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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 

ΔΙΑΓΩΓΗ 

 

 

1.1 Περίληψη 

 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία αζρνιείηαη κε ηε κειέηε ηεο θαηάζηαζεο 

ηακεηαθψλ ξνψλ. πγθεθξηκέλα εμεηάδεη ην πιεξνθνξηαθφ πεξηερφκελν ηεο 

θαηάζηαζεο απηήο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα (International 

Accounting Standards), θαη ζπγθεθξηκέλα κε ην Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν 7 (IAS 

7) «Καηάζηαζε ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ», αιιά θαη κε ηα Ακεξηθάληθα ινγηζηηθά 

πξφηππα ή πην ζσζηά κε ηηο Γεληθά Παξαδεθηέο Λνγηζηηθέο Αξρέο (Generally 

Accepted Accounting Principles - US GAAP). θνπφο καο είλαη λα κειεηήζνπκε ηελ 

πιεξνθνξηαθή αμία ηεο θαηάζηαζεο ηακεηαθψλ ξνψλ θαη ηα νθέιε πνπ κπνξεί λα 

πξνζθέξεη ζε φινπο ηνπο ρξήζηεο ηεο, ηφζν εληφο φζν θαη εθηφο κηαο νηθνλνκηθήο 

κνλάδαο θαη κε ηα δχν πξφηππα. Δπίζεο γίλεηαη κηα ζχγθξηζε ησλ δχν πξνηχπσλ 

πξνβάιινληαο ηηο νκνηφηεηεο θαη ηηο δηαθνξέο ηνπο. 

Αξρηθά γίλεηαη κηα εηζαγσγή ζην Γ.Λ.Π. 7 εμεηάδνληαο ην ζθνπφ ηνπ, ην 

πεδίν εθαξκνγήο ηνπ, ηηο σθέιεηεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε θαηάξηηζή ηνπ θαη 

θάπνηνπο ζεκαληηθνχο νξηζκνχο. ηε ζπλέρεηα θάλνπκε ιφγν γηα ηηο ηακεηαθέο ξνέο 

πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο ιεηηνπξγηθέο, ηηο επελδπηηθέο θαη ηηο ρξεκαηνδνηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο θαη εμεηάδνπκε ηνπο δηάθνξνπο ηξφπνπο εκθάληζεο 

ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ, αλάινγα κε ηελ πεγή ηνπο θαη αλαιχζνπκε ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν ε επηρείξεζε θάλεη ηηο αλαγθαίεο γλσζηνπνηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ ζχλζεζε ησλ 

ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ θαη ησλ ηακεηαθψλ ηζνδπλάκσλ, ζρεηηθά κε ηελ κέζνδν 

πξνζδηνξηζκνχ απηψλ, αιιά θαη κε άιινπο παξάγνληεο, φπσο ηε ξεπζηφηεηα θαη ηελ 

νηθνλνκηθή ζέζε ηεο επηρείξεζεο. 

ε δεχηεξν ζηάδην, γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα ψζηε λα δνζεί ε εξκελεία ηεο 

θαηάζηαζεο ηακεηαθψλ ξνψλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ θάζε ελφο ηνκέα ηεο μερσξηζηά 

θαζψο θαη ησλ πιενλεθηεκάησλ πνπ παξνπζηάδεη ε θαηάξηηζε θαη δεκνζίεπζε ηεο. 

Πξαγκαηνπνηείηαη ε κειέηε ησλ ελλνηψλ ησλ αδέζκεπησλ ηακεηαθψλ ξνψλ θαη ησλ 

κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ θαη δίλνληαη νη ζρεηηθνί κε απηή ρξεκαηννηθνλνκηθή 
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δείθηεο πνπ απνηεινχλ έλα πνιχ ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα ηνπο αλαιπηέο θαη 

γεληθφηεξα ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ηεο επηρείξεζεο. 

ην ηξίην κέξνο ηεο εξγαζίαο απηήο γίλεηαη ε κειέηε θαη ε αλάιπζε ηεο 

θαηάζηαζεο ηακεηαθψλ ξνψλ ζχκθσλα κε ην SFAS 95 (Statements Of Financial And 

Accounting Standards).  Καηά ηελ αλάιπζε απηή βιέπνπκε ελδεηθηηθά φηη ην 

Πξφηππν απηφ πξνυπνζέηεη φηη ε δήισζε ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηαμηλνκεί ηηο 

εηζπξάμεηο θαη ηηο πιεξσκέο αλάινγα κε ην αλ πξνέξρνληαη απφ ιεηηνπξγηθέο, 

επελδπηηθέο ή ρξεκαηννηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη παξέρεη νξηζκνχο γηα θάζε 

θαηεγνξία. Δπίζεο ελζαξξχλεη ηηο επηρεηξήζεηο λα εκθαλίδνπλ ηηο ηακεηαθέο ξνέο απφ 

ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο άκεζα (άκεζε κέζνδνο). Σν πξφηππν απηφ επίζεο 

απαηηεί φηη ε θαηάζηαζε ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ ζα πξέπεη λα αλαθέξεη ην λνκηζκαηηθή 

ηζνδπλακία ησλ κεηξεηψλ απφ ξνέο πνπ πξνέξρνληαη απφ μέλεο δξαζηεξηφηεηεο, 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ηξέρνπζα ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία θαηά ην ρξφλν 

πξαγκαηνπνίεζεο ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ. Δπηπιένλ, πξνυπνζέηεη φηη νη πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε επελδπηηθέο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ έρνπλ 

απνηέιεζκα ζηηο πιεξσκέο ή εηζπξάμεηο ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ λα δίλνληαη 

μερσξηζηά. 

Αθνχ έρεη γίλεη ε αλάιπζε ησλ δχν πξνηχπσλ πνπ αθνξνχλ ηελ θαηάζηαζε 

ηακεηαθψλ ξνψλ έρεη δνζεί ε εξκελεία ηεο θαηαιήγνπκε ζηε ζχγθξηζε ησλ δχν 

πξνηχπσλ θαη δίλνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο κειέηεο απηήο. 

