδου στον οποίο ανήκει. Ακόµα οι Ταµειακές Ροές 

εξετάζουν το πόσο µια εταιρεία δύναται να δηµιουργήσει ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά 

ισοδύναµα και να δώσει τη δυνατότητα στους χρήστες να συγκρίνουν διάφορες επιχειρήσεις 

µε αυτό το κριτήριο. Στα οικονοµικά δεδοµένα της επιχείρησης εµβαθύνει η κατάσταση 

Ταµειακών Ροών µε αποτέλεσµα ο χρήστης να µπορεί να εξετάσει την επιχείρηση και 

διαχρονικά αλλά και κλαδικά. Τέλος ο χρήστης µε τις Ταµειακές Ροές δεν εστιάζει µόνο στα 

κέρδη αλλά και στις χρηµατικές ροές προκειµένου να αποκτήσει καλύτερη εικόνα για την 

ρευστότητα της επιχείρησης. 

Ωστόσο στην Κατάσταση Ταµειακών Ροών παρουσιάζονται και κάποια δοµικά 

µειονεκτήµατα όπως: 

1. Στις καταστάσεις ταµειακών ροών εµφανίζονται οι πηγές και οι χρήσεις κεφαλαίων µε 

βάση ιστορικά γεγονότα. 

2. Στις καταστάσεις ταµειακών ροών εµφανίζονται αυξοµειώσεις στα στοιχεία του 

ενεργητικού, όπως αγορά παγίων ή αύξηση αποθεµάτων χωρίς όµως να φανεί αν η 

απαραίτητη δαπάνη για την αύξηση των παραπάνω στοιχείων ήταν αναγκαία ή επωφελής 

για την επιχείρηση. ∆ηλαδή δεν περιλαµβάνει κάποια ποιοτική πληροφορία για το αν οι 

αυξήσεις του ενεργητικού δηµιουργήθηκαν λόγω της ανεπάρκειας της διοίκησης της 
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επιχείρησης στην προώθηση των πωλήσεων ή σκοπιµότητας αυτής στην πολιτική των 

πωλήσεων. 

3. Στις καταστάσεις ταµειακών ροών εµφανίζονται αυξοµειώσεις στην εισροή κεφαλαίων 

της επιχείρησης χωρίς να εξηγούν εάν αυτές ήταν απαραίτητες για τον στόχο της 

επιχείρησης ή εάν η άντληση τους έγινε µε τον πιο συµφέροντα τρόπο ή εάν, τελικά, θα 

έπρεπε να είχε αποφευχθεί η άντληση τους µε παράλληλο έλεγχο των στοιχείων του 

ενεργητικού ώστε να γίνει πιο αποτελεσµατική η χρησιµοποίηση τους. 

4. Στις καταστάσεις ταµειακών ροών δεν εµφανίζονται τα κεφάλαια στην περίπτωση µιας 

πολυεθνικής επιχείρησης, η οποία σε διάφορες χώρες έχει κι άλλες θυγατρικές 

επιχειρήσεις. 

5. Στις καταστάσεις ταµειακών ροών δεν εµφανίζονται πληροφορίες όσον αφορά την 

δυνατότητα δανεισµού της επιχείρησης. Για παράδειγµα, µια µείωση της ρευστότητας της 

επιχείρησης µπορεί να µην ενδιαφέρει την επιχείρηση αν οι τράπεζες την ενισχύσουν. 

Αντιθέτως, µια αύξηση της ρευστότητας της επιχείρησης ενδεχοµένως να οφείλεται στο 

γεγονός ότι αυτή υποχρεώθηκε από τις τράπεζες να περιορίσει τις εργασίες της, µε τελικό 

αποτέλεσµα τη βελτίωση της ρευστότητάς της. 

Με δεδοµένο τα µειονεκτήµατα της κατάστασης ταµειακών ροών η οποία απαντά 

γρήγορά και ποσοτικά για την προέλευση κεφαλαίων που µπήκαν στην επιχείρηση και το πώς 

χρησιµοποιήθηκαν, γίνεται σαφές ότι για ένα ολοκληρωµένο χρηµατοοικονοµικό έλεγχο της 

επιχείρησης είναι απαραίτητη η µελέτη της σε συνδυασµό µε τον ισολογισµό, την κατάσταση 

αποτελεσµάτων χρήσης, το προσάρτηµα, τη χρήση αριθµοδεικτών, καθώς και µε άλλες 

διαθέσιµες πληροφορίες. 

Εξάλλου όπως θα παρουσιαστεί και στην διεθνή βιβλιογραφία η επεξηγηµατική 

ικανότητα της σε σχέση µε τα κέρδη είναι µειωµένη χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι το 

πληροφοριακό της περιεχόµενο δεν παρουσιάζει συµπληρωµατική επεξηγηµατική ικανότητα. 

Σκοπός της παρούσης πτυχιακής εργασίας είναι να αναλυθούν τα οικονοµικά στοιχεία 

αλλά και τα διάφορα «εργαλεία» / παράµετροι «εµβάθυνσης» της κατάστασης Ταµειακών 

Ροών στα οικονοµικά στοιχεία / δεδοµένα του οικονοµικού οργανισµού, ώστε ο εκάστοτε 

ενδιαφερόµενος να έχει την ευχέρεια της ολικής εξέτασης του εκάστοτε οικονοµικού 

οργανισµού, τόσο διαχρονικά όσο και κλαδικά (µε βάση τον κλάδο οικονοµικής 

δραστηριότητας στον οποίο ανήκει ο εκάστοτε οικονοµικός οργανισµός). 
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Για την πλήρη ανάλυση του θέµατος αλλά και την εξαγωγή ορθών συµπερασµάτων, η 

δοµή που ακολουθήθηκε κατά την συγγραφή της παρούσης πτυχιακής εργασίας έχει ως εξής: 

• 1
ο
 κεφάλαιο µε θέµα τα: «∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα» 

• 2
ο
 κεφάλαιο οι: «Ταµειακές Ροές» 

• 3
ο
 κεφάλαιο οι: «Καταστάσεις Ταµειακών Ροών µε το ∆ΛΠ 7» 

• 4
ο
 κεφάλαιο η: «Κατάρτιση Κατάστασης Ταµειακών Ροών» 

• 5
ο 
κεφάλαιο τα: «Παράδειγµα Κατάρτισης Κατάστασης Ταµειακών Ροών»  

• 6
ο
 και τελευταίο κεφάλαιο τα: «Συµπεράσµατα». 

Η υπόθεση της παρούσης πτυχιακής εργασίας έγκειται σε ορθές επιταγές των ∆ιεθνών 

Λογιστικών Πρότυπων και ιδιαίτερα του ∆ΛΠ 7 µε απώτερο στόχο την ανάλυση και 

εφαρµογή των Ταµειακών Ροών σε έναν οποιοδήποτε οικονοµικό οργανισµό. 

Η µέθοδος για την συγγραφή της παρούσης πτυχιακής εργασίας είναι η τεχνική της 

βιβλιογραφικής έρευνας / επισκόπησης µε στόχο την εξαγωγή ορθών συµπερασµάτων / 

αποτελεσµάτων. 
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1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ: «∆ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ» 

1.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (∆ΛΠ) αποτελούν ένα σύνολο λογιστικών αρχών, 

κανόνων, µεθόδων και διαδικασιών, που είναι γενικά αποδεκτές από τα Νοµικά Πρόσωπα 

των χωρών που τα υιοθετούν αλλά και από τους αντίστοιχους οικονοµικούς φορείς που τα 

εποπτεύουν. Με την καθιέρωση αυτών των αρχών δηµιουργείται µια οµοιοµορφία 

καταρτίσεως των Οικονοµικών Καταστάσεων µε σκοπό µια ακριβή, αληθή και οµοιόµορφη 

πληροφόρηση των χρηστών αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων (επενδυτών, µετόχων, 

πιστωτών, χρηµατοοικονοµικών αναλυτών, εργαζοµένων, δηµόσιων αρχών, κ.λπ.). 

Ιδιαίτερα σηµαντική είναι πλέον η σηµασία και η συµβολή των ∆ιεθνών Λογιστικών 

Προτύπων µε την κατάργηση των οικονοµικών συνόρων και την παγκοσµιοποίηση της 

οικονοµίας. Η έκφραση των Λογιστικών Αρχών και Κανόνων των ∆ιεθνών Λογιστικών 

Προτύπων απαιτείται από την ενιαία λογιστική έκφραση των οικονοµικών µεγεθών 

(Μπεκιάρης, 2017).  

1.2 ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Το κύριο και πλέον αποδεκτό µέσο έκφρασης της λογιστικής επιστήµης είναι τα 

∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (∆ΛΠ). Πρόκειται για την κωδικοποίηση των λογιστικών αρχών, 

κανόνων και πολιτικών που πρέπει να ακολουθούν οι λογιστές και οι διοικήσεις των 

επιχειρήσεων κατά τη σύνταξη των οικονοµικών τους καταστάσεων. 

Μέσω των ∆ΛΠ καθορίζονται οι κανονισµοί αναγνώρισης (καταχώρησης), 

επιµέτρησης (αποτίµησης), παρουσίασης και γνωστοποίησης οι οποίοι σχετίζονται µε τις 

συναλλαγές και τα γεγονότα που είναι σηµαντικά στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. 

∆ηλαδή δείχνουν πώς πρέπει να απεικονίζονται συγκεκριµένες οικονοµικές συναλλαγές και 

γεγονότα, προκειµένου η συµµόρφωση µε αυτούς τους κανόνες να θεωρείται αναγκαία για 

την εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων (Αληφάντης, 2015). 

Οι ∆ΛΠ στοχεύουν στο να είναι οι αρχές και οι κανόνες ίδιοι για τις επιχειρήσεις 

παγκοσµίως. Με άλλα λόγια τα ∆ΛΠ προσπαθούν να αντιµετωπίσουν τα προβλήµατα που 

έχουν σχέση µε τη λογιστική, όπως αυτή χρησιµοποιείται από τις επιχειρήσεις σε παγκόσµιο 
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επίπεδο. Η λογιστική αποτυπώνει συναλλαγές. Επίσης, τα ∆ΛΠ φιλοδοξούν την κάλυψη µε 

τις διατάξεις τους του συνόλου των παγκόσµιων συναλλαγών των επιχειρήσεων. 

Τα ∆ΛΠ αποτελούν ένα σύνολο κειµένων δύο χιλιάδων σελίδων. Εκτός από 

επιστηµονικά κείµενα έχουν και νοµικό χαρακτήρα. Αρχικά εκδόθηκαν στην αγγλική γλώσσα 

και κατόπιν για να αποτελέσουν ελληνικό νοµικό κείµενο µε βάση τις ρυθµίσεις που διέπουν 

τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µεταφράστηκαν επίσηµα και στην ελληνική γλώσσα. 

Σήµερα χρησιµοποιούνται δύο όροι για την αναφορά στα ∆ΛΠ. Αναφέρεται είτε ο 

όρος «∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα – ∆ΛΠ» είτε ο όρος «∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης – ∆ΠΧΠ». Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι αυτά 

που είχαν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASC – International 

Accounting Standards committee) µέχρι τον Μάρτιο του 2002 ονοµαζόταν ∆ΛΠ και µετά τον 

Μάρτιο του 2002, όσα νέα πρότυπα υιοθετούνται και εκδίδονται από το Συµβούλιο των 

∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB - International Accounting Standards Board) 

ονοµάζονται ∆ΠΧΠ. ∆ηλαδή µέχρι την πλήρη αντικατάσταση των εβρισκόµενων σε ισχύ 

∆ΛΠ από νέα ∆ΠΧΠ πρέπει να χρησιµοποιούνται και οι δύο όροι. 

Συνεπώς ο όρος ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) 

σηµαίνει: Πρότυπα και ∆ιερµηνείες που έχουν υιοθετηθεί από το Συµβούλιο των ∆ιεθνών 

Λογιστικών Προτύπων (IASB) και περιλαµβάνουν (Σταµατόπουλος, 2015): 

1. ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) 

2. ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (∆ΛΠ) και, 

3. ∆ιερµηνείες που αναπτύχθηκαν από την Επιτροπή ∆ιερµηνειών των ∆ιεθνών Προτύπων 

Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (Ε∆∆ΠΧΑ) (International Financial Reporting 

Interpretations Committee – IFRIC), ή την πρώην Μόνιµη Επιτροπή ∆ιερµηνειών (ΜΕ∆) 

(Standing Interpretations Committee – SIC). 

Τα ∆ΠΧΠ βρίσκουν εφαρµογή στο σύνολο των επιχειρήσεων. Αν και έχουν 

σχεδιαστεί και αναφέρονται κυρίως σε συναλλαγές κερδοσκοπικών επιχειρήσεων 

(εµποροβιοµηχανικές, χρηµατοοικονοµικά ιδρύµατα, ασφαλιστικές επιχειρήσεις), ωστόσο 

µπορούν να αποτελέσουν µια βάση αναφοράς και για επιχειρήσεις µη κερδοσκοπικού σκοπού 

χαρακτήρα (επιχειρήσεις δηµοσίου τοµέα). 

Μέσω των ∆ΠΧΠ επιτυγχάνονται οι καταστατικοί τους στόχοι, κυρίως µέσω της 

ανάπτυξης και δηµοσίευσης των ∆ΠΧΠ και προωθείται η εφαρµογή των προτύπων σε 

γενικού σκοπού οικονοµικές καταστάσεις και λοιπές χρηµατοοικονοµικές αναφορές. 
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Στις υπόλοιπες χρηµατοοικονοµικές αναφορές περιέχονται πληροφορίες που 

παρέχονται εκτός των οικονοµικών καταστάσεων γενικού σκοπού. Ως στόχο τους έχουν την 

υποβοήθεια των χρηστών ώστε να κατανοήσουν µια πλήρη σειρά οικονοµικών καταστάσεων 

και να βελτιώσουν την ικανότητά τους να προβαίνουν σε αποδοτικές οικονοµικές αποφάσεις. 

Οι οικονοµικές καταστάσεις γενικού σκοπού, απευθύνονται σε πολλούς χρήστες µε 

διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσεις πληροφόρησης (π.χ. µέτοχοι, πιστωτές, εποπτικές 

αρχές, εργαζόµενοι, επενδυτές).  

Η κατάρτιση και δηµοσίευση µιας πλήρους σειράς οικονοµικών καταστάσεων 

(Ισολογισµός, Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης, Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων 

Κεφαλαίων, Κατάσταση Ταµειακών Ροών και Επεξηγηµατικές Σηµειώσεις) είναι το 

αποτέλεσµα εφαρµογής των αρχών που θέτουν τα ∆ΠΧΠ. 

Τέλος, η παροχή πληροφόρησης σχετικά µε τη χρηµατοοικονοµική θέση, τα 

αποτελέσµατα και τις ταµειακές ροές µιας επιχείρησης, που χρησιµεύει για τις οικονοµικές 

αποφάσεις των χρηστών είναι η επιδίωξη µιας πλήρους σειράς οικονοµικών καταστάσεων. 

1.3 ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ∆ΛΠ 

Οι δυνατότητες δανεισµού των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τοµέα της οικονοµίας µε 

το άνοιγµα των κεφαλαιαγορών και χρηµαταγορών, έχουν διεθνοποιηθεί. Ως εκ τούτου, οι 

δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις τέλους χρήσης των επιχειρήσεων, εξετάζονται σε 

διαφορετικές χώρες όπου ισχύουν διαφορετικοί κανόνες, βάσει των οποίων µετράται η 

περιουσία και το οικονοµικό αποτέλεσµα της δραστηριότητάς τους. 

Η συγκρισιµότητα µεταξύ των λογιστικών καταστάσεων που συντάσσονται από 

διάφορες επιχειρήσεις εξασφαλίζεται µέσα από την εφαρµογή ενιαίων Λογιστικών 

Προτύπων. Με τον περιορισµό του εύρους και της ποικιλίας των διαφορών που εντοπίζονται 

σε εναλλακτικές λογιστικές πρακτικές, σχετικά µε το θέµα της ποσοτικοποίησης ο στόχος 

αυτός µπορεί να επιτευχθεί. Επίσης µέσω της χρήσης των λογιστικών Προτύπων, οι 

λογιστικές καταστάσεις είναι περισσότερο συνεκτικές, καθώς η σύνταξή τους στηρίζεται σε 

ένα σύνολο προτύπων και διαδικασιών µεταξύ των οποίων υπάρχει µία λογική συνέχεια και 

συνέπεια, µε αποτέλεσµα να αποφεύγονται οι αντιφάσεις και οι αντιθέσεις (Παπαδέας, 2017). 

Με την καθιέρωση, λοιπόν, των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων δηµιουργείται µια 

ολοκληρωµένη και αποτελεσµατική αγορά κεφαλαίων, µέσω της αύξησης της δυνατότητας 
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σύγκρισης των καταστάσεων στην ενιαία αγορά, για τη διευκόλυνση του ανταγωνισµού και 

της κυκλοφορίας των κεφαλαίων. 

Η εφαρµογή των ∆ΛΠ πέρα από την αναγκαιότητα άρσης των εµποδίων στην κίνηση 

κεφαλαίων, είχε επιβληθεί µετά τη µεγάλη παγκόσµια χρηµατιστηριακή κρίση της περιόδου 

1999-2002 που δηµιούργησαν τα σκάνδαλα των εταιρειών «Enron» και «WorldCom». Στο 

στόχαστρο όλων των  κλάδων της οικονοµίας βρέθηκε η λογιστική, καθώς θεωρήθηκε ότι οι 

ασαφείς κανόνες έδωσαν τα περιθώρια σε επίορκες διοικήσεις εταιριών να προβούν σε 

χειρισµούς µε στόχο την παραπλάνηση των εταιριών. 

Σε πάρα πολλές χώρες που δεν έχουν ακόµη υιοθετήσει τα ∆ΛΠ τα υφιστάµενα 

εθνικά λογιστικά πλαίσια επιτρέπουν την εφαρµογή πολλών τεχνασµάτων «δηµιουργικής 

λογιστικής» για αύξηση των κερδών και εξωραϊσµού του Ισολογισµού µιας οντότητας 

(Μανδήλας, 2013). 

Συνεπώς, µε τον όρο «δηµιουργική λογιστική» δεν ορίζονται αποκλειστικά παράνοµες 

πράξεις ή παραλήψεις, αλλά η εκµετάλλευση κενών ή ασαφειών στους λογιστικούς 

κανονισµούς ώστε να παρουσιαστεί συγκεκριµένη ευνοϊκή εικόνα στις χρηµατοοικονοµικές 

καταστάσεις. Η εφαρµογή των ∆ΛΠ θα µειώσει δραστικά την εφαρµογή της «δηµιουργικής 

λογιστικής» σε χώρες που είχαν ως δεδοµένο ότι τα υφιστάµενα (προ – ∆ΛΠ) λογιστικά 

πλαίσια έχουν αρκετά κενά και ασάφειες σε ορισµένα σηµαντικά θέµατα. 

Για το λόγο αυτό, τόσο το IASΒ όσο και η IFRIC παίρνουν όλα τα αναγκαία µέτρα 

έτσι ώστε οι πρόνοιες των ∆ΛΠ και των ∆ΠΧΠ να «κλείνουν όλα τα παράθυρα» και να 

µειώνουν τις πιθανότητες χρήσης της δηµιουργικής λογιστικής από οντότητες που 

εφαρµόζουν τα ∆ΛΠ. Όµως, πάντα θα υπάρχουν «Εφευρετικοί λογιστές» που θα 

ανακαλύπτουν καινούργια µέσα και µεθόδους για να εφαρµόζουν τη «δηµιουργική 

λογιστική». 