 

 

1.2 Γεληθά 

 

 Ζ παγθφζκηα αγνξά θαη ε δηεζλήο επηρεηξεκαηηθή θνηλφηεηα δηαλχνπλ κία 

ηδηαίηεξα αληαγσληζηηθή επνρή φπνπ ε δξάζε ηνπο δηέπεηαη απφ φιν θαη 

πεξηζζφηεξνπο θαλφλεο. Σν πεξηβάιινλ ζην νπνίν θαινχληαη λα επηβηψζνπλ θαη λα 

κεηξήζνπλ ηηο δπλάκεηο ηνπο εθηφο απφ αληαγσληζηηθφ γίλεηαη νινέλα θαη πην 

απαηηεηηθφ. Μέζα ζε απηφ ην πεξηβάιινλ ινηπφλ, ε αλάγθε γηα νπζηαζηηθή θαη 

επαξθή ελεκέξσζε είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαη ε αλάγθε απηή νδήγεζε ζηελ 

θαζηέξσζε ησλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ παγθνζκίσο. χκθσλα κε ηα Γηεζλή θαη ηα 

Ακεξηθάληθα Λνγηζηηθά Πξφηππα, αλάκεζα ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ 

θαηαξηίδνπλ νη νηθνλνκηθέο κνλάδεο είλαη θαη ε Καηάζηαζε ησλ Σακεηαθψλ Ρνψλ. 
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 Οη θαηαζηάζεηο ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ παξέρνπλ ζηνπο ρξήζηεο ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δπλαηφηεηα κηαο επηρείξεζεο 

λα δεκηνπξγεί ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα θαη ην ρξφλν θαη ηε 

βεβαηφηεηα ηεο δεκηνπξγίαο ησλ δηαζεζίκσλ απηψλ, θαζψο θαη ηηο απαξαίηεηεο 

πιεξνθνξίεο γηα ηε ρξήζε απηψλ, απφ ηε Γηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο. 

 Σα ΓΠΥΑ είλαη έλα ινγηζηηθφ πιαίζην πνπ νξίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

ζπλαιιαγέο θαη γεγνλφηα ζα πξέπεη λα απεηθνλίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

Ο απψηεξνο ζθνπφο ησλ ΓΠΥΑ είλαη ε απνδνρή ηνπο απφ ηηο εζληθέο αξρέο πεξί 

ηίηισλ θαη ηα ρξεκαηηζηήξηα, ψζηε νη εθδφηεο ηίηισλ λα παξνπζηάδνπλ βέβαηεο θαη 

εληαίεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο. Με απηφ ηνλ ηξφπν, νη εηαηξίεο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε μέλα ρξεκαηηζηήξηα ζα απνθχγνπλ ηελ δηπιή θαηάξηηζε 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ή ινγηζηηθή ζπκθσλία θαη πξνζαξκνγή απηψλ, κε ηα 

ινγηζηηθά πξφηππα ηεο ρψξαο ζηελ νπνία δξαζηεξηνπνηνχληαη , θη έηζη ζα 

εμνηθνλνκήζνπλ πνιχηηκν ρξφλν θαη ρξεκαηηθά θεθάιαηα. Σειηθφο ζηφρνο ηεο 

ρξεζηκνπνίεζεο ησλ ΓΠΥΑ είλαη ε ειεχζεξε, ηαρχηεξε θαη επθνιφηεξε δηαθίλεζε 

θεθαιαίσλ παγθνζκίσο . 

 Σν 1973 δεκηνπξγήζεθε ε Δπηηξνπή Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ ( IASC - 

International Accounting Standards Committee ) ε νπνία αλαδηνξγαλψζεθε ην 2001 

θαη κεηνλνκάζηεθε ζε πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (IASB - 

International Accounting Standards Board) . H IASC πιένλ ιεηηνπξγεί παξνκνίσο κε 

ηελ FAF ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο. Σν IASB ζπλεξγάδεηαη κε ηηο εζληθέο αξρέο 

έθδνζεο ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ γηα λα αλαπηχμεη ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα 

(International Accounting Standards) ή φπσο κεηνλνκάζηεθαλ ζε Γηεζλή Πξφηππα 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο (International Financial Reporting Standards) . 

Σν 2001, ην IASB ελέθξηλε ηα 41 πξφηππα πνπ είρε εθδψζεη αξρηθά ε IASC. Απφ 

ηφηε ην IASB εμέδσζε λέα πξφηππα, ηα νπνία νλφκαζε IFRS - International Financial 

Reporting Standards, ε ζπκκφξθσζε κε ηα νπνία δελ ήηαλ ππνρξεσηηθή. Ο Γηεζλήο 

Οξγαληζκφο Δπηηξνπψλ Κεθαιαηαγνξάο (IOSCO- International Organization of 

Securities Commission) έρεη επηηξέςεη ζηα κέιε ηνπ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα πξφηππα 

ζε δηεζλείο ζπλαιιαγέο , δεκφζηεο πξνζθνξέο θαη θαηαρσξήζεηο ζηα δηεζλή 

ρξεκαηηζηήξηα. 

 Ο φξνο GAAP είλαη ε ζπληνκνγξαθία γηα ηηο Γεληθά Παξαδεθηέο Λνγηζηηθέο 

Αξρέο (Generally Accepted Accounting Principles). Ο φξνο απηφο απνηειεί κία 

θσδηθνπνίεζε γηα ην πψο νη ειεγθηηθέο εηαηξείεο θαη νη επηρεηξήζεηο λα 
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πξνεηνηκάδνπλ θαη λα παξνπζηάδνπλ ηα έζνδα θαη ηα έμνδα ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπο 

,θαη ηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπο. Σα 

GAAP, δελ είλαη έλαο απιφο ινγηζηηθφο θαλφλαο, αιιά ην ζχλνιν ησλ πνιιψλ 

θαλφλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πψο λα γίλεηαη ε ινγηζηηθή παξαθνινχζεζε ησλ 

δηαθφξσλ ζπλαιιαγψλ. Οη βαζηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ απηέο ηηο Γεληθά Απνδεθηέο 

Λνγηζηηθέο Αξρέο ηεο ινγηζηηθήο παξαζέηνληαη παξαθάησ. 

 Σα ακεξηθάληθα ινγηζηηθά πξφηππα, πνπ είλαη γλσζηά σο US GAAP, δειαδή 

νη Ακεξηθάληθεο Γεληθά Παξαδεθηέο Λνγηζηηθέο Αξρέο, είλαη έλα ινγηζηηθφ πιαίζην 

ην νπνίν νξίδεη ηηο ππνρξεσηηθέο αξρέο πνπ ηζρχνπλ ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο 

Ακεξηθήο. θνπφο ηνπ είλαη ε "εχινγε παξνπζίαζε" δειαδή λα παξνπζηάδνληαη 

εχινγα απφ θάζε νπζηψδε πιεπξά, ε θαζαξή ζέζε κηαο εηαηξίαο , ηα απνηειέζκαηα 

απφ ηελ ιεηηνπξγία ηεο θαη νη ηακεηαθέο ηεο ξνέο. Όηαλ θαηαξηίδνληαη νη 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κε βάζε ηα GAAP, νη πεξηζζφηεξεο ακεξηθαληθέο εηαηξείεο 

θαη άιιεο επηρεηξεκαηηθέο νληφηεηεο ρξεζηκνπνηνχλ θαλφλεο δεκνζίεπζεο ησλ 

επηρεηξεζηαθψλ ζπλαιιαγψλ ηνπο νη νπνίνη βαζίδνληαη ζηνπο δηάθνξνπο θαλφλεο 

ησλ GAAP. Απηφ πξνβιέπεη ηε ζπλνρή ζηελ ππνβνιή εθζέζεσλ ησλ εηαηξεηψλ θαη 

ησλ επηρεηξήζεσλ, έηζη ψζηε νη νηθνλνκηθνί αλαιπηέο, νη ηξάπεδεο, νη κέηνρνη θαη ε 

Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο λα κπνξνχλ λα έρνπλ φιεο ηηο εηαηξείεο πνπ ππνβάιινπλ 

εθζέζεηο δεκνζίεπζεο ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο θαηαζηάζεσλ ηνπο ρξεζηκνπνηψληαο 

θάησ απφ έλα εληαίν πιαίζην θαλφλσλ θαη δηαδηθαζηψλ . Απηφ επηηξέπεη ζχγθξηζε 

"κία πξνο κία" νπνηαζδήπνηε εηαηξείαο ή επηρεηξεκαηηθή νληφηεηαο. Έηζη, αλ γηα 

παξάδεηγκα ε εηαηξεία Α δειψλεη 1.000.000 επξψ θαζαξά έζνδα, ρξεζηκνπνηψληαο 

ηα GAAP, ηφηε ην θνηλφ θαη άιινη ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κπνξνχλ 

λα ζπγθξίλνπλ απηά ηα θαζαξά έζνδα κε κία άιιε εηαηξεία ε νπνία αλαθνηλψλεη φηη 

500.000 επξψ θαζαξά έζνδα, ρξεζηκνπνηψληαο ηα GAAP. 

 Οη θαλφλεο θαη νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ ππνβνιή εθζέζεσλ βάζεη GAAP είλαη 

πνιχπινθνη θαη έρνπλ αλαπηπρζεί ζε κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. Απηήλ ηελ πεξίνδν 

ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο απφ 150 "εμαγγειίεο" γηα ην πψο λα απεηθνλίδνληαη 

δηαθνξεηηθνί ηχπνη ζπλαιιαγψλ, πνπ θπκαίλνληαη απφ ην πψο λα απεηθνλίδεηαη ην 

θαλνληθφ εηζφδεκα απφ ηελ πψιεζε ησλ αγαζψλ, θαη ηεο ζρεηηθήο αμίαο ησλ 

απνζεκάησλ, κέρξη ην πσο λα ππνινγίδνληαη νη θαηαλνκέο ησλ δηθαησκάησλ 

πξναίξεζεο αγνξάο κεηνρψλ. Με ηε ρξήζε εληαίσλ αξρψλ , φιεο νη εηαηξείεο πνπ 

ππνβάιινπλ ηηο εθζέζεηο ηνπο βάζεη ησλ GAAP, απεηθνλίδνπλ απηέο ηηο ζπλαιιαγέο 

ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπο κε ζπγθξνηεκέλν ηξφπν. Οη δηάθνξνη θαλφλεο 
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θαη αλαθνξέο πξνέξρνληαη απφ ην πκβνχιην Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Λνγηζηηθήο (FASB), ην νπνίν είλαη έλαο κε θεξδνζθνπηθφο νξγαληζκφο πνπ ην 

ινγηζηηθφ επάγγεικα έρεη δεκηνπξγήζεη γηα λα δεκνζηεχεη θαη λα ηξνπνπνηεί ηνπο 

θαλφλεο ησλ GAAP φηαλ ε πεξίζηαζε ην απαηηεί. Οη πην πξφζθαηεο αλαθνηλψζεηο 

έξρνληαη σο δειψζεηο Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Λνγηζηηθήο (SFAS).Μάιηζηα 

νξηζκέλεο αιιαγέο ζηνπο θαλφλεο ησλ GAAP κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ έληνλα ηηο 

ακεξηθαληθέο επηρεηξήζεηο. Σα GAAP σζηφζν απνδπλακψλνληαη ζηαδηαθά απέλαληη 

ζηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα, θαζψο ε παγθφζκηα επηρεηξεκαηηθφηεηα δηεηζδχεη 

φιν θαη πεξηζζφηεξν. Σα GAAP ηζρχνπλ κφλν γηα ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλαθνξά 

ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, επνκέλσο, κηα ακεξηθαληθή εηαηξεία πνπ ρξεζηκνπνηεί ηα 

GAAP κπνξεί λα παξνπζίαδε δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα, ζε ζρέζε κε κηα 

βξεηαληθή εηαηξεία πνπ ρξεζηκνπνηεί ηα δηεζλή ινγηζηηθά πξφηππα. Αλ θαη ππάξρεη 

ηεξάζηηα νκνηφηεηα κεηαμχ ησλ GAAP θαη ησλ ΓΛΠ, νη δηαθνξέο σζηφζν κπνξνχλ 

λα νδεγήζνπλ έλαλ ρξήζηε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ λα νδεγεζεί ζε ιαλζαζκέλα 

ζπκπεξάζκαηα εθφζνλ ζα έρεη ζηεξηρζεί ζε δηαθνξεηηθνχο θαλφλεο. πλεπψο, ε 

θίλεζε πξνο ηελ πηνζέηεζε ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ απνζθνπεί ζηελ 

εμάιεηςε απηνχ ηνπ είδνπο ησλ δηαθνξψλ. 

 To 1973 δεκηνπξγήζεθε ην Financial Accounting Standards Board (FASB) 

δειαδή ην πκβνχιην Υξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ ζηηο 

Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο. Σν FASB απνηειείηαη απφ εθηά (7) ηαθηηθά κέιε, 

ζε αληίζεζε κε ηα 18 έσο 21 κέιε κεξηθήο θαη εζεινληηθήο απαζρφιεζεο πνπ 

εθπξνζσπνχζαλ ην APB (Accounting Principles Board) δειαδή ην πκβνχιην 

Λνγηζηηθψλ Αξρψλ πνπ είρε δεκηνπξγεζεί ην 1959 θαη ήηαλ ν πξνθάηνρνο ηνπ 

FASB. To FASB εθπξνζσπείηαη απφ κέιε δηαθφξσλ νξγαλψζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηε ινγηζηηθή, θαη ππνζηεξίδεηαη νηθνλνκηθά απφ ην FAF ( Financial and 

Accounting Foundation ) δειαδή ην Ίδξπκα Υξεκαηννηθνλνκηθήο θαη Λνγηζηηθήο. 

Σν FAF είλαη ππεχζπλν γηα ηελ εθινγή ησλ κειψλ ηνπ FASB, ηα νπνία είλαη 

ππνρξεσκέλα λα εγθαηαιείςνπλ ηελ παξνχζα απαζρφιεζή ηνπο θαη λα εξγαζηνχλ 

κφλν γηα ην FASB. To FASB έρεη δεκηνπξγήζεη έλα ζεκαληηθφ έγγξαθν γηα ηε 

δηακφξθσζε ελφο ελλνηνινγηθνχ πιαηζίνπ πνπ παξέρεη ηξέρνπζα θαη κειινληηθή 

δνκή γηα ηα ινγηζηηθά πξφηππα θαη πξφηππα αλαθνξάο. Σν FASB έρεη εθδψζεη εθηά 

(7) δειψζεηο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη ινγηζηηθψλ ελλνηψλ (SFAC’s - statements of 

financial and accounting concepts) γηα λα πεξηγξάςεη ην ελλνηνινγηθφ πεξηερφκελν 

ηνπο. Σν πκβνχιην έρεη εθδψζεη κέρξη ζήκεξα πάλσ απφ 163 εμεηδηθεπκέλα 
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ινγηζηηθά πξφηππα. Οη θαηεπζχλζεηο απηνχ ηνπ πιαηζίνπ θαζνξίδνληαη απφ ην FASB, 

αιιά θαη απφ ηελ Ακεξηθάληθε Δπηηξνπή θεθαιαηαγνξάο SEC (Securities Exchange 

Committee) θαη απφ ην Ακεξηθάληθν Ηλζηηηνχην Οξθσηψλ Λνγηζηψλ AICPA 

(American Institute of Certified Public Accountants)
1
. Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο 

SEC, είρε ηελ ηαθηηθή αξκνδηφηεηα λα θαζνξίδεη ηα ινγηζηηθά πξφηππα ζχκθσλα κε 

ηα νπνία ζα εηνηκάδνληαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ππφ ηνλ λφκν πεξί ηίηισλ ηνπ 

1933, Securities Act θαη ηνπ λφκνπ πεξί αληαιιαγήο ηίηισλ ηνπ 1934, Securities 

Exchange Act. Απφ ην 1973 θαη κεηά παξαρψξεζε ηελ δπλαηφηεηα απηή λα 

δηακνξθψλεη ηα US GAAP ζην FASB, ελψ δηαηήξεζε έλα ζεκαληηθφ επνπηηθφ ξφιν. 

Ζ επηηξνπή θεθαιαηαγνξάο απαηηεί απφ ηηο μέλεο εηαηξίεο πνπ ζέινπλ λα εθδψζνπλ 

ηίηινπο ηνπο ζηα ακεξηθάληθα ρξεκαηηζηήξηα, είηε λα εηνηκάζνπλ νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηα ακεξηθάληθα πξφηππα ή λα ζπκθσλήζνπλ θαη 

πξνζαξκφζνπλ, ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο πνπ εηνηκάζηεθαλ κε θάπνην άιιν 

θαηαλνεηφ ινγηζηηθφ πιαίζην, φπσο ηα IFRS, κε απηφ ησλ US GAAP. (Κάηη ηέηνην 

γίλεηαη κε ηε ζπκπιήξσζε ηεο Φφξκαο 20-F.) 

 

Υάξηεο IFRS - US GAAP 

 

(πεγή: Financial Times Research) 

                                                 
1
 CREDIT SUISSE GROUP (2004) 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

Γ.Λ.Π. 7 «ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΩΝ ΣΑΜΔΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ» 

 

 

2.1 Ηκεξνκελία Έλαξμεο Ιζρύνο Καη Μεηαγελέζηεξεο 

Σξνπνπνηήζεηο  

 

Σν Γ.Λ.Π. 7 «Καηαζηάζεηο Σακεηαθψλ Ρνψλ» αλαζεσξήζεθε ην 1992 θαη 

αληηθαηέζηεζε ην Γ.Λ.Π. 7 «Καηάζηαζε κεηαβνιψλ ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο» 

πνπ είρε εγθξηζεί ην 1977.  

Σν πξφηππν απηφ εθαξκφδεηαη γηα ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ 

θαιχπηνπλ ηηο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/1994. 

Σειεπηαία ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνηχπνπ έγηλε κε ηνλ θαλνληζκφ ΔΚ 1126/2008, 

φπνπ φια ηα πξφηππα ελζσκαηψζεθαλ ζε έλα εληαίν θείκελν. Μέρξη ην Γεθέκβξε ηνπ 

2008 έρνπλ ελζσκαησζεί ζην θείκελν ηνπ Πξνηχπνπ θαη νη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο: 

 Δ.Λ.Π. 1 (όπσο αλαζεσξήζεθε ην 2007): Ζ νλνκαζία ηνπ Πξνηχπνπ 

ηξνπνπνηήζεθε απφ Γ.Λ.Π. 7 «Καηαζηάζεηο Σακεηαθψλ Ρνψλ» (I.A.S. 

7 “Cash Flow Statement”) ζε Γ.Λ.Π. 7 «Καηάζηαζε ησλ Σακεηαθψλ 

Ρνψλ» (I.A.S. 7 “Statement of  Cash Flows”). 

 Δ.Λ.Π. 27 (όπσο ηξνπνπνηήζεθε ην 2008): Ζ ελφηεηα ηνπ Γ.Λ.Π. 7 

«Απνθηήζεηο θαη πσιήζεηο ζπγαηξηθψλ θαη άιισλ επηρεηξεκαηηθψλ 

κνλάδσλ», κεηνλνκάζηεθε ζε «Μεηαβνιέο πνζνζηνχ ηδηνθηεζίαο ζε 

ζπγαηξηθέο θαη άιιεο επηρεηξήζεηο». Πξηλ ηε ζπγθεθξηκέλε 

ηξνπνπνίεζε, ην Πξφηππν αλαθεξφηαλ ζε απνθηήζεηο θαη πσιήζεηο 

ζπγαηξηθψλ θαη νξηδφηαλ φηη νη ηακεηαθέο ξνέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

ηέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο ζα θαηαηάζζνληαη σο ηακεηαθέο ξνέο απφ 

επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Μεηά ηελ παξαπάλσ ηξνπνπνίεζε, 

γίλεηαη αλαθνξά ζε απφθηεζε ή απψιεηα ηνπ ειέγρνπ ζε ζπγαηξηθέο 

επηρεηξήζεηο. πλεπψο:  

o ηελ πεξίπησζε πνπ απνθηάηαη ν έιεγρνο, νη ηακεηαθέο ξνέο 

πνπ πξνθχπηνπλ, ηαμηλνκνχληαη σο ηακεηαθέο ξνέο απφ 

επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 
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o ηελ πεξίπησζε πνπ πσιείηαη πνζνζηφ ηδηνθηεζίαο θαη κε ηελ 

πψιεζε απηή ράλεηαη ν έιεγρνο, νη ηακεηαθέο ξνέο πνπ 

πξνθχπηνπλ ηαμηλνκνχληαη σο ηακεηαθέο ξνέο απφ επελδπηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. 

o ηελ πεξίπησζε πνπ κεηαβάιιεηαη ην πνζνζηφ ηδηνθηεζίαο, 

ρσξίο σζηφζν λα ράλεηαη ν έιεγρνο (ε επηρείξεζε εμαθνινπζεί 

λα είλαη ζπγαηξηθή), ηφηε θάζε κεηαγελέζηεξε κεηαβνιή 

(αγνξά ή πψιεζε), αλαγλσξίδεηαη σο ζπλαιιαγή ηδίσλ 

θεθαιαίσλ. πλεπψο,  νη ηακεηαθέο ξνέο απφ ηέηνηεο 

δξαζηεξηφηεηεο, ηαμηλνκνχληαη σο ζπλαιιαγέο κε ηνπο 

ηδηνθηήηεο θαη παξνπζηάδνληαη ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο.  