Τέλος, θα πρέπει να υπογραµµιστεί ότι είναι απαραίτητη η πλήρης εφαρµογή των 

∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων, καθώς θα εξασφαλίσουν αξιοπιστία, ακρίβεια και 

οµοιοµορφία στις οικονοµικές καταστάσεις σε διεθνές επίπεδο και θα ενισχύσουν την 

εµπιστοσύνη των χρηστών των Οικονοµικών Καταστάσεων όχι µόνο προς όφελος των ιδίων 

αλλά και της οικονοµίας και της κοινωνίας γενικότερα (Παπαδέας, 2017). 
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1.4 ΤΑ ∆ΛΠ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

Αρχικά στις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εναρµονίσθηκε η Ελληνική πολιτεία 

µε το Ν.2992/2002 και κατόπιν µε ένα πλήθος άλλων νόµων οι οποίοι προσαρµόζουν την 

Ελληνική Νοµοθεσία στις απαιτήσεις των ∆ΛΠ. 

Η Ελλάδα µε το Ν.2992/2002 στις 20/3/2002 υιοθέτησε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 

1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

εξακολουθεί να προσπαθεί να αλλάξει τις διατάξεις της Ελληνικής Νοµοθεσίας οι οποίες 

εµποδίζουν την εφαρµογή των ∆ΛΠ διευκολύνοντας έτσι τις επιχειρήσεις για την εφαρµογή 

τους. 

Τα άρθρα Νέα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα των οποίων η εφαρµογή είναι υποχρεωτική 

από 01.01.2016 αποτελούν νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες µε 

υποχρεωτική εφαρµογή για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1
η
 Ιανουαρίου 

2016 ή µεταγενέστερα. Η επίδραση από την εφαρµογή αυτών των νέων προτύπων, 

τροποποιήσεων και διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω (Φορολογική και λογιστική πύλη 

ενηµέρωσης Taxheaven, 2017). 

1.4.1 Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονοµική 

χρήση 

1. ∆ΠΧΑ 5 «Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία Κατεχόµενα προς Πώληση και 

∆ιακοπείσες ∆ραστηριότητες» 

Με την παρούσα τροποποίηση διευκρινίζεται ότι η αλλαγή από µία µέθοδο διάθεσης 

σε µια άλλη (π.χ. πώληση ή διανοµή στους ιδιοκτήτες) δεν πρέπει να θεωρείται σαν ένα νέο 

σχέδιο πώλησης αλλά µία συνέχιση του αρχικού σχεδίου. Άρα, δεν υπάρχει διακοπή της 

εφαρµογής των απαιτήσεων του ∆ΠΧΑ 5. Επίσης διευκρινίζεται ότι η αλλαγή της µεθόδου 

διάθεσης δεν αλλάζει την ηµεροµηνία ταξινόµησης. 

2. ∆ΠΧΑ 7 «Χρηµατοπιστωτικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» 

Εξυπηρέτηση συµβάσεων µετά την µεταβίβαση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών 

στοιχείων. 

Σε περίπτωση που µία επιχείρηση µεταβιβάζει ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό 

στοιχείο υπό όρους που επιτρέπουν στον µεταβιβάζοντα να αποαναγνωρίσει το περιουσιακό 

στοιχείο, τότε το ∆ΠΧΑ 7 απαιτεί να γίνονται γνωστές όλες οι µορφές συνεχιζόµενης 

ανάµειξης που µπορεί να έχει η µεταβιβάζουσα επί των µεταβιβασθέντων περιουσιακών 



Ανάλυση και εφαρµογή των Ταµειακών Ροών µε βάση τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα 

[23] 

στοιχείων. Ακόµα µε το ∆ΠΧΑ 7 παρέχονται οδηγίες σχετικά µε το τι εννοεί µε τον όρο 

«συνεχιζόµενη ανάµειξη». Βέβαια έχουν προστεθεί και συγκεκριµένες οδηγίες προκειµένου 

να βοηθήσουν τις διοικήσεις να προσδιορίσουν εάν οι όροι µιας σύµβασης για εξυπηρέτηση 

χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων τα οποία έχουν µεταβιβαστεί συνιστά 

«συνεχιζόµενη ανάµειξη». Με την τροποποίηση παρέχεται το δικαίωµα (αλλά όχι την 

υποχρέωση) αναδροµικής εφαρµογής. 

Τέλος, αποσαφηνίζεται ότι η επιπρόσθετη γνωστοποίηση που απαιτείται από το 

∆ΠΧΑ 7 «Γνωστοποίηση - Συµψηφισµός χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων» δεν είναι απαραίτητη για όλες τις ενδιάµεσες περιόδους, εκτός αν απαιτείται 

από το ∆ΛΠ 34. Η τροποποίηση έχει αναδροµική ισχύ. 

3. ∆ΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζοµένους-Εισφορές από εργαζόµενους» 

Η τροποποίηση βρίσκει εφαρµογή για ετήσιες λογιστικές περιόδους οι οποίες 

ξεκινούν την ή µετά την 1η Φεβρουαρίου 2015. Επίσης, διευκρινίζει ότι η αξιολόγηση της 

ύπαρξης ενεργού αγοράς υψηλής ποιότητας εταιρικών οµολόγων αξιολογείται βάσει του 

νοµίσµατος στο οποίο εκφράζεται η υποχρέωση και όχι βάσει της χώρας που υπάρχει η 

υποχρέωση. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει ενεργός αγορά υψηλής ποιότητας εταιρικών 

οµολόγων σε αυτό το νόµισµα, τότε χρησιµοποιούνται τα επιτόκια των κρατικών οµολόγων.  

4. ∆ΛΠ 34 «Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική Αναφορά» 

Με την παρούσα τροποποίηση διευκρινίζεται ότι οι απαιτήσεις γνωστοποιήσεων των 

ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων, πρέπει να βρίσκονται είτε στις οικονοµικές 

καταστάσεις είτε να ενσωµατώνονται µε παραποµπές µεταξύ των ενδιάµεσων οικονοµικών 

καταστάσεων και του σηµείου όπου συµπεριλαµβάνονται στην ενδιάµεση οικονοµική έκθεση 

(π.χ. στην έκθεση ∆ιαχείρισης). Επίσης διευκρινίζεται ότι οι άλλες πληροφορίες, εντός της 

ενδιάµεσης οικονοµικής έκθεσης πρέπει να διατίθεται στους χρήστες µε τους ίδιους όρους 

και την ίδια στιγµή όπως και οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις. Στην περίπτωση που οι 

χρήστες δεν έχουν πρόσβαση στις λοιπές πληροφορίες µε αυτόν τον τρόπο, τότε η ενδιάµεση 

οικονοµική έκθεση είναι ελλιπής. 

5. ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 12 και ∆ΛΠ 28 «Εταιρείες Επενδύσεων: Εφαρµογή των 

εξαιρέσεων ενοποίησης» 

Το Συµβούλιο στις 18 ∆εκεµβρίου 2014 εξέδωσε τροποποιήσεις στα ∆ΠΧΑ 10, 

∆ΠΧΑ 12 και ∆ΛΠ 28 για θέµατα που έχουν προκύψει στο πλαίσιο της εφαρµογής των 

εξαιρέσεων ενοποίησης για τις Εταιρείες Επενδύσεων. Οι τροποποιήσεις έχουν εφαρµογή σε 
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ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1
η
 Ιανουαρίου 2016, µε την 

νωρίτερη εφαρµογή να επιτρέπεται, και δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

(Φορολογική και λογιστική πύλη ενηµέρωσης Taxheaven, 2017). 

6. ∆ΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων»  

Με τις τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 1 που εξέδωσε το Συµβούλιο στις 18 ∆εκεµβρίου 

2014, αποσαφηνίζεται ότι η σηµαντικότητα εφαρµόζεται για το σύνολο των οικονοµικών 

καταστάσεων και ότι η συµπερίληψη σε αυτές ασήµαντων πληροφοριών µπορεί να εµποδίσει 

την χρησιµότητα των γνωστοποιήσεων. Ακόµα, οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι οι 

επιχειρήσεις θα πρέπει να χρησιµοποιούν την επαγγελµατική τους κρίση, καθορίζοντας το 

που και µε ποια σειρά παρουσιάζονται οι πληροφορίες στις γνωστοποιήσεις επί των 

οικονοµικών καταστάσεων. Επίσης δίνονται διευκρινίσεις για θέµατα που έχουν σχέση µε τα 

υποσύνολα και την παρουσίαση των στοιχείων των λοιπών συνολικών εισοδηµάτων που 

προκύπτουν από τις επενδύσεις που λογιστικοποιούνται µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης. Η 

τροποποίηση εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1
η
 

Ιανουαρίου 2016 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 18 ∆εκεµβρίου 2015 

(Φορολογική και λογιστική πύλη ενηµέρωσης Taxheaven, 2017). 

7. ∆ΛΠ 16 και ∆ΛΠ 38 «∆ιευκρινήσεις για τις επιτρεπτές µεθόδους απόσβεσης» 

Με την συγκεκριµένη τροποποίηση διευκρινίζεται ότι η χρήση µεθόδων απόσβεσης 

βασισµένων στα έσοδα δεν είναι κατάλληλες για να υπολογιστούν οι αποσβέσεις ενός 

περιουσιακού στοιχείου, καθώς τα έσοδα δεν θεωρούνται κατάλληλη βάση επιµέτρησης της 

ανάλωσης των οικονοµικών ωφελειών που ενσωµατώνονται σε ένα άυλο περιουσιακό 

στοιχείο. Ωστόσο η παρούσα θέση δεν ισχύει όταν το άυλο περιουσιακό στοιχείο εκφράζεται 

ως µέτρο υπολογισµού των εσόδων ή όταν µπορεί να αποδειχθεί ότι τα έσοδα και η ανάλωση 

των οικονοµικών ωφελειών που απορρέουν από το άυλο περιουσιακό στοιχείο είναι στενά 

συνδεδεµένα. Η τροποποίηση εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 

ή µετά την 1
η
 Ιανουαρίου 2016 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 2 

∆εκεµβρίου 2015 (Φορολογική και λογιστική πύλη ενηµέρωσης Taxheaven, 2017). 

8. ∆ΛΠ 16 και ∆ΛΠ 41 «Γεωργία: Καρποφόρα Φυτά» 

Αυτές οι τροποποιήσεις φέρνουν τα καρποφόρα φυτά (bearer plants), τα οποία 

χρησιµοποιούνται αποκλειστικά και µόνο για να αυξηθεί η παραγωγή, στο πεδίο εφαρµογής 

του ∆ΛΠ 16 έτσι ώστε να αντιµετωπίζονται λογιστικά µε τον ίδιο τρόπο όπως τα πάγια 

περιουσιακά στοιχεία. Η εφαρµογή αυτών των τροποποιήσεων είναι για ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1
η
 Ιανουαρίου 2016, µε την νωρίτερη εφαρµογή να 
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επιτρέπεται, και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 23 Νοεµβρίου 2015 

(Φορολογική και λογιστική πύλη ενηµέρωσης Taxheaven, 2017). 

9. ∆ΛΠ 27 «Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις» 

Με την τροποποίηση του ∆ΛΠ 27 που εξέδωσε το Συµβούλιο στις 12 Αυγούστου 

2014, επιτρέπεται σε µία οντότητα να χρησιµοποιείται η µέθοδος της καθαρής θέσης για τη 

λογιστικοποίηση των επενδύσεων της σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς, στις 

ατοµικές της οικονοµικές καταστάσεις. Αυτό αποτελεί επιλογή λογιστικής πολιτικής για κάθε 

κατηγορία επενδύσεων. Η τροποποίηση εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή µετά την 1
η
 Ιανουαρίου 2016 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

στις 18 ∆εκεµβρίου 2015 (Φορολογική και λογιστική πύλη ενηµέρωσης Taxheaven, 2017). 

10. ∆ΠΧΑ 11 «Σχήµατα υπό κοινό έλεγχο» 

Με την παρούσα τροποποίηση διευκρινίζεται ότι ένας επενδυτής εφαρµόζει την 

µέθοδο της «απόκτησης» όταν αποκτά συµµετοχή σε µία κοινή επιχείρηση. Η τροποποίηση 

εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1
η
 Ιανουαρίου 

2016 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 24 Νοεµβρίου 2015 (Φορολογική και 

λογιστική πύλη ενηµέρωσης Taxheaven, 2017).  

11. ∆ΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζοµένους-Εισφορές από εργαζόµενους» 

Αυτή η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 

ή µετά την 1
η
 Φεβρουαρίου 2015. Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για εισφορές από 

εργαζοµένους ή τρίτους σε προγράµµατα καθορισµένων παροχών. Ο στόχος είναι η 

απλοποίηση του λογιστικού χειρισµού των εισφορών που είναι ανεξάρτητες από τον αριθµό 

των ετών υπηρεσίας των εργαζοµένων, για παράδειγµα, για τις εισφορές των εργαζοµένων 

που υπολογίζονται σύµφωνα µε ένα σταθερό ποσοστό του µισθού (Φορολογική και λογιστική 

πύλη ενηµέρωσης Taxheaven, 2017).  

1.4.2 Ετήσιες Βελτιώσεις στα ∆ΠΧΑ 

1. ∆.Π.Χ.Α. 1 Πρώτη εφαρµογή των διεθνών προτύπων χρηµατοοικονοµικής αναφοράς 

Με αυτή την τροποποίηση διαγράφονται οι «Βραχυπρόθεσµες εξαιρέσεις από τα 

∆.Π.Χ.Α.» που προβλέπονταν από το Προσάρτηµα Ε του ∆.Π.Χ.Α. 1 µε την αιτιολογία ότι 

έχουν υπηρετήσει πλέον τον σκοπό τους και δεν είναι πλέον απαραίτητες (Φορολογική και 

λογιστική πύλη ενηµέρωσης Taxheaven, 2017). 

2. ∆ΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επιµέτρηση Συγγενών Επιχειρήσεων ή Κοινοπραξιών στην 

εύλογη αξία» 



Ανάλυση και εφαρµογή των Ταµειακών Ροών µε βάση τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα 

[26] 

Η παρούσα τροποποίηση διευκρινίζει ότι η επιλογή που δίνεται σε συγγενείς ή σε 

κοινοπραξίες που κατέχονται από µια οντότητα που είναι ένας οργανισµός διαχείρισης 

επενδυτικών κεφαλαίων, ή άλλης οντότητας που πληροί τις προϋποθέσεις να επιµετρηθούν 

στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων, είναι διαθέσιµη για κάθε µια επένδυση σε 

συγγενή ή κοινοπραξία ξεχωριστά κατά την αρχική αναγνώριση (Φορολογική και λογιστική 

πύλη ενηµέρωσης Taxheaven, 2017). 

3. ∆ΠΧΑ 12 «Γνωστοποιήσεις συµµετοχών σε άλλες οντότητες: ∆ιευκρίνιση του 

σκοπού του προτύπου» 

Με τη συγκεκριµένη τροποποίηση διευκρινίστηκε ότι το πεδίο εφαρµογής του 

προτύπου προσδιορίζοντας ότι οι απαιτήσεις γνωστοποίησης του προτύπου, εκτός από 

εκείνες των παραγράφων Β10-Β16, ισχύουν για τις συµµετοχές της οντότητας που 

αναφέρονται στην παράγραφο 5 που έχουν ταξινοµηθεί ως κατεχόµενα για πώληση, ως 

κατεχόµενα για διανοµή ή ως διακοπείσες δραστηριότητες σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 5 «Μη 

κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση και διακοπείσες 

δραστηριότητες» (Φορολογική και λογιστική πύλη ενηµέρωσης Taxheaven, 2017). 

4. ∆ΛΠ 40 «Επενδυτικά ακίνητα» 

Το Συµβούλιο στις 8 ∆εκεµβρίου 2016 οι τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 40 που εξέδωσε 

διευκρινίζουν ότι µια οικονοµική οντότητα µπορεί να µεταφέρει ένα ακίνητο προς ή από τις 

επενδύσεις σε ακίνητα, όταν, και µόνο όταν, υπάρχουν ενδείξεις αλλαγής της χρήσης. Στην 

περίπτωση που το ακίνητο πληροί ή παύει να πληροί, τον ορισµό των επενδύσεων σε 

ακίνητα, τότε προκύπτει µια αλλαγή της χρήσης. Βέβαια µια αλλαγή στις προθέσεις της 

διοίκησης για τη χρήση του ακινήτου από µόνη της δεν αποτελεί ένδειξη µιας αλλαγής στη 

χρήση (Φορολογική και λογιστική πύλη ενηµέρωσης Taxheaven, 2017).  

Η τροποποίηση εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 

µετά την 1 Ιανουαρίου 2018 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

5. Ε∆∆ΠΧΑ 22 ∆ιερµηνεία «Συναλλαγές σε ξένο νόµισµα και Προκαταβολές» 

Με τη ∆ιερµηνεία 22 διευκρινίζεται ο λογιστικός χειρισµός για τις συναλλαγές που 

περιλαµβάνουν την είσπραξη ή την πληρωµή προκαταβολών σε ξένο νόµισµα. Συγκεκριµένα, 

βρίσκει εφαρµογή σε συναλλαγές σε ξένο νόµισµα όταν η οικονοµική οντότητα αναγνωρίζει 

ένα µη νοµισµατικό περιουσιακό στοιχείο ή µια µη νοµισµατική υποχρέωση που προκύπτει 

από την πληρωµή ή την είσπραξη προκαταβολών πριν η οικονοµική οντότητα αναγνωρίσει το 

σχετικό περιουσιακό στοιχείο, έξοδο ή έσοδο. Η ηµεροµηνία της συναλλαγής, για τον σκοπό 
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του καθορισµού της συναλλαγµατικής ισοτιµίας, σύµφωνα µε τη διερµηνεία, είναι η 

ηµεροµηνία της αρχικής αναγνώρισης των µη νοµισµατικών προπληρωµών του περιουσιακού 

στοιχείου ή της υποχρέωσης από λήψη προκαταβολής. Σε περίπτωση που υπάρχουν 

πολλαπλές πληρωµές ή εισπράξεις προκαταβολικά, τότε η ηµεροµηνία της συναλλαγής 

καθορίζεται για κάθε πληρωµή ή είσπραξη (Φορολογική και λογιστική πύλη ενηµέρωσης 

Taxheaven, 2017). 

Η διερµηνεία εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά 

την 1
η
 Ιανουαρίου 2018 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ: «ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ» 

2.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Σύµφωνα µε την βιβλιογραφία οι «ταµειακές ροές» αντικατοπτρίζουν τις ροές των 

µετρητών στην επιχείρηση / οικονοµικό οργανισµό στο διάστηµα µιας χρονικής περιόδου 

(Γκίκας, Παπαδάκη, Σιουγλέ, ∆εµοιράκος, & Τζόβας, 2016). 

Εάν οι εκάστοτε ενδιαφερόµενοι γνωρίζουν το ύψος των ταµειακών ροών µιας 

επιχείρησης, παράλληλα είναι γνώστες της συνολικής οικονοµικής «εικόνας» της και 

κάλλιστα µπορούν να προβούν σε χρηµατοοικονοµική ανάλυση και επιπλέον να λάβουν 

χρηµατοοικονοµικές αποφάσεις, όπως για παράδειγµα: η εξαγορά – συγχώνευση 

επιχειρήσεων, η έκδοση οµολογιών και άλλων. 

Γεγονός αποτελεί ότι η «λογιστική δεδουλευµένης βάσης»
1
, χρησιµοποιείται για τον 

υπολογισµό του φόρου εισοδήµατος ο οποίος προσµετρείται µε βάση τα έσοδα και έξοδα της 

επιχείρησης, παράλληλα καταγράφεται η «δικαιολογητική βάση» για τον προσδιορισµό της 

«λογιστικής ταµειακής βάσης» (cash basis accounting / Η ταµειακή βάση αναφέρεται σε µια 

µείζονα λογιστική µέθοδο που αναγνωρίζει τα έσοδα και τα έξοδα κατά τη στιγµή που 

εισπράττονται ή πληρώνονται τα µετρητά. Αυτό έρχεται σε αντίθεση µε τη λογιστική σε 

δεδουλευµένη βάση, η οποία αναγνωρίζει έσοδα κατά τη στιγµή της απόκτησης των εσόδων 

και καταγράφει τα έξοδα όταν προκύπτουν υποχρεώσεις ανεξάρτητα από το πότε 

εισπράττονται ή καταβάλλονται τα µετρητά), (Investopedia-Cash Basis, 2018) (Μπεκιάρης, 

2017).  

Επιπλέον, οι έννοιες της «αποδοτικότητας» και της «ρευστότητας» αποτελούν 

καθοριστικούς αλλά και συγκρουόµενους παράγοντες της οικονοµικής επίβλεψης / 

διαχείρισης της εκάστοτε επιχείρησης. Βέβαια βραχύβια υποχρέωση αποτελεί η ικανοποίηση 

της «ρευστότητας», αντιθέτως µακρόβια υποχρέωση αποτελεί η ικανοποίηση του σκοπού της 

«κερδοφορίας» (έσοδα – έξοδα = κέρδος) αλλά και της «αποδοτικότητας» (κέρδος / 

επένδυση) της εκάστοτε επιχείρησης. Σε αυτό το σηµείο πρέπει να επισηµανθεί ότι δεν 

υφίσταται απαραίτητη µέτρηση για τις «εισπράξεις» και τις «πληρωµές».  

                                                           

1
Η «λογιστική δεδουλευµένης βάσης» (accrual basis accounting) καταγράφει τα έσοδα όταν επιµερίζονται, 

δίχως να ερευνά τον χρόνο είσπραξης ή πληρωµής των µετρητών. 
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Βέβαια, είναι ουσιώδες να υπάρχει µία παραδεκτή µέτρηση των εισπράξεων και 

πληρωµών διότι η βραχύβια σταθερότητα της εκάστοτε επιχείρησης βασίζεται στην επάρκειά 

της να ανταποδίδει / εξοφλεί τις ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις και εφόσον –εν κατακλείδι- η 

ζητούµενη / τελική παράµετρος / κριτήριο επιτυχίας µιας οποιαδήποτε επιχειρηµατικής 

ενέργειας / δραστηριότητας αποτελεί το τελικό «κέρδος» και η «αποδοτικότητα», δηλαδή το 

ύψος των µετρητών που θα εισπραχθούν σχετικά µε την αρχική επένδυση (Στεφάνου, 2017). 

Η παραδεκτή καταµέτρηση του συνολικού ύψους της «ταµειακής ροής», απ’ όπου και 

αν προέρχεται, δηλαδή από λειτουργικές, επιχειρηµατικές ή χρηµατοδοτικές ενέργειες / 

δραστηριότητες), έτσι ώστε η εκάστοτε διοίκηση της επιχείρησης να µην παλινδροµεί σε 

εκκρεµείς καταστάσεις, είτε µεγάλης ταµειακής ροής είτε µη ικανοποιητικής ταµειακής ροής, 

αποτελεί άνευ προηγουµένου απαίτηση / αναγκαιότητα. Η πραγµατοποίηση γενικά 

παραδεκτής µέτρησης των εισπράξεων και πληρωµών της εκάστοτε επιχειρηµατικής 

ενέργειας / δραστηριότητας δύναται να ολοκληρωθεί µε έναν από τους παρακάτω τρείς 

τρόπους (Στεφάνου, 2017): 

1. Αρχικά, µε την αναγνώριση της «λογιστικής ταµειακής βάσης», έναντι της «λογιστικής 

δεδουλευµένης βάσης».  

2. ∆εύτερον, µε την δηµιουργία / σύνταξη της κατάστασης «εισροών – εκροών µετρητών» 

(ταµειακών ροών), και την διάκριση ως τέταρτη κύρια / ουσιαστική ετήσια οικονοµική 

κατάσταση.  

3. Τέλος, µε την εφαρµογή των αριθµοδεικτών ρευστότητας.  

Σύµφωνα µε την βιβλιογραφία οι τρείς ουσιαστικές / κύριες ετήσιες οικονοµικές 

καταστάσεις, στην βάση / πλαίσιο των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, είναι οι εξής: ο 

Ισολογισµός, ο λογαριασµός «αποτελεσµάτων χρήσης» και τέλος ο πίνακας διαθέσεως 

αποτελεσµάτων, όπως φαίνονται στο παρακάτω Σχήµα 2.1.  

 

Σχήµα 2.1: Οι τρείς βασικές ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, στο πλαίσιο των Ελληνικών Λογιστικών 

Προτύπων. 

Ο  πίνακας διαθέσεως αποτελεσµάτων

Ο λογαριασµός «αποτελεσµάτων χρήσης»

Ισολογισµός
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Πηγή:  (Στεφάνου, 2017). 

2.2 ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

Για να γίνει καλύτερα και πληρέστερα η κατανόηση, δηλαδή η σαφής και πλήρης 

αντίληψη των «ταµειακών Ροών», θα πραγµατοποιηθεί η καταγραφεί του εννοιολογικού 

περιεχοµένου των παρακάτω βασικών όρων (Μπεκιάρης, 2017): 

«Ταµειακές Ροές»: είναι οι «εισροές» αλλά και οι «εκροές» των ταµειακών 

διαθεσίµων και ταµειακών ισοδυνάµων ενός οικονοµικού οργανισµού. 

«Λειτουργικές ∆ραστηριότητες»: είναι οι βασικές ενέργειες / δραστηριότητες 

σχηµατισµού εσόδων ενός οικονοµικού οργανισµού αλλά και άλλων ενεργειών / 

δραστηριοτήτων που δεν θεωρούνται επενδυτικές ή χρηµατοδοτικές. 

«Επενδυτικές ∆ραστηριότητες»: είναι η δηµιουργία / απόκτηση αλλά και η πώληση 

/ διάθεση µακροπρόθεσµων περιουσιακών στοιχείων και άλλων διαφορετικών επενδύσεων, οι 

οποίες δεν συµπεριλαµβάνονται στα ταµιακά ισοδύναµα. 

«Χρηµατοδοτικές ∆ραστηριότητες»: είναι οι βασικές ενέργειες / δραστηριότητες 

που έχουν ως αποτέλεσµα τις διακυµάνσεις στο µέγεθος και στη δηµιουργία του «µετοχικού 

κεφαλαίου» και του «δανεισµού» της επιχείρησης. 

«Ταµειακά ∆ιαθέσιµα» (Μετρητά): είναι τα χρήµατα που περιλαµβάνουν τα 

µετρητά στο ταµείο του οικονοµικού οργανισµού και επιπλέον από «καταθέσεις όψεως» που 

µπορεί να αναληφθούν οποτεδήποτε / άµεσα. 

«Ταµειακά Ισοδύναµα»: είναι οι βραχυπρόθεσµες «επενδύσεις υψηλής 

ρευστότητας», οι οποίες είναι άµεσα τροποποιήσιµες / µετατρέψιµες σε ειδικά / 

προσδιορισµένα ποσά «ταµειακών διαθεσίµων» και οι οποίες παραπέµπονται σε µικρό 

κίνδυνο διαφοροποίησης / µεταβολής της αξίας τους. Τα «ταµειακά ισοδύναµα» κατέχονται 

από τον οικονοµικό οργανισµό για την διαχείριση των βραχυχρόνιων ταµειακών αναγκών του 

και όχι για επενδυτικούς σκοπούς. 

Τέλος για να µπορούν να λογίζονται οι εκάστοτε επενδύσεις ως «ισοδύναµο 

µετρητών» θα πρέπει να είναι άµεσα τροποποιήσιµες σε ταξινοµηµένο / προσδιορίσιµο ποσό 
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µετρητών και να έχουν µικρό κίνδυνο για διαφοροποίηση / µεταβολή στην αξία τους. Βέβαια 

πρέπει να έχουν και βραχύβια λήξη
2
. 

Οι συµµετοχές στο κεφάλαιο άλλων οικονοµικών οργανισµών, δεν λογίζονται 

«ταµειακά ισοδύναµα». Βέβαια εξαίρεση στον κανόνα αποτελούν οι προνοµιούχες µετοχές οι 

οποίες αποκτήθηκαν λίγο πριν τη λήξη τους και µε προσδιορισµένη ηµεροµηνία εξαγοράς 

από τον εκδότη.  

Κατά βάση ο τραπεζικός δανεισµός λογίζεται ως χρηµατοδοτική δραστηριότητα. Σε 

πολλές χώρες βέβαια, η τραπεζική υπερανάληψη λογίζεται ως αδιάρρηκτο κοµµάτι της 

διαχείρισης µετρητών και λογίζεται ως µέρος των µετρητών και ισοδύναµων µετρητών. Ένα 

βασικό σηµείο αυτών των τραπεζικών διακανονισµών θεωρείται ότι το υπόλοιπο στην 

τράπεζα πολλές φορές διαφοροποιείται / µεταβάλλεται από θετικό σε αρνητικό 

(υπερανάληψη), βέβαια το χρεωστικό υπόλοιπο πάντα έχει ένα συγκεκριµένο ανώτατο όριο. 

Οι «ταµειακές ροές» δεν περιλαµβάνουν κίνηση µεταξύ των οικονοµικών στοιχείων 

που είναι αναπόσπαστο κοµµάτι των µετρητών και ισοδύναµων µετρητών, διότι αποτελούν 

κοµµάτι της διαχείρισης µετρητών και όχι των λειτουργικών, επενδυτικών και 

χρηµατοδοτικών ενεργειών / δραστηριοτήτων (Μπεκιάρης, 2017). 

2.3 ΚΕΡ∆Η ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ 

Για την περαιτέρω κατανόηση της λειτουργίας της «Κατάστασης Ταµειακών Ροών», 

αρχικά χρειάζεται αποσαφήνιση κυρίων / βασικών αρχών και εννοιών. Όπως ειπώθηκε και 

παραπάνω τα «µετρητά» ισοδυναµούν µε πραγµατικό χρήµα, έτσι δεν υφίστανται 

διαφορετικές σηµασίες / παραδοχές ή και εκτιµήσεις στους αριθµούς. Τα «χρήµατα» τα οποία 

εισρέουν σε έναν οικονοµικό οργανισµό, φέρουν θετικό (+) πρόσηµο, ενώ τα «χρήµατα» τα 

οποία εκρέουν, φέρουν αρνητικό (-) πρόσηµο, τέλος το άθροισµά τους (εισροές + εκροές) 

αποτελούν τα «καθαρά ταµειακά διαθέσιµα». Επιπλέον για πληρέστερη πληροφόρηση οι 

διάφορες χρηµατικές ροές του οικονοµικού οργανισµού θα διαχωρίζονται σε τρεις βασικούς 

τοµείς / κατηγορίες, οι οποίες είναι οι: λειτουργικές, επενδυτικές και χρηµατοοικονοµικές 

δραστηριότητες (Σχήµα 2.2) (Στεφάνου, 2017).  

                                                           

2
Για παράδειγµα 3 µήνες ή λιγότερο από την απόκτησή τους και όχι από την ηµεροµηνία του Ισολογισµού. 
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Σχήµα 2.2: Οι βασικοί τοµείς / κατηγορίες χρηµατικών ροών του οικονοµικού οργανισµού. 

Πηγή: (Στεφάνου, 2017). 

Επιπροσθέτως πρέπει να αποσαφηνιστεί το θετικό και το αρνητικό χρηµατικό / 

οικονοµικό µέγεθος. Ενδεχοµένως ένα οικονοµικό στοιχείο να αυξάνεται και να εγγράφεται 

στην Κατάσταση Ταµειακών Ροών µε µείον (-) αρνητικό πρόσηµο (για παράδειγµα η αύξηση 

των εισπρακτέων λογαριασµών). 

Πολλοί είναι οι λόγοι / αιτιότητα για την οποία τα «κέρδη» δεν συµφωνούν/ 

ταυτίζονται µε τα «µετρητά» που εισρέουν στον οικονοµικό οργανισµό, και αυτό συµβαίνει 

διότι τα «µετρητά» ίσως να προκύπτουν από διάφορα δάνεια ή από επενδυτές, έτσι δεν 

καταγράφονται / προσµετρούνται στα «αποτελέσµατα χρήσεως». Βέβαια και οι «λειτουργικές 

ταµειακές ροές» δεν είναι όµοιες µε τα «καθαρά κέρδη», και οι κύριοι λόγοι που συµβαίνει 

αυτό φαίνονται στο παρακάτω Σχήµα 2.3 (Στεφάνου, 2017):  

 

Σχήµα 2.3: Οι βασικοί λόγοι που οι λειτουργικές ταµειακές ροές δεν είναι ίδιες µε τα καθαρά κέρδη. 

Πηγή: (Στεφάνου, 2017). 

Και αναλυτικότερα (Στεφάνου, 2017): 

1. Έσοδα καταγραφόµενα κατά την πώληση. Εν ολίγοις, µια οποιαδήποτε «πώληση» 

καταχωρείται όποτε η εταιρεία πουλά / παρέχει ένα προϊόν ή µια υπηρεσία. Βέβαια 

αρκετοί οικονοµικοί οργανισµοί πληρώνουν µε πίστωση, έτσι δηµιουργείται ένας αρκετά 

Λειτουργικές

Επενδυτικές 

Χρηµατοοικονοµικές 

Μη λογιστικοποίηση κεφαλαιακών δαπανών σε βάρος των κερδών

Αντιστοιχιζόµενες δαπάνες σε έσοδα

Έσοδα καταγραφόµενα κατά την πώληση
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µεγάλος ετεροχρονισµός στον χρόνο που τα µετρητά θα εισρεύσουν στην επιχείρηση. 

Έτσι τα «έσοδα» σε έναν οικονοµικό οργανισµό, απεικονίζουν µια «υπόσχεση» των 

εκάστοτε πελατών να εξοφλήσουν τα προσφερόµενα εµπορεύµατα ή υπηρεσίες. 

Αντιθέτως στις «ταµειακές ροές» οι οικονοµικές συναλλαγές είναι µετρητά.  

2. Αντιστοιχιζόµενες δαπάνες σε έσοδα. Κύριος σκοπός των «αποτελεσµάτων χρήσεως» 

είναι η πρόσθεση όλων των εξόδων αλλά και των δαπανών που αντιστοιχούν σε 

δηµιουργία εισοδήµατος σε συγκεκριµένη χρονική περίοδο. Οι «δαπάνες», ίσως να µην 

αντιστοιχούν τη συγκεκριµένη χρονική περίοδο. Μερικές ίσως να έχουν καταβληθεί 

νωρίτερα (όπως για παράδειγµα ενοίκια) και άλλες να καταβάλλονται σε µετέπειτα 

χρονική στιγµή, δηλαδή κατά τον χρόνο εξόφλησης των πιστωτών. Άρα οι «δαπάνες» στα 

αποτελέσµατα χρήσεως δεν απεικονίζουν πραγµατικά χρήµατα που εκρέουν από τον 

οικονοµικό οργανισµό. Αντιθέτως, η «Κατάσταση Ταµειακών Ροών» απεικονίζει / 

παρουσιάζει τα χρήµατα που εισρέουν ή εκρέουν από τον οικονοµικό οργανισµό κατά τη 

χρονική διάρκεια µιας ορισµένης περιόδου.  

3. Μη λογιστικοποίηση κεφαλαιακών δαπανών σε βάρος των κερδών. Όταν 

δηµιουργείται µια «κεφαλαιακή δαπάνη» δεν απεικονίζεται στα αποτελέσµατα χρήσεως. 

Αυτό που απεικονίζεται είναι µόνο η «απόσβεση», η οποία έχει τη ιδιότητα «χρέωσης» 

έναντι των εσόδων. Άρα ο οικονοµικός οργανισµός, δύναται να αποκτά πάγια 

περιουσιακά στοιχεία και η «δαπάνη» θα απεικονίζεται στα αποτελέσµατα χρήσεως 

βαθµιαία, σε όλη τη διάρκεια ωφέλιµης ζωής του κάθε περιουσιακού στοιχείου. Αυτό 

βέβαια δεν ισχύει για τα «ταµειακά διαθέσιµα». Τις πιο πολλές φορές όλα τα περιουσιακά 

στοιχεία έχουν εξοφληθεί / πληρωθεί σε χρόνο πριν από την πλήρη απόσβεσή τους και οι 

χρηµατικές µονάδες που χρησιµοποιήθηκαν για την εξόφλησή τους απεικονίζονται στην 

κατάσταση ταµειακών ροών.  

Τέλος, µακροπρόθεσµα πρέπει να υφίσταται ισορροπία µεταξύ του ύψους των κερδών 

και του ύψους των µετρητών. Βέβαια οι «εισπρακτέοι λογαριασµοί» θα εισπραχθούν, και ως 

αποτέλεσµα οι πωλήσεις θα µετατραπούν σε µετρητά. Οι πληρωτέοι λογαριασµοί θα 

πληρωθούν, και ως αποτέλεσµα οι δαπάνες θα αντισταθµιστούν από τη µία χρονική περίοδο 

στην άλλη. Οι «κεφαλαιακές δαπάνες» θα αποσβεστούν, και ως αποτέλεσµα οι χρεώσεις 

έναντι των εσόδων θα αντισταθµιστούν µε τα χρηµατικά διαθέσιµα που δαπανώνται για την 

αγορά νέων περιουσιακών στοιχείων. Συµπερασµατικά, για να συµβούν όλα τα παραπάνω 

προϋποθέτουν εύρυθµη λειτουργία για τον οικονοµικό οργανισµό. Έως ότου συµβεί το 

σηµείο ισορροπίας για τον οικονοµικό οργανισµό, η διάκριση σε χρηµατικά ποσά µεταξύ 

κέρδους και µετρητών µπορεί να αναπαράξει πολλά κι διάφορα οικονοµικά προβλήµατα. 
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2.4 ∆ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΕΡ∆ΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΤΩΝ  

Για την καλύτερη κατανόηση της υπάρχουσας διαφοράς µεταξύ του «κέρδους» και 

των «µετρητών», παρατίθενται ένα απλοποιηµένο παράδειγµα.  

Ένας οικονοµικός οργανισµός έχει «ταµειακά διαθέσιµα» στην τράπεζα: 100.000€, 

και για τους τρεις πρώτους µήνες οι «πωλήσεις» του είναι οι εξής: 200.000€, 300.000€ και 

450.000€. Το «κόστος» των πωληθέντων προϊόντων αντιστοιχεί στο 60% των «πωλήσεων» 

και οι «µηνιαίες λειτουργικές δαπάνες» του έχουν το ποσό των 100.000€.  

Παρακάτω στον πίνακα 2.1 παρατίθενται η απλουστευµένη κατάσταση 

αποτελεσµάτων χρήσης για τους πρώτους τρεις µήνες, και έχει ως εξής (Γεωργόπουλος, 

2016): 

Πίνακας 2.1: Κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης παραδείγµατος. 

 Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος 

Πωλήσεις 200.000 300.000 450.000 

Κόστος 

Πωληθέντων 
120.000 180.000 270.000 

Μικτά Κέρδη 80.000 120.000 180.000 

Λειτουργικές 

∆απάνες 
100.000 100.000 100.000 

Καθαρά Κέρδη (20.000) 120.000 80.000 

Πηγή: (Γεωργόπουλος, 2016). 

Κατά την καλύτερη παρατήρηση των «ταµειακών ροών» του οικονοµικού 

οργανισµού διαφαίνεται διαφορετική «οικονοµική» εικόνα. ∆ηλαδή, έστω ότι ο οικονοµικός 

οργανισµός έχει ρήτρα να πληρώνει τους προµηθευτές του κάθε 30 ηµέρες και να εισπράττει 

από τους πελάτες του κάθε 60 ηµέρες. Το οικονοµικό αποτέλεσµα του παραπάνω 

συλλογισµού είναι ότι: 

• Τον Ιανουάριο ο οικονοµικός οργανισµός θα κατέχει «εισπρακτέους λογαριασµούς» από 

τις πωλήσεις της τάξης των 200.000€, ενώ θα κατέχει εκροές της τάξης των 100.000 € για 

τις «λειτουργικές δαπάνες». Άρα το συνολικό ποσό των αρχικών ταµειακών διαθεσίµων 

θα είναι της τάξης των 100.000€.  