Ζ παξαπάλσ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά 

ηελ 01/07/2009. Δάλ κηα επηρείξεζε εθαξκφδεη ην Γ.Λ.Π. 27 (φπσο ηξνπνπνηήζεθε ην 

2008) λσξίηεξα, ηφηε ζα πξέπεη λα εθαξκνζεη λσξίηεξα θαη ηελ παξαπάλσ 

ηξνπνπνίεζε. 

 Δηήζηεο Βειηηψζεηο Πξνηχπσλ (Μάηνο 2008): Ωο απνηέιεζκα ησλ εηήζησλ 

βειηηψζεσλ Πξνηχπσλ (“Improvements to IFRSs”, May 2008), πξνζηέζεθε ζην 

Γ.Λ.Π. 7 κηα λέα παξάγξαθνο. πγθεθξηκέλα: 

 Οη ηακεηαθέο πιεξσκέο γηα ηελ θαηαζθεπή ή απφθηεζε ζηνηρείσλ  ηνπ 

ελεξγεηηθνχ θαηερφκελσλ πξνο ελνηθίαζε ζε ηξίηνπο ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα 

ραξαθηεξίδνληαη σο «Καηερφκελα πξνο πψιεζε» (ζχκθσλα κε ην Γ.Λ.Π. 16) 

απνηεινχλ ηακεηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Οη ηακεηαθέο 

εηζπξάμεηο απφ ελνίθηα θαη νη ελ ζπλερεία πσιήζεηο απηψλ ησλ ζηνηρείσλ 

απνηεινχλ, επίζεο, ηακεηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

Ζ παξαπάλσ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο γηα εηήζηεο πεξηφδνπο 

πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2009. Νσξίηεξε εθαξκνγή επηηξέπεηαη. Δάλ κηα 

επηρείξεζε εθαξκφζεη ηελ παξαπάλσ ηξνπνπνίεζε λσξίηεξα, ζα πξέπεη λα 

γλσζηνπνηήζεη ην γεγνλφο απηφ θαη ηαπηφρξνλα λα εθαξκφζεη θαη ηηο ζρεηηθέο 

ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Γ.Λ.Π. 16. 

 Δθηφο ησλ αλσηέξσ, δελ έρνπλ επέιζεη άιιεο νπζηαζηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ζην 

Πξφηππν.     
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2.2 θνπόο ηνπ ΓΛΠ 7 

 

Οη πιεξνθνξίεο γηα ηηο ηακεηαθέο ξνέο είλαη ρξήζηκεο, γηαηί επηηξέπνπλ ζηνπο 

ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ λα εθηηκήζνπλ ηε δπλαηφηεηα ηεο λα 

δεκηνπξγεί ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα, αιιά θαη λα εθηηκήζνπλ ηηο 

αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο λα ρξεζηκνπνηεί απηέο ηηο ηακεηαθέο ξνέο. Οη νηθνλνκηθέο 

απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνπο ρξήζηεο απαηηνχλ κηα εθηίκεζε ηεο 

δπλαηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο λα δεκηνπξγεί ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά 

ηζνδχλακα, θαζψο θαη ηνπ ρξφλνπ θαη ηεο βεβαηφηεηαο ηεο δεκηνπξγίαο ησλ 

δηαζεζίκσλ απηψλ. 

Σν πξφηππν απηφ απαηηεί ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηηο ηζηνξηθέο 

κεηαβνιέο ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηα ηακεηαθά ηζνδχλακα ηεο επηρείξεζεο, 

κέζσ ηεο θαηάζηαζεο ηακεηαθψλ ξνψλ. 

Ζ θαηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ θαηαηάζζεη ηηο ηακεηαθέο ξνέο ηεο πεξηφδνπ ζε 

ξνέο απφ: 

 Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, 

 Δπελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη 

 Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

 

 

2.3 Πεδίν Δθαξκνγήο ηνπ ΓΛΠ 7 

 

Ζ επηρείξεζε, πξέπεη λα θαηαξηίδεη κηα Καηάζηαζε Σακεηαθψλ Ρνψλ, 

ζχκθσλα κε ην Γ.Λ.Π. 7, θαη λα ηελ παξνπζηάδεη ζαλ έλα αλαπφζπαζην κέξνο ησλ 

νηθνλνκηθψλ ηεο θαηαζηάζεσλ γηα θάζε πεξίνδν πνπ παξνπζηάδεη νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο. 

Οη ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κηαο επηρείξεζεο ελδηαθέξνληαη 

γηα ην πσο ε επηρείξεζε δεκηνπξγεί θαη ρξεζηκνπνηεί ηα ηακεηαθά ηεο δηαζέζηκα θαη 

ηζνδχλακα. Ο ηξφπνο πνπ δεκηνπξγνχληαη ηα δηαζέζηκα απηά θαζψο θαη ε ρξήζε ηνπο 

απφ ηελ επηρείξεζε είλαη αλεμάξηεηα απφ ηε θχζε ηεο επηρείξεζεο θαη απφ ην αλ 

ζεσξνχληαη σο πξντφλ ηεο επηρείξεζεο, φπσο κπνξεί λα ζπκβαίλεη ζηελ πεξίπησζε 

ελφο ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηδξχκαηνο. Όιεο νη επηρεηξήζεηο, αλεμάξηεηα απφ ηηο 

δηαθνξέο πνπ έρνπλ ζηηο θχξηεο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο πνπ δεκηνπξγνχλ έζνδα, 
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ρξεηάδνληαη ηα ηακεηαθά δηαζέζηκα γηα ηνπο ίδηνπο νπζηαζηηθά ιφγνπο. Γηα λα 

δηεμάγνπλ, δειαδή, ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο λα πιεξψλνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο θαη 

λα παξέρνπλ νθέιε ζηνπο επελδπηέο ηνπο. Γηα ην ιφγν απηφ, ην Πξφηππν επηβάιιεη 

ζε φιεο ηηο επηρεηξήζεηο λα θαηαξηίδνπλ ηελ Καηάζηαζε Σακεηαθψλ Ρνψλ. 

 

 

2.4 Ωθέιεηεο από ηελ Καηάξηηζε Σακεηαθώλ Ρνώλ 

 

Ζ θαηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ, φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 

ινηπέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, παξέρεη πιεξνθνξίεο ζηνπο ρξήζηεο ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ ηνπο επηηξέπεη λα εθηηκνχλ ηηο κεηαβνιέο ζηα θαζαξά 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κηαο επηρείξεζεο, ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή δνκή ηεο (πνπ 

ζπκπεξηιακβάλεη ηε ξεπζηφηεηα θαη ηε θεξεγγπφηεηά ηεο) θαη ηηο δπλαηφηεηέο ηεο λα 

επεξεάδεη ηα πνζά θαη ην ρξφλν ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο, πξνθεηκέλνπ λα ηηο 

πξνζαξκφδεη ζηελ αιιαγή ησλ ζπλζεθψλ θαη ησλ επθαηξηψλ πνπ ηεο παξνπζηάδνληαη. 