• Τον Φεβρουάριο ο οικονοµικός οργανισµός δεν θα εισπράττει χρήµατα αλλά θα έχει 

εισπρακτέους λογαριασµούς ύψους 500.000 € (200.000€ + 300.000€). Εν συνεχεία πρέπει 

να πληρώσει τους προµηθευτές του Ιανουαρίου, συν τα γενικά έξοδα του µήνα, µε τις 

συνολικές εκροές να φθάνουν στο ποσό των 220.000 € (120.000€ + 100.000€).  
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• Τέλος τον Μάρτιο ο οικονοµικός οργανισµός εισπράττει τις πωλήσεις του Ιανουαρίου 

(200.000€) και ταυτόχρονα πληρώνει τους προµηθευτές του Φεβρουαρίου (180.000€) και 

τα λειτουργικά έξοδα του Μαρτίου (100.000€). Έτσι τα «συνολικά ταµειακά διαθέσιµα» 

για τον µήνα Μάρτιο είναι και πάλι αρνητικά.  

Αυτή η ατέρµονη –οικονοµική- κατάσταση διαιωνίζεται συνεχώς, ακόµη και όταν ο 

οικονοµικός οργανισµός αναπτύσσεται κάθε µήνα, διότι τα «ταµειακά της διαθέσιµα» θα 

είναι συνέχεια αρνητικά, αφού µαζί µε τις «πωλήσεις» θα αυξάνεται συνέχεια και το 

«κόστος» πωληθέντων. Με βασική προϋπόθεση την παρέκκλιση / αναντιστοιχία εισροών-

εκροών, στον οικονοµικό οργανισµό θα δηµιουργούνται συνέχεια πρόβληµα ρευστότητας. 

Βέβαια αυτό το οικονοµικό πρόβληµα το αντιµετωπίζουν πολλοί οικονοµικοί οργανισµοί.  

Αντιθέτως, αν ένας οικονοµικός οργανισµός εισπράττει τα µετρητά των πωλήσεών 

του πριν ακόµη πραγµατοποιήσει τις πληρωµές στους προµηθευτές της (για παράδειγµα 

επιχειρήσεις λιανικού εµπορίου), θα κατέχει θετικές «ταµειακές ροές», ακόµη και αν δεν 

κατέχει µηνιαία λογιστικά κέρδη. Το πρόβληµα σε αυτή την περίπτωση είναι ότι η αύξηση 

των µετρητών ίσως δηµιουργήσει µια εσφαλµένη οικονοµική εικόνα της οικονοµικής 

κατάστασης του οικονοµικού οργανισµού (Γεωργόπουλος, 2016).  

Τέλος, και στις δύο καταστάσεις καταγράφεται µόνο η βραχύβια οικονοµική εικόνα 

του οικονοµικού οργανισµού. Τελικά, και σύµφωνα µε τον σκοπό του, κάθε οικονοµικός 

οργανισµός θα πρέπει να είναι κερδοφόρος, σύµφωνα µε τα «αποτελέσµατα χρήσης». 

Βέβαια, µακροπρόθεσµα οι «ταµειακές ροές» δεν διαφυλάττουν από την ζηµία / έλλειψη 

κερδοφορίας. Συµπερασµατικά, τα κέρδη κατευθύνουν σε «ταµειακές εισροές» και οι ζηµίες 

κατευθύνουν σε «ταµειακές εκροές». Άρα το κυρίως πρόβληµα βρίσκεται στον χρονικό 

προσδιορισµό των ταµειακών ροών.  
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3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ: «ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΜΕ ΤΟ 

∆ΛΠ 7» 

3.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Στις Οικονοµικές Καταστάσεις των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων δεν 

περιλαµβάνονταν η Κατάσταση Ταµειακών Ροών, όπως για πολλά χρόνια αυτά είχαν 

θεσµοθετηθεί και εφαρµοστεί. Η επιβολή τους πραγµατοποιήθηκε στο πρόσφατο παρελθόν 

µόνο για τις εταιρείες που είναι εισηγµένες στο χρηµατιστήριο και σχετικά πρόσφατα για τις 

µεγάλες µη εισηγµένες εταιρείες, που είναι µητρικές οµίλων (Στεφάνου, 2017). 

Αυτό σηµαίνει ότι µέχρι να εφαρµοστούν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα στην Ελλάδα 

όσες ανώνυµες εταιρείες είχαν µετοχές ή άλλες κινητές αξίες εισηγµένες σε οργανωµένη 

χρηµατιστηριακή αγορά είχαν την υποχρέωση να συντάσσουν Κατάσταση Ταµιακών Ροών. 

Επίσης, υποχρεούνται κάθε χρόνο να την δηµοσιεύουν στο Ετήσιο ∆ελτίο τους σύµφωνα µε 

τις αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 5/204/14-11-2000 

και 7/732/15-02-2006. Μάλιστα συγκεκριµένα πρότυπα καταστάσεων από την Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς και από το εποπτεύον Υπουργείο Ανάπτυξης είχαν εκδοθεί για τις ταµειακές 

ροές (Γεωργόπουλος, 2016). 

Κατόπιν, όσες εταιρείες είναι υποχρεωµένες να τηρούν τα ∆.Λ.Π. µε την υποχρεωτική 

εφαρµογή των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων, τόσες πρέπει να συντάσσουν και την 

Κατάσταση Ταµιακών Ροών, αφού πρόκειται για µια από τις πέντε καταστάσεις που 

συνθέτουν µια πλήρη σειρά οικονοµικών καταστάσεων, σύµφωνα µε τα ∆.Λ.Π. Στον Κ.Ν. 

2190/1920 µετά την τελευταία τροποποίηση (Ν. 3487/2006), όσες ανώνυµες εταιρείες 

συντάσσουν ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις των οποίων µετοχές ή άλλες κινητές 

αξίες δεν έχουν εισαχθεί σε οργανωµένη χρηµατιστηριακή αγορά, καθώς και οι 

ενοποιούµενες σε αυτές επιχειρήσεις, αυτές καταρτίζουν Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων 

Κεφαλαίων, καθώς και Κατάσταση Ταµιακών Ροών. 

Κατά τη σύνταξη της Κατάστασης Ταµιακών Ροών το ∆.Λ.Π. 7 θέτει το πλαίσιο των 

αρχών και κανόνων που θα πρέπει να ακολουθούνται. Με τις Καταστάσεις Ταµειακών Ροών 

οι χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων πληροφορούνται σχετικά µε τη δυνατότητα που 

έχει µία επιχείρηση / οικονοµικό οργανισµό να δηµιουργεί ταµειακά διαθέσιµα, το χρόνο και 
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τη βεβαιότητα της δηµιουργίας των διαθεσίµων αυτών, καθώς και τις απαραίτητες 

πληροφορίες για τη χρήση αυτών, από τη ∆ιοίκηση της επιχείρησης (Γεωργόπουλος, 2016). 

Τα ∆ΠΧΠ αφού αξιολογήσουν τη σηµασία των σχετικών πληροφοριών, θεωρούν τη 

σύνταξη της Κατάστασης Ταµειακών Ροών υποχρεωτική και απαραίτητη για τις οικονοµικές 

καταστάσεις. 

3.2 ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ (∆ΛΠ 7) 

Η παροχή πληροφοριών σχετικά µε τις ταµειακές εισπράξεις και πληρωµές κατά τη 

διάρκεια µιας περιόδου, συνήθως της λογιστικής χρήσεως, είναι ο βασικός σκοπός της 

καταστάσεως ταµειακής ροής. Εκτός από αυτό, µε τις καταστάσεις ταµειακής ροής 

παρέχονται πληροφορίες για τις ταµειακές εισπράξεις και πληρωµές και τις καθαρές 

ταµειακές ροές που απορρέουν από τις καθηµερινές εργασίες, αλλά και για τις επενδυτικές 

και χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες µιας επιχείρησης (Πρωτοψάλτης, 1999). 

Το ∆.Λ.Π 7 σύµφωνα µε τα κείµενα των ∆ΛΠ είναι παρέχει πληροφορίες για τις 

ιστορικές µεταβολές στα µετρητά και στα ταµειακά ισοδύναµα µίας επιχείρησης, µέσω της 

Κατάστασης Ταµειακών Ροών, κατατάσσοντας αυτές από λειτουργικές, επενδυτικές και 

χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες σε ταµειακές ροές. 

∆ηλαδή όπως δείχνει και το Σχήµα 3.1, οι ταµειακές ροές κάθε επιχείρησης 

ταξινοµούνται και παρουσιάζονται σε τρεις επιµέρους κατηγορίες: 

 

Σχήµα 3.1: Ταξινόµηση ταµειακών ροών. 

Ταξινόµηση 
ταµειακών 

ροών

από 
Λειτουργικές 

∆ραστηριότητες

από 
Χρηµατοοικονοµικές 

∆ραστηριότητες

από Επενδυτικές 
∆ραστηριότητες
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Πηγή:  (Πρωτοψάλτης, 1999). 

Πιο συγκεκριµένα: 

1. Ταµειακές Ροές από Λειτουργικές ∆ραστηριότητες. Πρόκειται για τις κύριες 

δραστηριότητες δηµιουργίας εσόδων της επιχείρησης, οι οποίες µπορούν να 

παρουσιαστούν είτε µε την άµεση είτε µε την έµµεση µέθοδο. 

2. Ταµειακές Ροές από Επενδυτικές ∆ραστηριότητες. Πρόκειται για την απόκτηση και 

διάθεση µακροπροθέσµων στοιχείων του Ενεργητικού και άλλων επενδύσεων που δεν 

συµπεριλαµβάνονται στα ταµειακά ισοδύναµα. 

3. Ταµειακές Ροές από Χρηµατοοικονοµικές ∆ραστηριότητες. Πρόκειται για τις 

δραστηριότητες που καταλήγουν σε µεταβολές στο µέγεθος και στη συγκρότηση των 

ιδίων κεφαλαίων και του δανεισµού της επιχείρησης.  

Στους χρήστες των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων οι πιο πάνω πληροφορίες είναι 

χρήσιµες καθώς τους δίνουν τη δυνατότητα για αξιολόγηση (Συκιανάκης, et al., 2016): 

� Των µεταβολών στο ενεργητικό και των υποχρεώσεις της οντότητας 

� Των µεταβολών στη χρηµατοοικονοµική της δοµή (συµπεριλαµβανοµένης της 

ρευστότητας και της φερεγγυότητας) 

� Της ικανότητάς της να αφοµοιώνει τις αλλαγές στο περιβάλλον και να εκµεταλλεύεται τις 

ευκαιρίες µε σωστό προγραµµατισµό στις εισπράξεις και στις πληρωµές 

� Της ικανότητάς της να παράγει µετρητά και ισοδύναµα µετρητών 

� Της δυνατότητάς της να παράγει µελλοντικές ταµειακές ροές και 

� Της πιθανότητας να αντιµετωπίσει προβλήµατα ρευστότητας στο µέλλον. 

Γενικά είναι χρήσιµες οι πληροφορίες ως προς τις ταµειακές ροές µιας επιχείρησης. 

Χρησιµεύουν για την παροχή στους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων µιας βάσης, να 

εκτιµούν τη δυνατότητα της επιχείρησης να δηµιουργεί ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά 

ισοδύναµα, αλλά και τις ανάγκες της επιχείρησης να χρησιµοποιεί αυτές τις ταµειακές ροές. 

Οι οικονοµικές αποφάσεις που λαµβάνονται από τους χρήστες απαιτούν µία εκτίµηση της 

δυνατότητας µιας επιχείρησης να δηµιουργεί ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα 

καθώς και του χρόνου και της βεβαιότητας της δηµιουργίας των διαθεσίµων αυτών. 

3.3 ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ∆.Λ.Π. 7 

Με το ∆.Λ.Π. 7 προβλέπεται ότι η κάθε οντότητα πρέπει να ετοιµάζει µια Κατάσταση 

Ταµειακών Ροών όπως προστάζουν οι πρόνοιες του ∆ΛΠ 7. Επίσης πρέπει να την 
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παρουσιάζει ως αναπόσπαστο µέρος των χρηµατοοικονοµικών της καταστάσεων για κάθε 

περίοδο για την οποία παρουσιάζονται χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. 

Τους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων µια επιχείρησης τους ενδιαφέρει για το 

πώς η επιχείρηση / οικονοµικός οργανισµός µπορεί να δηµιουργήσει και να χρησιµοποιήσει 

τα ταµιακά της διαθέσιµα και ισοδύναµα. Ο τρόπος που δηµιουργούνται τα διαθέσιµα αυτά 

καθώς και η χρήση τους από την επιχείρηση / οικονοµικό οργανισµό δεν εξαρτώνται από τη 

φύση της επιχείρησης και από το αν θεωρούνται προϊόν της επιχείρησης. Ανεξάρτητα από τις 

διαφορές που έχουν στις κύριες δραστηριότητές τους που δηµιουργούν έσοδα, όλες οι 

επιχειρήσεις χρειάζονται τα ταµειακά διαθέσιµα για τους ίδιους ουσιαστικά λόγους. ∆ηλαδή 

για να διεξάγουν τις δραστηριότητές τους, να πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους και να 

παρέχουν οφέλη (απόδοση) στους επενδυτές τους (Συκιανάκης, et al., 2016). 

Το κέρδος δεν είναι το ίδιο όπως τα µετρητά, όπως και κερδοφορία δεν σηµαίνει 

ρευστότητα, ενώ ακόµα και επικερδείς επιχειρήσεις «χρεοκοπούν».  

Ως εκ τούτου, γι’ αυτό το Πρότυπο επιβάλλει σε όλες τις επιχειρήσεις να καταρτίζουν 

και να παρουσιάζουν την Κατάσταση Ταµειακών Ροών. 

3.4 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 

Όταν η κατάσταση ταµιακών ροών χρησιµοποιείται συνδυαστικά µε τις υπόλοιπες 

οικονοµικές καταστάσεις, παρέχονται πληροφορίες στους χρήστες των οικονοµικών 

καταστάσεων µέσω των οποίων εκτιµώνται οι µεταβολές στα καθαρά περιουσιακά στοιχεία 

(ίδια κεφάλαια) µιας επιχείρησης. Επίσης, εκτιµώνται η χρηµατοοικονοµική δοµή της 

(συµπεριλαµβανοµένου της ρευστότητας και φερεγγυότητας) και οι δυνατότητές της να 

επηρεάζει τα ποσά και το χρόνο των ταµειακών ροών της, ώστε να τις προσαρµόζει στην 

αλλαγή των συνθηκών και των ευκαιριών που της παρουσιάζονται (Μπεκιάρης, 2017). 

Όπως ήδη αναφέρθηκε οι πληροφορίες για τις ταµιακές ροές είναι χρήσιµες ώστε να 

εκτιµηθεί η δυνατότητα της επιχείρησης να δηµιουργεί ταµιακά διαθέσιµα και ταµιακά 

ισοδύναµα. Ακόµα είναι χρήσιµες διότι επιτρέπουν στους χρήστες να αναπτύξουν 

υποδείγµατα των διαφόρων επιχειρήσεων προκειµένου να εκτιµούν και να συγκρίνουν την 

παρούσα αξία των µελλοντικών ταµιακών ροών τους. Τέλος, αυξάνουν τη συγκρισιµότητα 

των λειτουργικών αποτελεσµάτων που παρουσιάζονται µεταξύ διαφορετικών επιχειρήσεων, 
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καθώς περιορίζουν τις επιδράσεις της χρησιµοποίησης διαφορετικών λογιστικών χειρισµών 

για τις ίδιες συναλλαγές και γεγονότα. 

Επίσης, οι πληροφορίες για τις ταµειακές ροές χρησιµεύουν στον έλεγχο της 

ακρίβειας προηγούµενων εκτιµήσεων, για τις µελλοντικές ταµειακές ροές και για την εξέταση 

της σχέσης µεταξύ της κερδοφορίας και των καθαρών ταµειακών ροών και της επίδρασης 

των µεταβολών των τιµών. 

Είναι πολύ σηµαντική η κατάσταση ταµειακών ροών τόσο για τους χρήστες των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων όσο και για τη διεύθυνση της οντότητας. Το ενδιαφέρον 

των χρηστών για τις ταµειακές ροές της οντότητας οφείλεται στο γεγονός ότι µπορούν να 

αξιολογούν την ικανότητα (Σχήµα 3.2) (Μανδήλας, 2013): 

� ρευστοποίησης των κερδών της, 

� πληρωµής µερισµάτων, και 

� χρηµατοδότησης επενδύσεων που παράγουν επιπρόσθετες ταµειακές ροές. 

 

Σχήµα 3.2: Σηµεία αξιολόγησης οντότητας από επενδυτές. 

Πηγή:  (Μανδήλας, 2013). 

Βέβαια και η διεύθυνση της οντότητας έχει ανάγκη την Κατάσταση Ταµειακών Ροών 

προκειµένου να αξιολογεί την ικανότητα (Σχήµα 3.3) (Μανδήλας, 2013): 

� διακανονισµού των υποχρεώσεών της 

� συνέχισης των λειτουργικών της δραστηριοτήτων, και 

� καταβολής µερισµάτων στους επενδυτές της. 

Ρευστοποίηση 

κερδών

Πληρωµή µερισµάτων

Χρηµατοδότηση επενδύσεων που παράγουν 
επιπρόσθετες ταµιακές ροές
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Σχήµα 3.3: Σηµεία αξιολόγησης οντότητας από την διεύθυνσή της. 

Πηγή:  (Μανδήλας, 2013). 

Τέλος, η επικέντρωση στη διαχείριση των ταµιακών ροών µπορεί να ωφελήσει τα 

αποτελέσµατα (π.χ. µε χαµηλότερες χρεώσεις επιτοκίων ή µε την διάθεση ικανοποιητικών 

µετρητών έγκαιρα για επενδυτικούς σκοπούς). 

Εν κατακλείδι η κατάσταση ταµειακής ροής παρουσιάζει τις εισπράξεις (πηγές) και 

πληρωµές (χρήσεις), µέχρι και την καθαρά µεταβολή στα ρευστά διαθέσιµα που απορρέουν 

από τις εργασίες της επιχείρησης, αλλά και από τις επενδυτικές και χρηµατοοικονοµικές 

δραστηριότητές της κατά τη διάρκεια µιας χρονικής περιόδου στην οποία περικλείεται το 

αρχικό και το τελικό ποσό ρευστών αυτής. Τέλος, εξηγεί τις µεταβολές στα επιµέρους 

στοιχεία του ισολογισµού και στις υποχρεώσεις µιας επιχείρησης και ως εκ τούτου βοηθά 

τους επενδυτές, πιστωτές όπως και κάθε άλλο ενδιαφερόµενο στην αξιολόγηση (Γκίκας, et 

al., 2016): 

� Της ικανότητας της επιχείρησης να δηµιουργεί θετική ροή κεφαλαίων στο Μέλλον 

� Της ικανότητας να ανταποκρίνεται στην εξόφληση υποχρεώσεων και πληρωµή 

µερισµάτων 

� Της ανάγκης της επιχείρησης για χρηµατοδότησή της από εξωτερικές πηγές 

� Των αιτίων υφισταµένων διαφορών µεταξύ των καθαρών κερδών, όπως εµφανίζονται 

στην κατάσταση αποτελεσµάτων και της καθαρής ταµειακής ροής από τις εργασίες της 

επιχείρησης  

∆ιακανονισµός 
Υποχρεώσεων

Συνέχιση Λειτουργικών 
∆ραστηριοτήτων

Καταβολή Μερισµάτων στους Επενδυτές
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� Των ταµειακών και µη ταµειακών συναλλαγών µιας επιχείρησης από τις επενδυτικές και 

χρηµατοοικονοµικές της δραστηριότητες 

� Των λόγων µεταβολής των µετρητών και των εξοµοιωµένων µε µετρητά στοιχείων 

µεταξύ της αρχής και του τέλους της περιόδου (συνήθως χρήσεως). 

3.5 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

3.5.1 Γενικά στοιχεία 

Ουσιαστικά η κατάσταση ταµειακής ροής πρόκειται για µια κατάσταση των εισροών 

και εκροών µετρητών η οποία συµφωνεί τα µετρητά στην έναρξη της λογιστικής χρήσης µε 

τα µετρητά στη λήξη της χρήσης (Πρωτοψάλτης, 1999). 

Το ∆ΛΠ 7 δεν προχωρά στην υιοθέτηση συγκεκριµένης δοµής και διάταξης των 

στοιχείων της Κατάστασης Ταµειακών Ροών, αλλά καθορίζει όπως οι ταµειακές ροές 

ταξινοµούνται σε τρείς κατηγορίες: λειτουργικές, επενδυτικές και χρηµατοδοτικές 

δραστηριότητες. 

Με την κατάταξη κατά δραστηριότητα δίνονται πληροφορίες οι οποίες επιτρέπουν 

στους χρήστες να εκτιµούν την επίδραση των δραστηριοτήτων αυτών στην οικονοµική θέση 

της επιχείρησης, όπως και το ποσό των ταµειακών διαθεσίµων και ταµειακών ισοδυνάµων 

της. Επίσης, οι πληροφορίες αυτές µπορεί να χρησιµοποιηθούν για να εκτιµηθούν οι σχέσεις 

µεταξύ αυτών των δραστηριοτήτων. 

Η κάθε οντότητα αν και δίνεται µια ενδεικτική ταξινόµηση και παρουσίαση των 

στοιχείων στα υποδείγµατα Καταστάσεων Ταµειακών Ροών του ∆ΛΠ 7 είναι ελεύθερη να 

παρουσιάζει την Κατάσταση Ταµιακών Ροών της µε τον τρόπο που είναι πιο κατάλληλος για 

τις δραστηριότητες της (Γεωργόπουλος, 2016). 

Σηµειώνεται ότι είναι πιθανό µια συναλλαγή να συµπεριλαµβάνει ταµειακές ροές που 

ταξινοµούνται διαφορετικά, π.χ. η αποπληρωµή ενός δανείου σε µετρητά συµπεριλαµβάνει 

τόσο τόκους (λειτουργικό στοιχείο) όσο και αποπληρωµή κεφαλαίου (χρηµατοδοτικό 

στοιχείο). 

Το ∆ΛΠ 7 ορίζει την ανάλυση των εισροών και εκροών µετρητών σε τρείς 

κατηγορίες: 
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3.5.2 Ταµειακές Ροές από Λειτουργικές ∆ραστηριότητες 

Είναι σηµαντική η ξεχωριστή γνωστοποίηση των ροών αυτών καθώς οι 

συγκεκριµένες ροές είναι ενδεικτικές του βαθµού στον οποίο οι εργασίες της οντότητας 

παράγουν ικανοποιητικές ροές µετρητών (χρηµατικά διαθέσιµα) για (Μανδήλας, 2013): 

� τη διατήρηση της ικανότητας της οντότητας να συνεχίσει τις δραστηριότητες της 

� τη δυνατότητα αποπληρωµής των δάνειων της οντότητας και καταβολής µερισµάτων 

στους επενδυτές της, και 

� τη δυνατότητα της οντότητας να κάνει καινούριες επενδύσεις. 

Επίσης, είναι χρήσιµες οι πληροφορίες που έχουν σχέση µε τα ειδικά συστατικά 

στοιχεία των προηγούµενων επιχειρηµατικών ταµειακών ροών, µαζί µε άλλες πληροφορίες, 

που αφορούν στην πρόβλεψη µελλοντικών επιχειρηµατικών ταµειακών ροών. 

Από τις κύριες δραστηριότητες δηµιουργίας εσόδων της επιχείρησης, δηλαδή από 

συναλλαγές και άλλα γεγονότα που υπεισέρχονται στον προσδιορισµό του καθαρού κέρδους 

ή της ζηµιάς προέρχονται και οι ταµειακές ροές από λειτουργικές (επιχειρηµατικές) 

δραστηριότητες. 

Λειτουργικές δραστηριότητες θεωρούνται οι σχετικές ταµειακές ροές σε περιπτώσεις 

εταιρειών που εµπορεύονται αξιόγραφα. Επίσης, τα δάνεια και οι σχετικές παροχές 

θεωρούνται λειτουργικές δραστηριότητες σε περιπτώσεις χρηµατοοικονοµικών / 

χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, καθώς έχουν σχέση µε τις κύριες δραστηριότητες της 

οντότητας οι οποίες παράγουν έσοδα.  

Μερικά παραδείγµατα ταµειακών ροών από λειτουργικές δραστηριότητες είναι οι 

(Σχήµα 3.4) (Συκιανάκης, et al., 2016): 

1. Εισπράξεις: 

• απαιτήσεων από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 

• από προµήθειες, αµοιβές, δικαιώµατα και άλλα εισοδήµατα 

2. Πληρωµές σε: 

• προµηθευτές 

• υπαλλήλους 

• ενοίκια για τον εξοπλισµό που χρησιµοποιείται για την άσκηση των λειτουργικών 

δραστηριοτήτων της επιχείρησης 

• φόρο εισοδήµατος και πάσης φύσεως φόρων, εκτός εάν αφορούν συγκεκριµένες 

επενδυτικές ή χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 
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• ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλονται για λογαριασµό των εργαζοµένων. 

 

Σχήµα 3.4: Παραδείγµατα ταµειακών ροών από λειτουργικές δραστηριότητες. 

3.5.3 Ταµειακές Ροές από Επενδυτικές ∆ραστηριότητες 

Είναι σηµαντική η ξεχωριστή εµφάνιση των ταµειακών εκροών και εισροών για 

επενδυτικές δραστηριότητες, καθώς αντιπροσωπεύει την έκταση όπου έχουν 

πραγµατοποιηθεί επενδύσεις, οι οποίες κατόπιν θα δηµιουργήσουν µελλοντικά έσοδα και 

ταµειακές εισροές (Παπαδέας, 2017). 

Οι επενδυτικές δραστηριότητες έχουν σχέση µε την απόκτηση και την εκποίηση 

µακροπρόθεσµων στοιχείων ενεργητικού και άλλων επενδύσεων τα οποία δεν 

συµπεριλαµβάνονται στα ισοδύναµα µετρητών. Το ∆ΛΠ 7 καθορίζει όπως η οντότητα 

παρουσιάζει ξεχωριστά τις κύριες κατηγορίες των ταµειακών της ροών από επενδυτικές 

δραστηριότητες, αλλά δεν αναφέρει ποιές είναι οι κατηγορίες αυτές. Συνεπώς, έγκειται στην 

κάθε οντότητα να επιλέξει τις κύριες κατηγορίες που σχετίζονται µε τις επενδυτικές τις 

δραστηριότητες. 

Για παράδειγµα, στις ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες υπάρχουν οι 

ακόλουθες κατηγορίες συναλλαγών (Παπαδέας, 2017): 

� Πληρωµές για αγορά ενσώµατων παγίων και άλλων µακροπρόθεσµων απαιτήσεων (πχ 

συµµετοχών, χρεογράφων, δανείων σε τρίτους). 

Ταµειακές  ροές 
από λειτουργικές 
δραστηριότητες

Εισπράξεις

Απαιτήσεις 
από πωλήσεις 
αγαθών και 
υπηρεσιών

Προµήθειες, 
αµοιβές, 

δικαιώµατα 
και άλλα 

εισοδήµατα

Πληρωµές 

Προµηθευτές, 
Υπάλληλοι 

Ενοίκια, φόρο 
εισοδήµατος, 
ασφαλιστικές 

εισφορές    



Ανάλυση και εφαρµογή των Ταµειακών Ροών µε βάση τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα 

[45] 

� Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων παγίων και άλλων µακροπρόθεσµων απαιτήσεων, 

καθώς και αποπληρωµές χορηγηθέντων δανείων. 

� Εισπράξεις από τόκους, µερίσµατα, µακροπρόθεσµες απαιτήσεις και συµµετοχές. 

� Εισπράξεις από πωλήσεις συµµετοχών, χρεωστικών τίτλων άλλων επιχειρήσεων, καθώς 

και δικαιωµάτων σε κοινοπραξίες (άλλες εκτός από τις εισπράξεις από 

χρηµατοοικονοµικά µέσα που θεωρούνται ως ταµειακά ισοδύναµα και από εκείνα που 

κατέχονται για συναλλακτικούς ή εµπορικούς σκοπούς). 

� Πληρωµές τοις µετρητοίς για συµβόλαιο µελλοντικής εκπλήρωσης και προθεσµιακές 

συµβάσεις, για συµβάσεις δικαιωµάτων προαίρεσης (options) και συµβάσεις ανταλλαγών 

(swaps), εκτός αν οι συµβάσεις κατέχονται για συναλλακτικούς ή εµπορικούς σκοπούς ή 

οι πληρωµές τοις µετρητοίς κατατάσσονται στις χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες. 

� Εισπράξεις από συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης και προθεσµιακές συµβάσεις, 

συµβάσεις δικαιωµάτων προαίρεσης και συµβάσεις ανταλλαγών, εκτός αν οι συµβάσεις 

κατέχονται για συναλλακτικούς ή εµπορικούς σκοπούς ή οι εισπράξεις κατατάσσονται 

στις χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες. 

3.5.4 Ταµειακές Ροές από Χρηµατοδοτικές ∆ραστηριότητες 

Επίσης σηµαντική είναι η ξεχωριστή εµφάνιση των ταµειακών ροών που προέρχονται 

από τις χρηµατοοικονοµικές (χρηµατοδοτικές) δραστηριότητες, καθώς επισηµαίνεται ο 

τρόπος χρηµατοδότησης της επιχείρησης µέσα στη χρήση. 

Ακόµα βοηθάει στην προεκτίµηση των διεκδικήσεων πάνω στις µελλοντικές 

ταµειακές ροές από εκείνους που χρηµατοδοτούν την επιχείρηση. Είναι γνωστό ότι οι 

χρηµατοδοτικές δραστηριότητες µεταβάλλουν το µέγεθος και τη σύνθεση των Ιδίων 

Κεφαλαίων και του δανεισµού της οντότητας. Το ∆ΛΠ 7 καθορίζει όπως η οντότητα 

παρουσιάζει ξεχωριστά τις κύριες κατηγορίες των ταµειακών της ροών από χρηµατοδοτικές 

δραστηριότητες, αλλά δεν αναφέρει ποιες είναι αυτές οι κύριες κατηγορίες. Συνεπώς, 

καθορίζεται από την κάθε οντότητα να επιλέξει τις κύριες κατηγορίες που είναι σχετικές µε 

τις χρηµατοδοτικές τις δραστηριότητες (Παπαδέας, 2017). 

Οι χρηµατοοικονοµικές ταµειακές ροές πρόκειται για τις ταµειακές συναλλαγές που 

προέρχονται από τις βασικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. 

Ενδεικτικά στις ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες περιλαµβάνονται 

οι ακόλουθες κατηγορίες συναλλαγών (Συκιανάκης, et al., 2016): 

� Εισπράξεις από εκδόσεις µετοχών και λοιπών συµµετοχικών τίτλων. 



Ανάλυση και εφαρµογή των Ταµειακών Ροών µε βάση τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα 

[46] 

� Πληρωµές µερισµάτων κοινών και προνοµιούχων µετοχών 

� Εισπράξεις µετρητών από την έκδοση µετοχών ή άλλων συµµετοχικών τίτλων 

� Πληρωµές στους µετόχους ή εταίρους για να εξαγοραστούν οι µετοχές της επιχείρησης 

� Εισπράξεις µετρητών από την έκδοση οµολογιών, δανείων, γραµµατίων, ενυπόθηκων 

δανείων και άλλων βραχυπρόθεσµων ή µακροπρόθεσµων δανείων. 

� Εκταµιεύσεις για αποπληρωµή δανείων 

� Πληρωµές µισθωτή για τη µείωση του οφειλόµενου υπολοίπου χρηµατοοικονοµικής 

µίσθωσης. 
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4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ 

ΡΟΩΝ» 

4.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 (Ορισµός των χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων) του Ν.4308/2014  τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις υποχρεούνται να 

καταρτίζουν οι µεγάλες οντότητες του άρθρου 2 του συγκεκριµένου νόµου, µεταξύ των 

οποίων περιλαµβάνεται και η «Κατάσταση χρηµατοροών». Αξίζει να σηµειωθεί ότι µέχρι να 

εισαχθούν τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (και σύµφωνα µε τον Ν.4308/2014), υπήρχε 

υποχρέωση κατάρτισης της συγκεκριµένης κατάστασης από τις εταιρίες που υπάγονταν στο 

Ελληνικό Λογιστικό Πλαίσιο, µόνο από εκείνες που ως µητρικές κατάρτιζαν ενοποιηµένες 

χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις (και σύµφωνα µε το άρθρο 100 παρ.1.α Ν.2190/1920). 

Επίσης, µε την άµεση µέθοδο (και σύµφωνα µε την Υ.Α. Κ2  - 6132/23.4.2007) καταρτιζόταν 

από τις µητρικές εταιρίες η Κατάσταση Ταµειακών Ροών (ΚΤΡ). Αντιθέτως το υπόδειγµα της 

ΚΤΡ στο παράρτηµα Β του Ν.4308/2014, αφορά στην κατάρτιση της κατάστασης έµµεσα. 

Επίσης, στην παράγραφο 16.3.5 της λογιστικής οδηγίας εφαρµογής του Ν.4308/2014, 

αναφέρεται ότι «η κατάσταση ταµειακών ροών παρουσιάζεται µε την έµµεση µέθοδο που 

είναι η πλέον συνήθης». Ως εκ τούτου, η κατάσταση ταµειακών ροών καταρτίζεται από τις 

µεγάλες οντότητες που είναι υπόχρεες εφαρµογής των ΕΛΠ (Ν.4308/2014)  µόνο µε την 

έµµεση µέθοδο.  

Στην παράγραφο 17.7.1 της λογιστικής οδηγίας εφαρµογής του Ν. 4308/2014 ορίζεται 

ότι «οι οντότητες που καταρτίζουν τις χρηµατοοικονοµικές τους καταστάσεις σύµφωνα µε το 

λογιστικό πλαίσιο του νόµου, δύνανται να αναζητούν ερµηνευτική καθοδήγηση από τα 

σχετικά ∆.Π.Χ.Α., στο βαθµό που οι ρυθµίσεις των προτύπων αυτών είναι συµβατές µε τον 

παρόντα νόµο». Επισηµαίνεται ότι το ∆ΛΠ 7 «Καταστάσεις Ταµειακών Ροών» σε αντίθεση 

µε τον Ν. 4308/2014 (ΕΛΠ), όχι µόνο επιτρέπει αλλά και προτρέπει τις επιχειρήσεις που 

εφαρµόζουν ∆ΛΠ να καταρτίζουν την ΚΤΡ µε την άµεση µέθοδο (παράγραφος 19) (Βλάχος, 

2016).  

4.2 ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

Οι κάτωθι ορισµοί αναφέρονται στο παράρτηµα Α του Ν.4308/2014 (ΕΛΠ): 
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1. ∆ιαθέσιµα ή µετρητά: Μετρητά στο ταµείο και σε άµεσα διαθέσιµες καταθέσεις 

Ταµειακά ισοδύναµα: Πρόκειται για βραχυπρόθεσµες επενδύσεις υψηλής ρευστότητας 

που µετατρέπονται άµεσα σε γνωστά ποσά µετρητών που υπόκεινται σε ασήµαντο 

κίνδυνο µεταβολής της αξίας τους. 

2. Λειτουργικές δραστηριότητες: Πρόκειται για τις κύριες δραστηριότητες που παράγουν 

έσοδα και για εκείνες που δεν κατατάσσονται στις επενδυτικές ή χρηµατοδοτικές 

δραστηριότητες. 

3. Επενδυτικές δραστηριότητες: πρόκειται για την απόκτηση και διάθεση µη 

κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων και άλλων επενδύσεων που δεν 

περιλαµβάνονται στα διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα. 

Ο κάτωθι ορισµός για τις χρηµατοδοτικές δραστηριότητες αναφέρεται στο ∆ιεθνές 

Λογιστικό πρότυπο 7 «Καταστάσεις Ταµειακών Ροών (ΚΤΡ)»: 

4. Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες: Είναι οι δραστηριότητες που καταλήγουν σε 

µεταβολές στο µέγεθος και στην συγκρότηση του µετοχικού κεφαλαίου και του 

δανεισµού της επιχείρησης. 

Στην ΚΤΡ σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 7 θα πρέπει να απεικονίζονται 

οι ταµειακές ροές στην διάρκεια της περιόδου, ταξινοµηµένες σε επιχειρηµατικές 

(λειτουργικές), επενδυτικές και χρηµατοδοτικές έτσι ώστε να αρµόζει περισσότερο στην 

επιχειρηµατική µορφή της οντότητας, χωρίς να περιλαµβάνονται  κινήσεις µεταξύ στοιχείων 

τα οποία συνιστούν ταµειακά διαθέσιµα.  

4.3 ΈΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΡ 

Σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 7 «Καταστάσεις Ταµειακών Ροών» και για την παρουσίαση των 

ταµειακών ροών από λειτουργικές δραστηριότητες  µε την έµµεση µέθοδο, «το καθαρό 

κέρδος ή ζηµία της χρήσης αναµορφώνεται µε βάση τις επιδράσεις των συναλλαγών µη 

ταµειακής φύσης, των αναβαλλόµενων ή των δεδουλευµένων οργανικών εισπράξεων ή 

πληρωµών του παρελθόντος ή του µέλλοντος, όπως επίσης και των στοιχείων εσόδων ή 

εξόδων που συνδέονται µε επενδυτικές ή χρηµατοδοτικές ταµειακές ροές». Στον διαφορετικό 

τρόπο παρουσίασης των ταµειακών ροών από λειτουργικές δραστηριότητες εντοπίζεται η 

διαφορά µεταξύ της έµµεσης και της άµεσης µεθόδου κατάρτισης της ΚΤΡ. 

Στον παρακάτω πίνακα 4.1 απεικονίζεται συνοπτικά ο τρόπος παρουσίασης των 

ταµειακών ροών από λειτουργικές δραστηριότητες (Βλάχος, 2016): 
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Πίνακας 4.1: Έµµεση µέθοδος παρουσίασης ταµειακών ροών από λειτουργικές δραστηριότητες. 

Έµµεση µέθοδος παρουσίασης ταµειακών ροών από λειτουργικές 

δραστηριότητες 

Αποτέλεσµα περιόδου προ φόρου εισοδήµατος (µε θετικό πρόσηµο σε 

περίπτωση κερδών, µε αρνητικό σε περίπτωση ζηµιών) 

Μείον έσοδα ή κέρδη που δεν συνεπάγονται ταµειακή εισροή 

Πλέον έξοδα ή ζηµιές που δεν συνεπάγονται ταµειακή εκροή 

Μείον έσοδα ή κέρδη που σχετίζονται µε χρηµατοδοτικές ή 

επενδυτικές δραστηριότητες 

Πλέον έξοδα ή ζηµίες που σχετίζονται µε χρηµατοδοτικές ή 

επενδυτικές δραστηριότητες 

Πλέον  δεδουλευµένοι χρεωστικοί τόκοι µείον δεδουλευµένοι 

πιστωτικοί τόκοι 

Μείον θετική µεταβολή αποθεµάτων 

Πλέον αρνητική µεταβολή αποθεµάτων 

Μείον θετική µεταβολή απαιτήσεων 

Πλέον αρνητική µεταβολή απαιτήσεων 

Πλέον θετική µεταβολή υποχρεώσεων 

Μείον αρνητική µεταβολή υποχρεώσεων 

 
Μείον πληρωµές χρεωστικών τόκων 

Μείον πληρωµές φόρου εισοδήµατος 

 
Προκύψασα ταµειακή ροή από λειτουργικές δραστηριότητες 

Πηγή:  (Βλάχος, 2016).  