Οη πιεξνθνξίεο γηα ηηο ηακεηαθέο ξνέο, φπσο ήδε αλαθέξζεθε, είλαη ρξήζηκεο 

ζηελ εθηίκεζε ηεο δπλαηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο λα δεκηνπξγεί ηακεηαθά δηαζέζηκα 

θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα, αιιά θαη επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο λα αλαπηχμνπλ 

ππνδείγκαηα ησλ δηαθφξσλ επηρεηξήζεσλ γηα λα εθηηκνχλ θαη λα ζπγθξίλνπλ ηελ 

παξνχζα αμία ησλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηνπο. Δπίζεο απμάλνπλ ηε 

ζπγθξηζηκφηεηα ησλ παξνπζηαδφκελσλ ιεηηνπξγηθψλ απνηειεζκάησλ κεηαμχ 

δηαθνξεηηθψλ επηρεηξήζεσλ, γηαηί πεξηνξίδνπλ ηηο επηδξάζεηο ηεο ρξεζηκνπνίεζεο 

δηαθνξεηηθψλ ινγηζηηθψλ ρεηξηζκψλ γηα ηηο ίδηεο ζπλαιιαγέο θαη γεγνλφηα. 

Πιεξνθνξίεο γηα πξνεγεζείζεο ηακεηαθέο ξνέο ρξεζηκνπνηνχληαη ζαλ βάζε 

πξνζέγγηζεο ηνπ πνζνχ, ηνπ ρξφλνπ θαη ηεο βεβαηφηεηαο ησλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ 

ξνψλ. Δπίζεο, είλαη ρξήζηκεο θαη γηα ηνλ έιεγρν ηεο αθξίβεηαο ησλ πξνεγνχκελσλ 

εθηηκήζεσλ ηεο επηρείξεζεο, θαζψο θαη γηα ηελ εμέηαζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηεο 

θεξδνθνξίαο θαη ησλ θαζαξψλ ηακεηαθψλ ξνψλ θαη ηεο επίδξαζεο ησλ κεηαβνιψλ 

ησλ ηηκψλ. 
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2.5 Οξηζκνί 

 

Οη αθφινπζνη φξνη ρξεζηκνπνηνχληαη ζε απηφ ην Πξφηππν κε ηηο έλλνηεο πνπ 

θαζνξίδνληαη: 

 Σακεηαθά δηαζέζηκα: Δίλαη απηά πνπ απνηεινχληαη απφ κεηξεηά ζην ηακείν 

ηεο επηρείξεζεο θαη απφ θαηαζέζεηο φςεσο πνπ κπνξεί λα αλαιεθζνχλ άκεζα. 

 Σακεηαθά ηζνδχλακα: Δίλαη νη βξαρππξφζεζκεο, πςειήο ξεπζηφηεηαο 

επελδχζεηο, πνπ είλαη άκεζα κεηαηξέςηκεο ζε ζπγθεθξηκέλα πνζά ηακεηαθψλ 

δηαζεζίκσλ θαη νη νπνίεο ππφθεηληαη ζε αζήκαλην θίλδπλν κεηαβνιήο ηεο 

αμίαο ηνπο. 

 Σακεηαθέο ξνέο: Νννχληαη ηφζν νη εηζξνέο φζν θαη νη εθξνέο ηακεηαθψλ 

δηαζεζίκσλ θαη ηακεηαθψλ ηζνδπλάκσλ. 

 Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο: Δίλαη νη θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο δεκηνπξγίαο 

εζφδσλ ηεο επηρείξεζεο θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ είλαη επελδπηηθέο 

ή ρξεκαηνδνηηθέο. 

 Δπελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο: Δίλαη ε απφθηεζε θαη ε δηάζεζε 

καθξνπξφζεζκσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη άιισλ επελδχζεσλ, νη νπνίεο 

δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα ηακεηαθά ηζνδχλακα. 

 Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο: Δίλαη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ θαηαιήγνπλ 

ζε κεηαβνιέο ζην κέγεζνο θαη ζηε ζπγθξφηεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη 

ηνπ δαλεηζκνχ ηεο επηρείξεζεο. 

 

 

2.6 Σακεηαθά Γηαζέζηκα θαη Σακεηαθά Ιζνδύλακα 

 

Σα ηακεηαθά ηζνδχλακα θαηέρνληαη θπξίσο γηα λα αληηκεησπίδνληαη 

βξαρππξφζεζκεο ηακεηαθέο αλάγθεο θαη φρη γηα επέλδπζε ή γηα άιινπο ζθνπνχο. Μηα 

επέλδπζε γηα λα ραξαθηεξηζζεί ζαλ ηακεηαθφ ηζνδχλακν, πξέπεη λα είλαη άκεζα 

κεηαηξέςηκε
2
 ζε ζπγθεθξηκέλν πνζφ ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ θαη λα ππφθεηηαη ζε έλα 

αζήκαλην θίλδπλν κεηαβνιήο ηεο αμίαο ηεο. 

πκκεηνρέο ζην θεθάιαην άιισλ επηρεηξήζεσλ απνθιείνληαη απφ ηα ηακεηαθά 

                                                 
2 πλεπψο, κηα επέλδπζε ραξαθηεξίδεηαη ζαλ ηακεηαθφ ηζνδχλακν κφλν φηαλ έρεη ζχληνκε ιήμε, π.ρ. 

ηξηψλ κελψλ ή ιηγφηεξν απφ ηελ εκεξνκελία ηεο απφθηεζεο ηεο. 
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ηζνδχλακα, εθηφο θαη αλ απνηεινχλ ζηελ νπζία ηακεηαθά ηζνδχλακα
3
. Ο ηξαπεδηθφο 

δαλεηζκφο, γεληθά, ζεσξείηαη φηη απνηειεί κία ρξεκαηνδνηηθή δξαζηεξηφηεηα. ε 

κεξηθέο, ρψξεο φκσο, νη ππεξαλαιήςεηο
4
, πνπ είλαη εμνθιεηέεο φηαλ δεηεζνχλ 

ζπληζηνχλ αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο ηακεηαθήο δηαρείξηζεο κηαο επηρείξεζεο. ηηο 

πεξηπηψζεηο απηέο, νη ηξαπεδηθέο ππεξαλαιήςεηο ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα ζηνηρεία 

ησλ ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ θαη ηζνδπλάκσλ. Υαξαθηεξηζηηθφ απηψλ ησλ ηξαπεδηθψλ 

δηαθαλνληζκψλ είλαη φηη ην ππφινηπν ζηελ Σξάπεδα κεηαβάιιεηαη ζπρλά απφ ζεηηθφ 

ζε αξλεηηθφ (ππεξαλάιεςε). 