Μέσω της πρακτικής εφαρµογής που ακολουθεί η παρούσα ανάλυση εστιάζει κυρίως  

στην µεθοδολογία η οποία µπορεί να εφαρµοστεί ώστε να καταρτιστεί η ΚΤΡ µε την έµµεση 

µέθοδο, και µε βάση εργασίας τις µεταβολές που έχουν επέλθει µεταξύ των στοιχείων 

(περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και καθαρής θέσης) δύο διαδοχικών ισολογισµών, 
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δεδοµένου του γεγονότος πως η µεταβολή στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα από µία 

λογιστική περίοδο σε µία άλλη, είναι αποτέλεσµα συνδυασµού µεταβολών περιουσιακών 

στοιχείων, υποχρεώσεων και στοιχείων καθαρής θέσης. Οι απαιτούµενες πληροφορίες για 

την κατάρτιση της ΚΤΡ  µε την έµµεση µέθοδο προκύπτουν από την ανάλυση των 

συγκεκριµένων µεταβολών (Βλάχος, 2016).  

Συνεπώς, οι καθαρές ταµιακές ροές των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων 

προσδιορίζονται µε την αναµόρφωση του καθαρού κέρδους ή ζηµίας βάσει των επιδράσεων 

από (Μανδήλας, 2013):  

� Τις µεταβολές κατά τη διάρκεια της περιόδου στα αποθέµατα και στις οργανικές 

απαιτήσεις και λογαριασµούς πληρωτέους,  

� Τα µη ταµιακά στοιχεία, όπως οι αποσβέσεις, οι προβλέψεις, οι αναβαλλόµενοι φόροι, τα 

µη πραγµατοποιηµένα κέρδη και ζηµίες από ξένα νοµίσµατα, τα αδιανέµητα κέρδη 

συγγενών επιχειρήσεων και τα δικαιώµατα της µειοψηφίας και  

�  Όλα τα άλλα στοιχεία για τα οποία οι ταµιακές συνέπειες συνίστανται σε ταµιακές ροές 

επενδυτικής ή χρηµατοοικονοµικής φύσης.  

� ∆ιαφορετικά, µε την έµµεση µέθοδο υπάρχει η δυνατότητα να παρουσιάζονται οι καθαρές 

ταµιακές ροές από τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες, εµφανίζοντας τα έσοδα και τα 

έξοδα, που απεικονίζονται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων, καθώς και τις 

µεταβολές κατά τη διάρκεια της περιόδου, στα αποθέµατα και στις οργανικές απαιτήσεις 

και λογαριασµούς πληρωτέους.  

Για παράδειγµα (Βλάχος, 2016):  

Πίνακας 4.2: Παράδειγµα Έµµεσης µεθόδου κατάρτισης ταµειακών ροών από τις επιχειρηµατικές 

δραστηριότητες. 

Καθαρά Κέρδη  xx,xxx  

Πλέον αποσβέσεις xx,xxx   

Πλέον προβλέψεις xx,xxx   

Πλέον / µείον αποτελέσµατα επενδυτικής δραστηριότητας xx,xxx xx,xxx  

ΤΡ από Λειτουργικές ∆ραστηριότητες πριν από τις 

µεταβολές στο Κεφάλαιο Κίνησης   xx,xxx 

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων xx,xxx   

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων xx,xxx   

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) xx,xxx   
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Μείον πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα καταβεβληµένα xx,xxx   

ΤΡ από Λειτουργικές ∆ραστηριότητες λόγω µεταβολών 

στο Κεφάλαιο Κίνησης   xx,xxx 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επιχειρηµατικές 

δραστηριότητες   xx,xxx 

Πηγή:  (Βλάχος, 2016).  

4.4 ΑΜΕΣΗ ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΤΡ 

Παρά το γεγονός πως το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 7 «Καταστάσεις Ταµειακών 

Ροών» προτρέπει τις επιχειρήσεις που εφαρµόζουν ∆ΛΠ να καταρτίζουν την ΚΤΡ µε την 

άµεση µέθοδο, η οποία διαφέρει από την έµµεση µόνο ως προς τον τρόπο παρουσίασης των 

ταµειακών ροών από λειτουργικές δραστηριότητες, ωστόσο η ΚΤΡ καταρτίζεται από τις 

µεγάλες οντότητες που είναι υπόχρεες εφαρµογής του Ν.4308/2014 µόνο µε την έµµεση 

µέθοδο. Πιο συγκεκριµένα σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 7 όταν παρουσιάζονται οι ταµειακές ροές 

από λειτουργικές δραστηριότητες µε την άµεση µέθοδο, τότε θα πρέπει να γνωστοποιούνται 

οι κύριες κατηγορίες ακαθάριστων εισπράξεων και ακαθάριστων καταβολών µετρητών 

(Γεωργόπουλος, 2016).   

Οι απαιτούµενες πληροφορίες αντλούνται:  

a) Από τα λογιστικά αρχεία της επιχείρησης,  

b) Με την αναµόρφωση των πωλήσεων, του κόστους πωλήσεων και άλλων στοιχείων της 

κατάστασης λογαριασµού αποτελεσµάτων βάσει:  

1ο. των µεταβολών κατά τη διάρκεια της περιόδου στα αποθέµατα και στις 

λειτουργικές απαιτήσεις και τους πληρωτέους λογαριασµούς,  

2ο. άλλων µη ταµιακών στοιχείων και  

3ο. άλλων στοιχείων για τα οποία οι ταµιακές συνέπειες συνίστανται σε ταµιακές ροές 

επενδυτικής ή χρηµατοδοτικής φύσης.  

Σύµφωνα, λοιπόν, µε την Άµεση Μέθοδο Παρουσίασης οι επιχειρήσεις επιδιώκουν 

την εµφάνιση των ταµιακών ροών από επιχειρηµατικές δραστηριότητες χρησιµοποιώντας την 

άµεση µέθοδο. Με την άµεση µέθοδο παρέχονται πληροφορίες χρήσιµες για την εκτίµηση 

µελλοντικών ταµιακών ροών και οι οποίες δεν είναι προσιτές µε την έµµεση µέθοδο.  

Ακολουθεί ένα παράδειγµα παρουσίασης Ταµειακών Ροών από Επιχειρηµατικές 

(Λειτουργικές) δραστηριότητες µε τη χρήση της Άµεσης µεθόδου (Γεωργόπουλος, 2016): 
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Πίνακας 4.3: Παράδειγµα παρουσίασης Ταµειακών Ροών από Επιχειρηµατικές (Λειτουργικές) 

δραστηριότητες µε τη χρήση της Άµεσης µεθόδου. 

Εισπράξεις από Πωλήσεις (Πελάτες)   xx,xxx 

Πληρωµές σε προµηθευτές  -xx,xxx 

Πληρωµές σε εργαζοµένους  -xx,xxx 

Πληρωµές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων  -xx,xxx 

Τόκοι πληρωθέντες  -xx,xxx 

Φόροι εισοδήµατος πληρωθέντες  -xx,xxx 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επιχειρηµατικές δραστηριότητες ±xx,xxx 

Πηγή: (Γεωργόπουλος, 2016). 

4.5 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΣΕ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ 

Για να µπουν στην κατάσταση ταµειακών ροών τα ταµιακά διαθέσιµα και τα ταµιακά 

ισοδύναµα πρέπει πρώτα να διαχωριστούν ανάλογα µε το αν αφορούν πηγές ή χρήσεις 

µετρητών. Η διαφορά οφείλεται στο γεγονός προέλευσης των µετρητών και στον σκοπό που 

εξυπηρετούν. Γενικά, οι πηγές αποτελούν την προέλευση των µετρητών µιας επιχείρησης και 

οι χρήσεις τον τρόπο κατανάλωσης από την επιχείρηση αυτών των µετρητών. Με τον 

διαχωρισµό αυτό δηλώνεται και αν πρέπει να µπουν τα ποσά αυτά στην κατάσταση 

ταµειακών ροών µε θετικό ή αρνητικό πρόσηµο.  

Ουσιαστικά πρόκειται για µια σύνοψη όλων των χρεώσεων και των πιστώσεων των 

λογαριασµών «Μετρητά» και «Επενδύσεις άµεσης ρευστότητας», σε συνδυασµό µε όλες τις 

συναλλαγές που περιλαµβάνουν µια σιωπηρή ανταλλαγή µετρητών. Παραδείγµατος χάριν, 

όταν αγοράζονται αποθέµατα µε πίστωση, τότε αυξάνεται ο λογαριασµός «Αποθέµατα» και 

πρόκειται για σιωπηρή χρήση µετρητών. Ταυτόχρονα, αυξάνονται οι «Λογαριασµοί 

πληρωτέοι», που είναι µια σιωπηρή πηγή µετρητών. Άρα αν αναλύσει κάποιος τις µεταβολές 

στους λογαριασµούς ισολογισµού, όπως τα «Αποθέµατα» και οι «Λογαριασµοί πληρωτέοι», 

τότε µπορεί να ανακαλύψει και τις σιωπηρές και τις εµφανείς πηγές και χρήσεις µετρητών.  

Η διαδικασία, λοιπόν, σύνταξης της Κατάστασης Ταµειακών Ροών είναι η εξέταση 

των λογαριασµών του Ισολογισµού µιας επιχείρησης, δύο χρήσεων, ο εντοπισµός των πηγών 

και χρήσεων των µετρητών και ο υπολογισµός των µεταβολών στους λογαριασµούς αυτούς.  

Η καθαρή ταµειακή ροή µιας περιόδου µπορεί να υπολογιστεί αρχίζοντας από το 

καθαρό κέρδος, αφαιρώντας τις µεταβολές στα µη ταµειακά στοιχεία ενεργητικού, 

προσθέτοντας τις µεταβολές στο παθητικό, αφαιρώντας τα µερίσµατα που καταβάλλονται 
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στους µετόχους και τέλος προσθέτοντας τις µεταβολές στο µετοχικό κεφάλαιο. Είναι 

σηµαντικό για την σωστή σύνταξη της κατάστασης, να κατανοηθεί εάν οι µεταβολές στους 

λογαριασµούς αφορούν αυξήσεις (θετικές) ή µειώσεις (αρνητικές). Στον πίνακα 4.4 που 

ακολουθεί φαίνεται η κατάλληλη κατάταξη σε πηγές και χρήσεις του καθαρού κέρδους, των 

µερισµάτων, και των καταβολών των µη ταµειακών λογαριασµών του ισολογισµού 

(Γεωργόπουλος, 2016):  

Πίνακας 4.4: Κατάταξη σε πηγές και χρήσεις κεφαλαίου. 

 Πηγές Χρήσεις 

Καθαρό κέρδος Πάντοτε  

Καθαρή ζηµία  Πάντοτε 

Μεταβολές στα µη ταµιακά 

στοιχεία ενεργητικού 
Μειώσεις Αυξήσεις 

Μεταβολές στο παθητικό Αυξήσεις Μειώσεις 

Μεταβολές στους λογαριασµούς 

µετοχικού κεφαλαίου 
Αυξήσεις Μειώσεις 

Μερίσµατα που πληρώνονται 

στους µετόχους 
 Πάντοτε 

Πηγή: (Γεωργόπουλος, 2016). 

Έτσι απορρέει και η εξίσωση / σχέση της Καθαρής Ταµειακής Ροής: 

Εξίσωση 4.1: Καθαρή Ταµειακή Ροή. 
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Το θετικό καθαρό κέρδος δηµιουργεί µετρητά, ενώ η καθαρή ζηµία καταναλώνει 

µετρητά. Πηγή µετρητών αποτελούν οι µειώσεις στα µη ταµειακά στοιχεία ενεργητικού, 

όπως η πώληση αποθεµάτων ή ακίνητης περιουσίας. Χρήση µετρητών αποτελούν οι αυξήσεις 

στα µη ταµειακά στοιχεία ενεργητικού, όπως η αγορά αποθεµάτων ή ακίνητης περιουσίας. 

Πηγή µετρητών αποτελούν οι αυξήσεις του παθητικού, όπως η λήψη κάποιου δανείου. 

Χρήση µετρητών είναι οι µειώσεις του παθητικού, όπως η αποπληρωµή ενός δανείου. Πηγή 

µετρητών αποτελούν οι αυξήσεις στους λογαριασµούς µετοχικού κεφαλαίου, όπως η πώληση 

κοινών µετοχών. Χρήση µετρητών αποτελεί η καταβολή µερισµάτων στους µετόχους.  

Η κατάρτιση της κατάστασης ταµειακών ροών πρόκειται για µια σαφή και ξεκάθαρη 

διαδικασία. Αρχίζει µε το καθαρό κέρδος (ή την καθαρή ζηµία) και στη συνέχεια προστίθεται 
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οτιδήποτε θεωρείται πηγή µετρητών, ενώ αφαιρείται οτιδήποτε θεωρείται χρήση µετρητών 

(Γεωργόπουλος, 2016). 

4.6 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΤΡ 

Η ΚΤΡ σε συνδυασµό µε τις λοιπές οικονοµικές καταστάσεις δίνει πληροφορίες 

(Γεωργόπουλος, 2016): 

� Για την µεταβολή της καθαρής περιουσίας και της χρηµατοοικονοµικής δοµής µιας 

εταιρείας. 

� Για τις δυνατότητες µιας εταιρείας να επηρεάζει τα ποσά και το χρόνο των ταµειακών 

ροών ώστε να προσαρµόζονται στην αλλαγή των συνθηκών και των ευκαιριών. 

� Για την δυνατότητα µιας εταιρείας να δηµιουργεί ταµιακά διαθέσιµα και ταµειακά 

ισοδύναµα, έτσι ώστε να µπορούν οι χρήστες να αναπτύξουν πρότυπα για να εκτιµούν και 

να συγκρίνουν την παρούσα αξία των µελλοντικών ταµειακών ροών των διαφόρων 

εταιρειών. 

� Για την οικονοµική απόδοση µιας εταιρείας απαλλαγµένη από λογιστικούς χειρισµούς 

(αποσβέσεις, προβλέψεις, κερδοζηµίες λογιστικές) γεγονός που διευκολύνει τόσο σε 

διαχρονικές όσο και σε διεπιχειρησιακές αναλύσεις
3
. 

� Για την σχέση µεταξύ λογιστικών αποτελεσµάτων και χρηµατικών ροών, ενώ 

µετατοπίζεται η έµφαση από τα λογιστικά αποτελέσµατα στις χρηµατικές ροές. 

� Για τον ταµειακό κύκλο και την επίπτωση της πιστωτικής πολιτικής στην ρευστότητα 

µιας εταιρείας. 

Τέλος, η ΚΤΡ αποτελεί µία κατάσταση µε ιδιαίτερες δυσκολίες κατά την σύνταξή της, 

διότι γιατί πρόκειται για µία καινούρια κατάσταση για τον λογιστικό κόσµο. 

Επίσης µία άλλη δυσκολία είναι το γεγονός ότι η ΚΤΡ δεν προκύπτει από τα διάφορα 

µηχανογραφηµένα διπλογραφικά συστήµατα, µε αποτέλεσµα ορισµένες φορές η κατάρτιση 

της να είναι ένα πραγµατικό βάσανο για τους υπεύθυνους κατάρτισής της. 

                                                           

3
 Πληροφορίες για τις προηγηθείσες ταµειακές ροές χρησιµοποιούνται συχνά ως ένδειξη του ποσού, του χρόνου 

και της βεβαιότητας των µελλοντικών ταµειακών ροών. Αυτές είναι επίσης χρήσιµες για τον έλεγχο της 

ακρίβειας προηγούµενων εκτιµήσεων, για τις µελλοντικές ταµειακές ροές και για την εξέταση της σχέσης 

µεταξύ της κερδοφορίας και των καθαρών ταµειακών ροών και της επίδρασης των µεταβολών των τιµών. 
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4.7 ∆ΙΕΘΝΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 

Οι Döring,  Drobetz,  Janzen και Meier (2018) σε έρευνά τους για τις «Παγκόσµιες 

ευαισθησίες στις ταµειακές ροές», εξέτασαν το ρόλο του θεσµικού πλαισίου µιας χώρας για 

επενδυτικές και χρηµατοδοτικές δραστηριότητες. Εξήγησαν ότι η χρηµατοοικονοµική 

διάρθρωση µιας χώρας, τα δικαιώµατα των επενδυτών και το νοµικό περιβάλλον είναι 

σηµαντικοί καθοριστικοί παράγοντες της σχέσης µεταξύ ταµειακών ροών και επενδυτικής 

και χρηµατοοικονοµικής συµπεριφοράς των επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις από χώρες µε 

ισχυρότερο θεσµικό πλαίσιο παρουσιάζουν υψηλότερες ευαισθησίες χρηµατοδότησης-

ταµειακών ροών. Αυτές οι επιχειρήσεις είναι πιο πιθανό να υποκαταστήσουν ένα έλλειµµα 

ταµειακών ροών µε την έκδοση µετοχών. Αντίθετα, οι ευαισθησίες των επενδύσεων και των 

ταµειακών ροών είναι υψηλότερες για τις επιχειρήσεις σε χώρες µε ασθενέστερο θεσµικό 

πλαίσιο (Döring, et al., 2018).  

Εν συνεχεία οι Harris και Roark (2018) κατέγραψαν τις «Αποφάσεις για τον κίνδυνο 

ταµειακών ροών και τη διάρθρωση των κεφαλαίων». Αναγνώρισαν τη σχέση µεταξύ του 

κινδύνου των ταµειακών ροών, των αποφάσεων την κεφαλαιακής δοµής και των ταµειακών 

ροών εκµετάλλευσης Οι επιχειρήσεις µε µεγαλύτερη µεταβλητότητα των ταµειακών ροών 

έχουν υψηλότερα επίπεδα χρέους και αυτός ο θετικός δεσµός είναι µόνο για τις επιχειρήσεις 

µε τις ασθενέστερες χρηµατοοικονοµικές επιδόσεις που µετρώνται από τις ταµειακές ροές 

λειτουργίας. Όταν οι επιχειρήσεις κατατάσσονται µε βάση τις λειτουργικές ταµειακές ροές, -

όσες βρίσκονται στο κάτω µισό - αυξάνουν τη χρήση µόχλευσης σε σχέση µε τον αυξανόµενο 

κίνδυνο ταµειακών ροών. Για τις επιχειρήσεις µε λειτουργικές ταµειακές ροές που βρίσκονται 

στο άνω µισό, η σχέση µεταξύ του κινδύνου ταµειακών ροών που αντιµετωπίζει η επιχείρηση 

και της χρήσης της µόχλευσης δεν είναι στατιστικά σηµαντική (Harris & Roark, 2018). 

Την «Επίδραση της ταµειακής ροής στην ταχύτητα προσαρµογής στη βέλτιστη 

κεφαλαιακή διάρθρωση» µελέτησαν οι Dufour, Luu και Teller (2018). Στόχος του έρευνά 

τους είναι να εξετάσουν την επίδραση της ταµειακής ροής στην ταχύτητα προσαρµογής των 

γαλλικών ΜΜΕ (Μικρό- Μεσαίων Επιχειρήσεων) στους στόχους κεφαλαιακής δοµής τους. Η 

προσαρµογή της χρηµατοοικονοµικής διάρθρωσης µιας επιχείρησης έχει ως αποτέλεσµα το 

κόστος συναλλαγής, συµπεριλαµβανοµένου του κόστους πληροφόρησης, του κόστους 

διαπραγµάτευσης και του κόστους παρακολούθησης. Τα κόστη συναλλαγών έχουν ισχυρή 

επίδραση της χρηµατοοικονοµικής διάρθρωσης µιας εταιρείας στο στόχο µόχλευσης. 

Επιπλέον, το κόστος συναλλαγών θεωρείται υψηλότερο για τις ΜΜΕ από ό, τι για τις 
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εισηγµένες εταιρείες. Στο πλαίσιο αυτό, η µελέτη των ταµειακών ροών είναι ιδιαίτερα 

σηµαντική, επειδή η ταµειακή ροή είναι ένας πόρος που συνεπάγεται χαµηλό κόστος 

συναλλαγής. Εφαρµόστηκε ένα µοντέλο δύο πλαισίων γαλλικών ΜΜΕ, τα οποία 

συλλέχθηκαν κατά την περίοδο 2005-2014. Στο πρώτο βήµα, εκτιµάται η µόχλευση. 

Θεώρησαν δύο ειδών µόχλευσης: µια βραχυπρόθεσµη µόχλευση και µια µακροπρόθεσµη 

µόχλευση. Στο δεύτερο βήµα, ως στόχος χρησιµοποιήθηκε η εκτίµηση των ρυθµίσεων 

προσαρµογής, διαχωρίζοντας τις εταιρείες που έχουν υπερβολικά κέρδη και τις εταιρείες µε 

χαµηλές επιδόσεις. Υπάρχουν δύο κύριες συµβολές αυτής της µελέτης. Η πρώτη συνεισφορά 

της µελέτης ήταν ότι διαπιστώθηκε µια σηµαντική διαφορά στις ΜΜΕ µεταξύ υπερβολικά 

χαµηλών επιτοκίων επιχειρήσεων για βραχυπρόθεσµη µόχλευση αλλά όχι για 

µακροπρόθεσµη µόχλευση. Η δεύτερη συµβολή της µελέτης αυτής ήταν να τονίσει τη 

συµπεριφορά των ΜΜΕ προσαρµόζοντας ταυτόχρονα την οικονοµική τους δοµή. Για τις 

υπερβολικά χρεωµένες επιχειρήσεις, τα στατιστικά αποτελέσµατα έδειξαν ότι η οικονοµική 

µεγέθυνση των επιχειρήσεων µε θετική ταµειακή ροή είναι µεγαλύτερη από την µεγέθυνση 

των επιχειρήσεων µε αρνητική ταµειακή ροή. Αντίθετα µε τα ευρήµατα που σχετίζονται µε 

τις εισηγµένες εταιρείες, για τις εταιρείες µε χαµηλή απόδοση, τα αποτελέσµατα δεν δείχνουν 

ότι µια αρνητική ταµειακή ροή συνεπάγεται ταχύτερη προσαρµογή στην µόχλευση (Dufour, 

et al., 2018). 

Οι Imhof και Seavey (2018) σε µελέτη τους κατέγραψαν «Πώς οι επενδυτές εκτιµούν 

τα µετρητά και τις ταµειακές ροές όταν οι οικονοµικοί διαχειριστές δεσµεύονται να παρέχουν 

προβλέψεις κερδών». Η θεωρία προβάλει ότι η εθελοντική αποκάλυψη αποτελεί σηµαντικό 

µηχανισµό για τη µείωση της ασυµµετρίας της πληροφορίας στο εταιρικό περιβάλλον.  

Έρευνες για την εταιρική ταµειακή πολιτική υποδηλώνουν ότι οι επενδυτές εκτιµούν 

περισσότερο τα µετρητά όταν υφίσταται ασυµµετρία πληροφόρησης. Εξετάστηκε αν οι 

επενδυτές εκτιµούν τα µετρητά και τις υψηλότερες ταµειακές ροές για τις επιχειρήσεις που 

δεσµεύονται να παρέχουν προβλέψεις για τις αποδοχές διαχείρισης, µια σηµαντική µορφή 

εθελοντικής γνωστοποίησης. Κατόπιν αποδεικνύεται ότι οι δεσµευµένες προβλέψεις 

συνδέονται αρνητικά µε ευρέως αποδεκτά µέτρα ασυµµετρίας των πληροφοριών. Σε 

πολυµεταβλητές δοκιµές, τεκµηριώνεται ότι οι δεσµευµένες προβλέψεις συνδέονται µε την 

υψηλότερη αγοραία αξία µετρητών, των πλεονασµατικών ταµειακών ροών και των 

ταµειακών ροών εκµετάλλευσης (Imhof & Seavey, 2018). 

Για τις «Επενδύσεις - ευαισθησίες στις ταµειακές ροές και κακή κατανοµή 

κεφαλαίου» εξήγαγαν συµπεράσµατα οι Chanbora και Guiying, (2018). Στη µελέτη τους 
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εκτιµούν την άµεση επίδραση του περιορισµού της χρηµατοδότησης στην κακή κατανοµή 

κεφαλαίου. Παρέχουν ένα απλό θεωρητικό πλαίσιο που συνδέει την ετερογένεια στην 

ευαισθησία των επενδύσεων-ταµειακών ροών, ένας κοινός δείκτης του περιορισµού της 

χρηµατοδότησης, στη διασπορά του προϊόντος του κεφαλαίου µε οριακά έσοδα, ένα άµεσο 

µέτρο της αναλογικής αναποτελεσµατικότητας. Το µοντέλο τους δείχνει ότι η ύπαρξη τόσο 

περιορισµένων όσο και µη περιορισµένων επιχειρήσεων είναι µια επαρκής αλλά όχι 

απαραίτητη προϋπόθεση για την κακή κατανοµή κεφαλαίου. Εφαρµόζουν ένα εµπειρικό 

µοντέλο επένδυσης διόρθωσης σφαλµάτων για αµερικανικές εταιρείες παραγωγής και 

διάφορων κινεζικών επιχειρήσεων. Οι εκτιµήσεις τους σχετικά µε την ευαισθησία στις 

επενδύσεις και τις ταµειακές ροές συνεπάγονται σε απώλεια του παράγοντα της συνολικής 

παραγωγικότητας 5% και 15% αντίστοιχα για τις ισορροπηµένες και µη ισορροπηµένες 

επιχειρήσεις (Chanbora & Guiying, 2018). 

«Η εξασθένιση της επένδυσης-ευαισθησία των ταµειακών ροών και της παγκόσµιας 

ανάπτυξης» είναι το θέµα µελέτης των Larkin και Zhu (2018). Στην µελέτη τους εξετάζουν 

την ευαισθησία των επενδυτικών ταµειακών ροών (ICF) στις διεθνείς αγορές και δείχνουν ότι 

η ευαισθησία ήταν σταθερή στις φτωχές χώρες, αλλά παρουσίασε µια απότοµη πτώση µε την 

πάροδο του χρόνου σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε πλούσιες χώρες. Τα αποτελέσµατά 

τους δείχνουν ότι ο αυξανόµενος πλούτος των οικονοµιών σε όλο τον κόσµο και η χαλάρωση 

των οικονοµικών περιορισµών σε επίπεδο επιχείρησης έχουν οδηγήσει στην εξαφάνιση της 

ευαισθησίας των επενδυτικών ταµειακών ροών σε πλούσιες, ιδιαίτερα ανεπτυγµένες χώρες, 

αλλά όχι σε φτωχές αναπτυσσόµενες χώρες. Τέλος δείχνουν ότι η πρόσβαση σε εξωτερική 

χρηµατοδότηση, ιδιαίτερα η χρηµατοδότηση µε ίδια κεφάλαια, αποτελεί βασικό κανάλι -

µέσω του οποίου- η ανάπτυξη σε επίπεδο χώρας επηρεάζει την ευαισθησία της επένδυσης 

στην εσωτερική ταµειακή ροή. Τα στοιχεία τους αποδεικνύουν ότι οι διαθέσιµοι οικονοµικοί 

πόροι και η αποτελεσµατικότητα της κατανοµής είναι δύο απαραίτητες προϋποθέσεις που 

διασφαλίζουν τη βιωσιµότητα των επηχειρήσεων (Larkin & Zhu, 2018). 

Οι Alfonso, Christie, Hollie, και  Yu (2018) µελέτησαν τους «Καθοριστικούς 

παράγοντες και τις οικονοµικές συνέπειες των αναπροσαρµογών της ταµειακής ροής». Η 

Financial Accounting Standards Board (FASB / Συµβούλιο ∆ηµοσιονοµικών Λογιστικών 

Προτύπων), η Protecting Investors through Audit Oversight (PCAOB / Προστασία των 

επενδυτών µέσω της εποπτείας του ελέγχου), η Securities and Exchange Commission (SEC / 

Αµερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς) και η American Institute of Certified Public 

Accountants  (AICPA /  Αµερικανικό Ινστιτούτο Ορκωτών Λογιστών) έχουν αναγνωρίσει ότι 
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το λογιστικό πεδίο πρέπει να επανεξετάσει την κατάσταση ταµειακών ροών (SCF/ΚΤΡ). Ενώ 

ο συνολικός αριθµός αναπροσαρµογών έχει σταθεροποιηθεί τα τελευταία πέντε χρόνια, το 

ποσοστό αναπροσαρµογών ταµειακών ροών (CFRs) αυξήθηκε από 8,7% όλων των 

αναµορφώσεων το 2009 σε 20,2% όλων των αναµορφώσεων το 2014. Εξέτασαν τους 

καθοριστικούς παράγοντες των αναπροσαρµογών ταµειακών ροών (CFR), τις διαφορές των 

πεποιθήσεων των επενδυτών σχετικά µε τα CFR και το περιεχόµενο πληροφοριών των CFR, 

µε επίκεντρο τον αφύσικο όγκο συναλλαγών και τις αντιδράσεις τιµών στα CFR. Στη 

συνέχεια, εξέτασαν εάν η καθοδήγηση που δηµοσίευσε η SEC / AICPA στις αρχές του 2006 

άλλαξε το περιεχόµενο πληροφοριών των CFR. Η αγορά διαπιστώνει ότι οι CFRs είναι 

ενηµερωτικοί µε κάποια διαφωνία των επενδυτών, όπως φαίνεται από τον υψηλότερο όγκο 

συναλλαγών. Επίσης, διαπίστωσαν µια αντίδραση αυξανόµενου όγκου στις µεταβολές των 

ταµειακών ροών εκµετάλλευσης µετά την περίοδο αποζηµίωσης. Ενώ η αγορά 

ανταποκρίνεται αρνητικά στις CFRs, διαπίστωσαν ότι δεν κάνει διάκριση µεταξύ της 

εµφάνισης ή της µη ταξινόµησης µε CFR (Alfonso, et al., 2018). 

Τις «Επενδυτικές δαπάνες των αµερικανικών δηµόσιων επιχειρήσεων σε σχέση µε τις 

ταµειακές ροές» µελέτησαν οι Grullon,  Hund και Weston (2018). Οι 100 µεγαλύτεροι 

επενδυτές στις ΗΠΑ αντιπροσωπεύουν το 60% των συνολικών κεφαλαιουχικών δαπανών και 

οδηγούν το µεγαλύτερο µέρος της διακύµανσης των συνολικών επενδύσεων. Αυτή η υψηλή 

συγκέντρωση δηµιουργεί µια αποσύνδεση µεταξύ της µέσης δηµόσιας επιχείρησης και των 

µακροοικονοµικών µεγεθών. Για τις µεγάλες επιχειρήσεις, η ταµειακή ροή παραµένει ο 

κύριος µοχλός των επενδυτικών δαπανών και δεν έχει µειωθεί για τις µικρότερες δηµόσιες 

επιχειρήσεις. Οι ταµειακές ροές -προς τους µεγάλους επενδυτές- παρέχουν µια καλύτερη 

πρόβλεψη των µελλοντικών επενδυτικών ευκαιριών, παρόλο που οι επιχειρήσεις αυτές δεν 

είναι οικονοµικά περιορισµένες. Τα αποτελέσµατα αυτά δείχνουν ότι, τουλάχιστον για τους 

µεγαλύτερους επενδυτές, είναι απίθανο το σφάλµα µέτρησης να οδηγήσει στην ουσία της 

ταµειακής ροής. Τα αποτελέσµατά τους είναι ασυµβίβαστα µε τα πρόσφατα µοντέλα που 

προβλέπουν υψηλότερη ευαισθησία στις επενδύσεις και τις ταµειακές ροές για µικρές 

επιχειρήσεις ανάπτυξης και υποδηλώνουν ότι η ταµειακή ροή εξακολουθεί να είναι ο 

σηµαντικότερος καθοριστικός παράγοντας των µακροοικονοµικών διακυµάνσεων στις 

επενδυτικές δαπάνες (Grullon, et al., 2018).  
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5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ: «ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ» 

5.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Στο παρόν κεφάλαιο θα παρουσιάσουµε χρηµατοοικονοµικό υπόδειγµα κατάρτισης 

Κατάστασης Ταµειακών Ροών, µε την άµεση και µε την έµµεση µέθοδο. Για να υλοποιηθεί 

το συγκεκριµένο παράδειγµα παρατίθενται δύο διαδοχικοί Ισολογισµοί µιας επιχείρησης για 

τα έτη 2017-18, τα Αποτελέσµατα Χρήσης, και άλλες χρήσιµες πληροφορίες, ώστε να 

υλοποιήσουµε στην Κατάσταση Ταµειακών Ροών
4
. 

5.2 ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ 

ΡΟΩΝ 

Παρακάτω στον πίνακα 5.1 παραθέτουµε στοιχεία της επιχείρησης που θα 

αναλύσουµε καταγράφοντας τον Ενοποιηµένο Ισολογισµό κατά την 31/12/2018 και 

31/12/2017. 

Πίνακας 5.1: Ενοποιηµένος Ισολογισµός κατά την 31/12/2018 και 31/12/2017. 

    2018 2017 

Πάγια περιουσιακά στοιχεία     

Εξοπλισµός   570.000 510.000 

Αποσβεσµένο   -110.000 -85.000 

     460.000 425.000 

        

Κυκλοφορούν ενεργητικό     

Αποθέµατα   11.000 8.000 

Απαιτήσεις   38.000 18.000 

Προπληρωµένα έξοδα  5.000 2.000 

                                                           

4
 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.4308/2014 όπου καθορίζονται οι χρηµατοοικονοµικές 

καταστάσεις. Επιπροσθέτως αναφέρεται ότι µέχρι και την εισαγωγή των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων 

(Ν.4308/2014), υποχρέωση κατάρτισης της συγκεκριµένης κατάστασης από τις εταιρίες που υπάγονταν στο 

Ελληνικό Λογιστικό Πλαίσιο, είχαν µόνο εκείνες οι οποίες ως µητρικές κατάρτιζαν ενοποιηµένες 

χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις (άρθρο 100 παρ.1.α Ν.2190/1920). Άρα η κατάσταση ταµειακών ροών (ΚΤΡ) 

από τις µητρικές εταιρίες καταρτιζόταν µε την άµεση µέθοδο (Υ.Α Κ2  - 6132/23.4.2007). Επιπροσθέτως στο 

παράρτηµα Β του Ν.4308/2014 το υπόδειγµα της ΚΤΡ που παρουσιάζεται  αφορά στην κατάρτιση της 

κατάστασης µε την έµµεση µέθοδο.  
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Ταµείο    32.448 22.000 

Σύνολο Κυκλοφορούντος ενεργητικού 86.448 50.000 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   546.448 475.000 

      

      

Ιδία Κεφάλαια         

Μετοχικό 

κεφάλαιο 

   316.800 236.800 

Αποθεµατικά   114.383 92.000 

     431.183 328.800 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ      

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις    

∆άνεια    82.000 125.000 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις    

Προµηθευτές   6.200 3.200 

Υποχρεώσεις από φόρους-Τέλη 27.065 18.000 

     33.265 21.200 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ   546.448 475.000 

 

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του έτους αγοράστηκαν πάγια αξίας 90.000 €. Πώληση 

παγίων 13.700€, Αποσβεσµένο κατά 10.000€, Αρχικής αξίας 30.000, Ζηµιά 6.300€. 

Έπειτα στον Πίνακα 5.2 παρατίθενται Ενοποιηµένος Λογαριασµός Αποτελεσµάτων 

για το έτος 2018: 

Πίνακας 5.2: Ενοποιηµένος Λογαριασµός Αποτελεσµάτων για το έτος 2018 

Πωλήσεις  138.000 

Κόστος πωλήσεων  -23.000 

Έξοδα προσωπικού  -24.000 

Αποσβέσεις  -35.000 

Ζηµία από πώληση παγίων  -6.300 

Τόκοι πληρωθέντες  -1.200 

Καθαρά κέρδη προ φόρων  48.500 

Φόροι εισοδήµατος  -14.065
5
 

Καθαρά κέρδη µετά φόρων  34.435 

Μερίσµατα πληρωθέντα  -12.052
6
 

                                                           

5
 Με 29%. 

6
 Με 35%. 
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Καθαρά κέρδη χρήσεως  22.383 

Καθαρά κέρδη από µεταφορά
7
  92.000 

  114.383 

 

Στους παρακάτω πίνακες παρατίθενται διάφορες επεξηγηµατικές πράξεις:  

1. Εισπράξεις από πελάτες: 

Πίνακας 5.3: Εισπράξεις από πελάτες. 

Απαιτήσεις Αρχής 18.000 

Πωλήσεις 138.000 

Απαιτήσεις Τέλους -38.000 

Εισπράξεις από πελάτες 118.000 

 

2. Πληρωµή σε προµηθευτές  

Υπολογισµός Αποθεµάτων: 

Πίνακας 5.4: Υπολογισµός Αποθεµάτων. 

Αποθέµατα Τέλους 11.000 

Κόστος Πωλήσεων 23.000 

Αποθέµατα Αρχής -8.000 

Αγορές Αποθεµάτων 26.000 

 

Υπολογισµός Πληρωµών σε προµηθευτές: 

Πίνακας 5.5: Πληρωµές σε προµηθευτές. 

Προµηθευτές Αρχής 3.200 

Αγορές Αποθεµάτων 26.000 

Προµηθευτές Τέλους -6.200 

Πληρωµές σε προµηθευτές 23.000 

 

3. Επενδυτικές ∆ραστηριότητες 

Υπολογισµός Είσπραξης από πώληση παγίων: 

Πίνακας 5.6: Είσπραξη από πώληση παγίων. 

Πάγια αρχής 510.000 

                                                           

7
 Αποθεµατικό από την προηγούµενη χρήση. 
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Αγορές παγίων 90.000 

Πάγια τέλους -570.000 

Πώληση παγίων 30.000 

 

Υπολογισµός αποσβέσεων: 

Πίνακας 5.7: Υπολογισµός αποσβέσεων. 

Αποσβέσεις αρχής 85.000 

Αποσβέσεις χρήσεως 35.000 

Αποσβέσεις τέλους -110.000 

Πώληση παγίων 10.000 

 

Υπολογισµός Πώλησης παγίων: 

Πίνακας 5.8: Πώληση παγίων. 

Τιµή κτήσεως παγίων 30.000 

Αποσβέσεις παγίων -10.000 

Ζηµία πώλησης παγίων -6.300 

Είσπραξη από πώληση 13.700 

 

Στον Πίνακα 5.9 παρατίθενται Κατάσταση Ταµειακών Ροών-Άµεση Μέθοδος: 

Πίνακας 5.9: Κατάσταση Ταµειακών Ροών-Άµεση Μέθοδος. 

Λειτουργικές ∆ραστηριότητες 

Είσπραξη από πελάτες 118.000 

Πληρωµές σε προµηθευτές -23.000 

Πληρωµές 

εξόδων -27.000 

-50.000 

Καθαρές εισπράξεις εµπορίου 68.000 

Πληρωµή τόκων -1.200 

Πληρωµή φόρων -5.000 

-6.200 

Σύνολο µετρητών από λειτουργικές δραστηριότητες 61.800 

Επενδυτικές ∆ραστηριότητες 

Είσπραξη από πώληση παγίων 13.700 

Αγορά παγίων -90.000 

Σύνολο µετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες -76.300 

-14.500 

Χρηµατοοικονοµικές ∆ραστηριότητες 

Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 80.000 

Πληρωµή µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων -43.000 
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Πληρωµή µερισµάτων -12.052 

Σύνολο µετρητών από χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες 24.948 

Καθαρή αύξηση Ταµιακών ∆ιαθεσίµων και Ταµιακών Ισοδυνάµων 10.448 

Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και Ταµειακά Ισοδύναµα 01/01/2018 22.000 

Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και Ταµειακά Ισοδύναµα 31/12/2018 32.448 

 

 

Στον Πίνακα 5.10 παρατίθενται η Κατάσταση Ταµειακών Ροών-Άµεση Μέθοδος: 

Πίνακας 5.10: Κατάσταση Ταµειακών Ροών-Έµµεση Μέθοδος 

Λειτουργικές ∆ραστηριότητες 

Καθαρά κέρδη προ φόρων 48.500 

Προσαρµογές για: 

Αποσβέσεις 35.000 

Ζηµία από πώληση παγίων 6.300 

Τόκοι πληρωθέντες 1.200 

Λειτουργικό αποτέλεσµα πριν τις µεταβολές κεφαλαίου κινήσεως 91.000 

Αύξηση αποθεµάτων -3.000 

Αύξηση πελατών εµπορίου -20.000 

Αύξηση προπληρωµένων 

εξόδων -3.000 

Αύξηση πιστωτών εµπορίου 3.000 

-23.000 

Σύνολο λειτουργικής δραστηριότητας 68.000 

Πληρωµή τόκων -1.200 

Πληρωµή φόρων -5.000 

-6.200 

Σύνολο µετρητών από λειτουργικές δραστηριότητες 61.800 

Επενδυτικές ∆ραστηριότητες 

Αγορές παγίων -90.000 

Πώληση παγίων 13.700 

Σύνολο µετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες -76.300 

Χρηµατοοικονοµικές ∆ραστηριότητες 

Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 80.000 

Μείωση µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων -43.000 

Πληρωµή µερισµάτων -12.052 

Σύνολο µετρητών από χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες 24.948 

Καθαρή αύξηση Ταµιακών ∆ιαθεσίµων και Ταµιακών Ισοδυνάµων 10.448 

Ταµιακά ∆ιαθέσιµα και Ταµιακά Ισοδύναµα 01/01/2018 22000 

Ταµιακά ∆ιαθέσιµα και Ταµιακά Ισοδύναµα 31/12/2018 32.448 
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Τα Ταµιακά ∆ιαθέσιµα και Ταµιακά Ισοδύναµα κατά την 31/12/2018 υπερκαλύπτουν 

το σύνολο των Βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων (Προµηθευτές) και τις Υποχρεώσεις από 

φόρους-Τέλη αλλά όχι τις Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις (∆άνεια). 
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6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ: «ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ» 

Κατά την βιβλιογραφική έρευνα / επισκόπηση του θέµατος, της ανάλυσης και 

εφαρµογής των Ταµειακών Ροών µε βάση τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, προέκυψαν τα εξής 

συµπεράσµατα: 

Οι Ταµειακές Ροές δίνουν πληροφορίες για την µεταβολή / παρεκκλίσεις της καθαρής 

περιουσίας και των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων µιας εταιρείας / οικονοµικού οργανισµού. 

Επιπροσθέτως, ενηµερώνουν / ειδοποιούν για το πόσο µια εταιρεία / οικονοµικός οργανισµός 

έχει την δυνατότητα να επηρεάζει τα χρηµατικά ποσά αλλά και τον χρόνο των ταµειακών 

ροών µε δεδοµένο / κύριο στοιχείο τις συνθήκες της οικονοµίας (µακροοικονοµίας) αλλά και 

του οικονοµικού κλάδου στον οποίο ανήκει.  

Επιπλέον οι Ταµειακές Ροές εξετάζουν / µελετούν το πόσο µια εταιρεία / οικονοµικός 

οργανισµός έχει την δυνατότητα να προκαλέσει / δηµιουργήσει ταµειακά διαθέσιµα αλλά και 

ταµειακά ισοδύναµα έτσι ώστε να δώσει τη δυνατότητα στους ενδιαφερόµενους χρήστες να 

αντιπαραβάλλουν / συγκρίνουν διάφορες επιχειρήσεις / οικονοµικούς οργανισµούς µε αυτό 

το κριτήριο / κανόνα. Στα οικονοµικά δεδοµένα της επιχείρησης  / οικονοµικού οργανισµού 

εµβαθύνει η κατάσταση Ταµειακών Ροών µε αποτέλεσµα ο ενδιαφερόµενος χρήστης να 

µπορεί να συγκρίνει / εξετάσει την επιχείρηση / οικονοµικό οργανισµό και διαχρονικά αλλά 

και κλαδικά. Τέλος ο ενδιαφερόµενος χρήστης µε τις Ταµειακές Ροές δεν επικεντρώνεται 

µόνο στα κέρδη αλλά και στις χρηµατικές ροές για να αποκτήσει περισσότερα στοιχεία για 

την ρευστότητα της επιχείρησης / οικονοµικού οργανισµού. 

Τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (∆ΛΠ) αποτελούν ένα σύνολο λογιστικών αρχών, 

κανόνων, µεθόδων και διαδικασιών, που είναι γενικά αποδεκτές από τα Νοµικά Πρόσωπα 

των χωρών που τα υιοθετούν αλλά και από τους αντίστοιχους οικονοµικούς φορείς που τα 

εποπτεύουν. Με την καθιέρωση αυτών των αρχών δηµιουργείται µια οµοιοµορφία 

καταρτίσεως των Οικονοµικών Καταστάσεων µε σκοπό µια ακριβή, αληθή και οµοιόµορφη 

πληροφόρηση των χρηστών αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων (επενδυτών, µετόχων, 

πιστωτών, χρηµατοοικονοµικών αναλυτών, εργαζοµένων, δηµόσιων αρχών, κ.λπ.). 

Ιδιαίτερα σηµαντική είναι πλέον η σηµασία και η συµβολή των ∆ιεθνών Λογιστικών 

Προτύπων µε την κατάργηση των οικονοµικών συνόρων και την παγκοσµιοποίηση της 

οικονοµίας. Η έκφραση των Λογιστικών Αρχών και Κανόνων των ∆ιεθνών Λογιστικών 

Προτύπων απαιτείται από την ενιαία λογιστική έκφραση των οικονοµικών µεγεθών. 



Ανάλυση και εφαρµογή των Ταµειακών Ροών µε βάση τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα 

[66] 

Σύµφωνα µε την βιβλιογραφία οι τρείς ουσιαστικές / κύριες ετήσιες οικονοµικές 

καταστάσεις, στην βάση / πλαίσιο των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, είναι οι εξής: ο 

Ισολογισµός, ο λογαριασµός «αποτελεσµάτων χρήσης» και τέλος ο πίνακας διαθέσεως 

αποτελεσµάτων. 

Πολλοί είναι οι λόγοι / αιτιότητα για την οποία τα «κέρδη» δεν συµφωνούν/ 

ταυτίζονται µε τα «µετρητά» που εισρέουν στον οικονοµικό οργανισµό, και αυτό συµβαίνει 

διότι τα «µετρητά» ίσως να προκύπτουν από διάφορα δάνεια ή από επενδυτές, έτσι δεν 

καταγράφονται / προσµετρούνται στα «αποτελέσµατα χρήσεως». Βέβαια και οι «λειτουργικές 

ταµειακές ροές» δεν είναι όµοιες µε τα «καθαρά κέρδη», και οι κύριοι λόγοι που συµβαίνει 

είναι:  

1. Έσοδα καταγραφόµενα κατά την πώληση. Εν ολίγοις, µια οποιαδήποτε «πώληση» 

καταχωρείται όποτε η εταιρεία πουλά / παρέχει ένα προϊόν ή µια υπηρεσία. Βέβαια 

αρκετοί οικονοµικοί οργανισµοί πληρώνουν µε πίστωση, έτσι δηµιουργείται ένας αρκετά 

µεγάλος ετεροχρονισµός στον χρόνο που τα µετρητά θα εισρεύσουν στην επιχείρηση. 

Έτσι τα «έσοδα» σε έναν οικονοµικό οργανισµό, απεικονίζουν µια «υπόσχεση» των 

εκάστοτε πελατών να εξοφλήσουν τα προσφερόµενα εµπορεύµατα ή υπηρεσίες. 

Αντιθέτως στις «ταµειακές ροές» οι οικονοµικές συναλλαγές είναι µετρητά.  

2. Αντιστοιχιζόµενες δαπάνες σε έσοδα. Κύριος σκοπός των «αποτελεσµάτων χρήσεως» 

είναι η πρόσθεση όλων των εξόδων αλλά και των δαπανών που αντιστοιχούν σε 

δηµιουργία εισοδήµατος σε συγκεκριµένη χρονική περίοδο. Οι «δαπάνες», ίσως να µην 

αντιστοιχούν τη συγκεκριµένη χρονική περίοδο. Μερικές ίσως να έχουν καταβληθεί 

νωρίτερα (όπως για παράδειγµα ενοίκια) και άλλες να καταβάλλονται σε µετέπειτα 

χρονική στιγµή, δηλαδή κατά τον χρόνο εξόφλησης των πιστωτών. Άρα οι «δαπάνες» στα 

αποτελέσµατα χρήσεως δεν απεικονίζουν πραγµατικά χρήµατα που εκρέουν από τον 

οικονοµικό οργανισµό. Αντιθέτως, η «Κατάσταση Ταµειακών Ροών» απεικονίζει / 

παρουσιάζει τα χρήµατα που εισρέουν ή εκρέουν από τον οικονοµικό οργανισµό κατά τη 

χρονική διάρκεια µιας ορισµένης περιόδου.  

3. Μη λογιστικοποίηση κεφαλαιακών δαπανών σε βάρος των κερδών. Όταν 

δηµιουργείται µια «κεφαλαιακή δαπάνη» δεν απεικονίζεται στα αποτελέσµατα χρήσεως. 

Αυτό που απεικονίζεται είναι µόνο η «απόσβεση», η οποία έχει τη ιδιότητα «χρέωσης» 

έναντι των εσόδων. Άρα ο οικονοµικός οργανισµός, δύναται να αποκτά πάγια 

περιουσιακά στοιχεία και η «δαπάνη» θα απεικονίζεται στα αποτελέσµατα χρήσεως 

βαθµιαία, σε όλη τη διάρκεια ωφέλιµης ζωής του κάθε περιουσιακού στοιχείου. Αυτό 
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βέβαια δεν ισχύει για τα «ταµειακά διαθέσιµα». Τις πιο πολλές φορές όλα τα περιουσιακά 

στοιχεία έχουν εξοφληθεί / πληρωθεί σε χρόνο πριν από την πλήρη απόσβεσή τους και οι 

χρηµατικές µονάδες που χρησιµοποιήθηκαν για την εξόφλησή τους απεικονίζονται στην 

κατάσταση ταµειακών ροών.  

Στις Οικονοµικές Καταστάσεις των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων δεν 

περιλαµβάνονταν η Κατάσταση Ταµειακών Ροών, όπως για πολλά χρόνια αυτά είχαν 

θεσµοθετηθεί και εφαρµοστεί. Η επιβολή τους πραγµατοποιήθηκε στο πρόσφατο παρελθόν 

µόνο για τις εταιρείες που είναι εισηγµένες στο χρηµατιστήριο και σχετικά πρόσφατα για τις 

µεγάλες µη εισηγµένες εταιρείες, που είναι µητρικές οµίλων. 

Αυτό σηµαίνει ότι µέχρι να εφαρµοστούν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα στην Ελλάδα 

όσες ανώνυµες εταιρείες είχαν µετοχές ή άλλες κινητές αξίες εισηγµένες σε οργανωµένη 

χρηµατιστηριακή αγορά είχαν την υποχρέωση να συντάσσουν Κατάσταση Ταµιακών Ροών. 

Επίσης, υποχρεούνται κάθε χρόνο να την δηµοσιεύουν στο Ετήσιο ∆ελτίο τους σύµφωνα µε 

τις αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 5/204/14-11-2000 

και 7/732/15-02-2006. Μάλιστα συγκεκριµένα πρότυπα καταστάσεων από την Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς και από το εποπτεύον Υπουργείο Ανάπτυξης είχαν εκδοθεί για τις ταµειακές 

ροές. 

Το ∆.Λ.Π 7 σύµφωνα µε τα κείµενα των ∆ΛΠ είναι παρέχει πληροφορίες για τις 

ιστορικές µεταβολές στα µετρητά και στα ταµειακά ισοδύναµα µίας επιχείρησης, µέσω της 

Κατάστασης Ταµειακών Ροών, κατατάσσοντας αυτές από λειτουργικές, επενδυτικές και 

χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες σε ταµειακές ροές. 

Οι ταµειακές ροές κάθε επιχείρησης ταξινοµούνται και παρουσιάζονται σε τρεις 

επιµέρους κατηγορίες: 

1. Ταµειακές Ροές από Λειτουργικές ∆ραστηριότητες. Πρόκειται για τις κύριες 

δραστηριότητες δηµιουργίας εσόδων της επιχείρησης, οι οποίες µπορούν να 

παρουσιαστούν είτε µε την άµεση είτε µε την έµµεση µέθοδο. 

2. Ταµειακές Ροές από Επενδυτικές ∆ραστηριότητες. Πρόκειται για την απόκτηση και 

διάθεση µακροπροθέσµων στοιχείων του Ενεργητικού και άλλων επενδύσεων που δεν 

συµπεριλαµβάνονται στα ταµειακά ισοδύναµα. 

3. Ταµειακές Ροές από Χρηµατοοικονοµικές ∆ραστηριότητες. Πρόκειται για τις 

δραστηριότητες που καταλήγουν σε µεταβολές στο µέγεθος και στη συγκρότηση των 

ιδίων κεφαλαίων και του δανεισµού της επιχείρησης.  
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Σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 7 «Καταστάσεις Ταµειακών Ροών» και για την παρουσίαση των 

ταµειακών ροών από λειτουργικές δραστηριότητες  µε την έµµεση µέθοδο, «το καθαρό 

κέρδος ή ζηµία της χρήσης αναµορφώνεται µε βάση τις επιδράσεις των συναλλαγών µη 

ταµειακής φύσης, των αναβαλλόµενων ή των δεδουλευµένων οργανικών εισπράξεων ή 

πληρωµών του παρελθόντος ή του µέλλοντος, όπως επίσης και των στοιχείων εσόδων ή 

εξόδων που συνδέονται µε επενδυτικές ή χρηµατοδοτικές ταµειακές ροές». Στον διαφορετικό 

τρόπο παρουσίασης των ταµειακών ροών από λειτουργικές δραστηριότητες εντοπίζεται η 

διαφορά µεταξύ της έµµεσης και της άµεσης µεθόδου κατάρτισης της ΚΤΡ. 

Παρά το γεγονός πως το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 7 «Καταστάσεις Ταµειακών 

Ροών» προτρέπει τις επιχειρήσεις που εφαρµόζουν ∆ΛΠ να καταρτίζουν την ΚΤΡ µε την 

άµεση µέθοδο, η οποία διαφέρει από την έµµεση µόνο ως προς τον τρόπο παρουσίασης των 

ταµειακών ροών από λειτουργικές δραστηριότητες, ωστόσο η ΚΤΡ καταρτίζεται από τις 

µεγάλες οντότητες που είναι υπόχρεες εφαρµογής του Ν.4308/2014 µόνο µε την έµµεση 

µέθοδο. Πιο συγκεκριµένα σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 7 όταν παρουσιάζονται οι ταµειακές ροές 

από λειτουργικές δραστηριότητες µε την άµεση µέθοδο, τότε θα πρέπει να γνωστοποιούνται 

οι κύριες κατηγορίες ακαθάριστων εισπράξεων και ακαθάριστων καταβολών µετρητών. 

Η ΚΤΡ σε συνδυασµό µε τις λοιπές οικονοµικές καταστάσεις δίνει πληροφορίες: 

� Για την µεταβολή της καθαρής περιουσίας και της χρηµατοοικονοµικής δοµής µιας 

εταιρείας. 

� Για τις δυνατότητες µιας εταιρείας να επηρεάζει τα ποσά και το χρόνο των ταµειακών 

ροών ώστε να προσαρµόζονται στην αλλαγή των συνθηκών και των ευκαιριών. 

� Για την δυνατότητα µιας εταιρείας να δηµιουργεί ταµιακά διαθέσιµα και ταµειακά 

ισοδύναµα, έτσι ώστε να µπορούν οι χρήστες να αναπτύξουν πρότυπα για να εκτιµούν και 

να συγκρίνουν την παρούσα αξία των µελλοντικών ταµειακών ροών των διαφόρων 

εταιρειών. 

� Για την οικονοµική απόδοση µιας εταιρείας απαλλαγµένη από λογιστικούς χειρισµούς 

(αποσβέσεις, προβλέψεις, κερδοζηµίες λογιστικές) γεγονός που διευκολύνει τόσο σε 

διαχρονικές όσο και σε διεπιχειρησιακές αναλύσεις. 

� Για την σχέση µεταξύ λογιστικών αποτελεσµάτων και χρηµατικών ροών, ενώ 

µετατοπίζεται η έµφαση από τα λογιστικά αποτελέσµατα στις χρηµατικές ροές. 

� Για τον ταµειακό κύκλο και την επίπτωση της πιστωτικής πολιτικής στην ρευστότητα 

µιας εταιρείας. 
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Τέλος, η ΚΤΡ αποτελεί µία κατάσταση µε ιδιαίτερες δυσκολίες κατά την σύνταξή της, 

διότι γιατί πρόκειται για µία καινούρια κατάσταση για τον λογιστικό κόσµο. 

Επίσης µία άλλη δυσκολία είναι το γεγονός ότι η ΚΤΡ δεν προκύπτει από τα διάφορα 

µηχανογραφηµένα διπλογραφικά συστήµατα, µε αποτέλεσµα ορισµένες φορές η κατάρτιση 

της να είναι ένα πραγµατικό βάσανο για τους υπεύθυνους κατάρτισής της. 

Τέλος και σύµφωνα µε την λογιστική οδηγία εφαρµογής του Ν.4308/2014, η «έµµεση 

µέθοδος» παρουσίασης της κατάστασης ταµειακών ροών είναι η πιο αποδεκτή τακτική.  

Αντίθετα, η «άµεση µέθοδος» παρουσίασης της κατάστασης ταµειακών ροών 

προσφέρει στοιχεία / πληροφορίες οι οποίες δεν µπορούν να αναπτυχθούν από την 

παρουσίαση µε την «έµµεση µέθοδο», όπως είναι για παράδειγµα η ανάλυση των εισπράξεων 

και πληρωµών από λειτουργικές δραστηριότητες στις κύριες κατηγορίες / οµάδες τους και 

ανάλογα µε την επιχειρηµατική µορφή της κάθε οικονοµικής οντότητας.  

Επιπλέον, στο ∆ΛΠ 7 «Καταστάσεις ταµειακών ροών» παρατίθεται ότι και η «άµεση 

µέθοδος» προσφέρει στοιχεία / πληροφορίες, οι οποίες ενδέχεται να είναι χρήσιµες στην 

εκτίµηση µελλοντικών ταµειακών ροών αλλά δεν είναι προσβάσιµες µε την «έµµεση 

µέθοδο».  

Βέβαια οι ευκαιρίες / δυνατότητες που προσδίδουν τα µηχανογραφικά συστήµατα των 

οικονοµικών οργανισµών που εφαρµόζουν Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, οι οποίοι και  

έχουν την υποχρέωση κατάρτισης της ΚΤΡ, παίρνουν / αντλούν όλες τις απαιτούµενες 

πληροφορίες για την κατάρτιση της ΚΤΡ µε την «άµεση µέθοδο».  

Άρα το γενικό συµπέρασµα που απορρέει από τις παραπάνω πληροφορίες, είναι ότι η 

επέκταση και στα ΕΛΠ (Ν.4308/2014) της ευκαιρίας / δυνατότητας επιλογής παρουσίασης 

της ΚΤΡ που περιλαµβάνεται / προβλέπεται στα ∆ΛΠ µεταξύ «άµεσης και έµµεσης 

µεθόδου», θα ήταν η πρέπουσα και η ορθότερη. 
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