Οη ηακεηαθέο ξνέο δελ πεξηιακβάλνπλ θηλήζεηο κεηαμχ ζηνηρείσλ πνπ 

ζπληζηνχλ ηακεηαθά δηαζέζηκα ή ηακεηαθά ηζνδχλακα, γηαηί απηά ηα ζηνηρεία 

απνηεινχλ κέξνο ηεο ηακεηαθήο δηαρείξηζεο κηαο επηρείξεζεο θαη φρη ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ, επελδπηηθψλ θαη ρξεκαηνδνηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο. Ζ ηακεηαθή 

δηαρείξηζε πεξηιακβάλεη ηελ επέλδπζε ηνπ ηακεηαθνχ πιενλάζκαηνο ζε ηακεηαθά 

ηζνδχλακα. 

 

 

2.7 Σξαπεδηθόο Γαλεηζκόο  

 

Ο ηξαπεδηθφο δαλεηζκφο ζεσξείηαη φηη απνηειεί κία ρξεκαηννηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα. ε κεξηθέο ρψξεο, σζηφζν, νη ππεξαλαιήςεηο πνπ είλαη εμνθιεηέεο 

φηαλ δεηεζνχλ, ζπληζηνχλ έλα αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο ηακεηαθήο δηαρείξηζεο κηαο 

επηρείξεζεο (αιιειφρξενη ινγαξηαζκνί ηξαπεδψλ). ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, νη 

ηξαπεδηθέο ππεξαλαιήςεηο ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα ζηνηρεία ησλ ηακεηαθψλ 

δηαζεζίκσλ θαη ησλ ηακεηαθψλ ηζνδπλάκσλ.   

Έλα ραξαθηεξηζηηθφ απηψλ ησλ ηξαπεδηθψλ δηαθαλνληζκψλ είλαη φηη ην 

ππφινηπν ζηελ ηξάπεδα ζπρλά κεηαβάιιεηαη απφ ζεηηθφ ζε αξλεηηθφ (ππεξαλάιεςε). 

Σν ππφινηπν απηψλ ησλ ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ, πξαθηηθά, δηακνξθψλεη ην 

ππφινηπν ησλ ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ θαη σο ηέηνην ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη, 

γηαηί δηαθνξεηηθά ζα δηλφηαλ παξαπιαλεηηθή εηθφλα γηα ηηο ηακεηαθέο ξνέο ηεο 

επηρείξεζεο. 

                                                 
3 Όπσο γηα παξάδεηγκα ζπκβαίλεη ζηελ πεξίπησζε ησλ πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ πνπ αγνξάζηεθαλ ζε 

ζχληνκν ρξφλν απφ ηε ιήμε ηνπο θαη κε ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία εμαγνξάο ηνπο απφ ηνλ εθδφηε. 

4 Τπεξαλάιεςε (overdraft) είλαη ε δπλαηφηεηα δηαηήξεζεο ρξεσζηηθνχ ινγαξηαζκνχ θαηάζεζεο ζε 

κηα ηξάπεδα. Σν ρξεσζηηθφ απηφ ππφινηπν, έρεη έλα νξηζκέλν αλψηαην φξην. 
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2.8 Παξνπζίαζε ηεο Καηάζηαζεο Σακεηαθώλ Ρνώλ 

 

 

2.8.1 Γεληθά 

 

Ζ θαηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ πξέπεη λα απεηθνλίδεη ηηο ηακεηαθέο ξνέο ζηε 

δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ, ηαμηλνκεκέλεο θαηά ιεηηνπξγηθέο, επελδπηηθέο θαη 

ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

Ζ θαηάηαμε θαηά δξαζηεξηφηεηα παξέρεη πιεξνθνξίεο πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο 

ρξήζηεο λα εθηηκνχλ ηελ επίδξαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ απηψλ ζηελ νηθνλνκηθή ζέζε 

ηεο επηρείξεζεο, θαζψο θαη ην πνζφ ησλ ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ θαη ηακεηαθψλ 

ηζνδπλάκσλ ηεο. Οη πιεξνθνξίεο απηέο κπνξεί, επίζεο, λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα 

εθηηκεζνχλ νη ζρέζεηο κεηαμχ απηψλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ. 

Δίλαη αξθεηέο νη θνξέο πνπ κηα απιή ζπλαιιαγή κπνξεί λα αθνξά 

πεξηζζφηεξεο απφ κηα δξαζηεξηφηεηεο
5
. 

 

 

2.8.2 Σακεηαθέο Ρνέο από Λεηηνπξγηθέο Γξαζηεξηόηεηεο 

 

Σν πνζφ ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ιεηηνπξγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, είλαη έλα ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ζηνηρείν, απφ ην νπνίν κπνξεί λα 

εθηηκεζεί θαηά πφζν νη δξαζηεξηφηεηεο κηαο επηρείξεζεο έρνπλ δεκηνπξγήζεη 

επαξθείο ηακεηαθέο ξνέο πξνθεηκέλνπ ε επηρείξεζε λα είλαη ζε ζέζε λα εμνθιεί 

δάλεηα, λα δηαηεξεί ηελ επηρεηξεκαηηθή ηεο ηθαλφηεηα, λα πιεξψλεη κεξίζκαηα θαη λα 

πξνρσξά ζε λέεο επελδχζεηο, ρσξίο λα απαηηείηαη ε πξνζθπγή ζε εμσηεξηθέο πεγέο 

ρξεκαηνδφηεζεο. 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα εηδηθά ζπζηαηηθά ζηνηρεία ησλ πξνεγνχκελσλ 

ιεηηνπξγηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ, ζε ζπλδπαζκφ θαη κε άιιεο πιεξνθνξίεο, είλαη 

ρξήζηκεο θαη γηα ηελ πξφβιεςε ησλ κειινληηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ ξνψλ ηεο . 

Οη ηακεηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο πξνέξρνληαη απφ ηηο 

                                                 
5 Όπσο γηα παξάδεηγκα ε ηακεηαθή εμφθιεζε δφζεο δαλείνπ πνπ πεξηιακβάλεη ηφζν ηελ πιεξσκή ηνπ 

ηφθνπ φζν θαη ηνπ θεθαιαίνπ, θαη σο εθ ηνχηνπ κπνξεί λα θαηαηαγεί ζηηο ιεηηνπξγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ην πνζφ ηνπ ηφθνπ θαη ζηηο ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ην πνζφ ηνπ θεθαιαίνπ 

πνπ απνπιεξψζεθε. 
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θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο δεκηνπξγίαο εζφδσλ ηεο επηρείξεζεο. πλεπψο, πξνέξρνληαη 

απφ ζπλαιιαγέο θαη γεγνλφηα
6
 πνπ πξνζδηνξίδνπλ ην θαζαξφ θέξδνο ή ηε δεκία ηεο 

επηρείξεζεο. 

Πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε πσο κεξηθέο ζπλαιιαγέο, φπσο ε πψιεζε ελφο 

ελζψκαηνπ παγίνπ πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη έλα θέξδνο ή κία δεκία, ελψ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θαζαξνχ θέξδνπο ή ηεο δεκίαο ηεο 

επηρείξεζεο δελ θαηαηάζζνληαη ζηηο ηακεηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο αιιά ζεσξνχληαη ζαλ ηακεηαθέο ξνέο απφ επελδπηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. 

Αληίζεηα, κία επηρείξεζε κπνξεί λα θαηέρεη ρξεφγξαθα θαη δάλεηα κε 

απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηελ αληαιιαγή ή ηε κεηαβίβαζή ηνπο, νπφηε απηά είλαη φκνηα κε 

απφζεκα πνπ αγνξάζηεθε εηδηθά γηα κεηαπψιεζε. πλεπψο, ηακεηαθέο ξνέο πνπ 

πξνέξρνληαη απφ αγνξά θαη πψιεζε ηέηνησλ αμηφγξαθσλ θαηαηάζζνληαη σο 

ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Δπίζεο, ηακεηαθέο πξνθαηαβνιέο θαη δάλεηα πνπ 

δίδνληαη απφ ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, ζπλήζσο θαηαηάζζνληαη ζηηο ιεηηνπξγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, επεηδή ζρεηίδνληαη κε ηελ θχξηα δξαζηεξηφηεηα δεκηνπξγίαο εζφδσλ 

ηεο επηρείξεζεο. 

 

 

2.8.3 Σακεηαθέο Ρνέο από Δπελδπηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο 

 

Ζ ηδηαίηεξε γλσζηνπνίεζε ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ 

επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο
7
 είλαη ζεκαληηθή, γηαηί δείρλεη ηελ έθηαζε θαηά ηελ 

                                                 
6 Παξαδείγκαηα ηακεηαθψλ ξνψλ απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο είλαη: 

 Δηζπξάμεηο απφ ηελ πψιεζε αγαζψλ θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ, 

 Δηζπξάμεηο απφ δηθαηψκαηα εθκεηάιιεπζεο, ακνηβέο, πξνκήζεηεο θαη άιια έζνδα, 

 Πιεξσκέο ηνηο κεηξεηνίο ζε πξνκεζεπηέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, 

 Πιεξσκέο ηνηο κεηξεηνίο ζε εξγαδνκέλνπο θαη γηα ινγαξηαζκφ απηψλ, 

 Δηζπξάμεηο θαη πιεξσκέο ηνηο κεηξεηνίο κηαο αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο γηα αζθάιηζηξα θαη 

απνδεκηψζεηο, ζπληάμεηο θαη άιιεο αζθαιηζηηθέο παξνρέο, 

 Πιεξσκέο ηνηο κεηξεηνίο ή επηζηξνθέο θφξσλ εηζνδήκαηνο, εθηφο αλ κπνξεί εηδηθά λα 

εμαηνκηθεπηνχλ σο ρξεκαηνδνηηθέο θαη επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, θαη  

 Δηζπξάμεηο θαη πιεξσκέο απφ ζπκβάζεηο πνπ θαηέρνληαη γηα ζπλαιιαθηηθνχο ή εκπνξηθνχο 

ζθνπνχο. 

7 Παξαδείγκαηα ηακεηαθψλ ξνψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο είλαη: 

 Πιεξσκέο ηνηο κεηξεηνίο γηα ηελ απφθηεζε ελζψκαησλ παγίσλ, άπισλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ θαη ινηπψλ καθξνπξνζέζκσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Απηέο νη πιεξσκέο 

ζπκπεξηιακβάλνπλ θαη εθείλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε θεθαιαηνπνίεζε θφζηνπο αλάπηπμεο θαη 

κε ηδηνθαηαζθεπαδφκελα ελζψκαηα πάγηα. 



 15 

νπνία έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί δαπάλεο γηα πεγέο πνπ πξννξίδνληαη λα 

δεκηνπξγήζνπλ κειινληηθά έζνδα θαη ηακεηαθέο ξνέο. 

 

 

2.8.4 Σακεηαθέο ξνέο από Υξεκαηνδνηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο 

 

Ζ μερσξηζηή γλσζηνπνίεζε ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο 

ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο
8
 είλαη ζεκαληηθή, γηαηί βνεζάεη ζηελ πξνεθηίκεζε 

ησλ δηεθδηθήζεσλ πάλσ ζηηο κειινληηθέο ηακεηαθέο ξνέο απφ ηνπο ρξεκαηνδφηεο ηεο 

επηρείξεζεο. 

 

 

                                                 
 Δηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο ελζψκαησλ παγίσλ, άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ινηπψλ 

καθξνπξνζέζκσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 

 Πιεξσκέο ηνηο κεηξεηνίο γηα ηελ απφθηεζε ζπκκεηνρψλ ζην θεθάιαην άιισλ επηρεηξήζεσλ, 

ρξεσζηηθψλ ηίηισλ άιισλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη δηθαησκάησλ ζε θνηλνπξαμίεο 

(εμαηξνχληαη νη πιεξσκέο ηνηο κεηξεηνίο γηα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα πνπ ζεσξνχληαη σο 

ηακεηαθά ηζνδχλακα ή γηα εθείλα πνπ θαηέρνληαη γηα αληαιιαγή ή κεηαπψιεζε). 

 Δηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο ζπκκεηνρψλ ζην θεθάιαην άιισλ επηρεηξήζεσλ ή ρξεσζηηθψλ 

ηίηισλ άιισλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη δηθαησκάησλ ζε θνηλνπξαμίεο (εμαηξνχληαη νη 

εηζπξάμεηο γηα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα πνπ ζεσξνχληαη σο ηακεηαθά ηζνδχλακα θαη γηα 

εθείλα πνπ θαηέρνληαη γηα ζπλαιιαθηηθνχο ή εκπνξηθνχο ζθνπνχο). 

 Σακεηαθέο πξνθαηαβνιέο θαη δάλεηα πνπ δίδνληαη ζε ηξίηνπο (εμαηξνχληαη νη πξνθαηαβνιέο 

θαη δάλεηα πνπ δίδνληαη απφ έλα ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα). 

 Δηζπξάμεηο απφ ηελ εμφθιεζε πξνθαηαβνιψλ θαη δαλείσλ, πνπ είραλ δνζεί ζε ηξίηνπο 

(εμαηξνχληαη νη πξνθαηαβνιέο θαη δάλεηα ελφο ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηδξχκαηνο). 

 Πιεξσκέο ηνηο κεηξεηνίο γηα ζπκβφιαηα κειινληηθήο εθπιήξσζεο θαη πξνζεζκηαθέο 

ζπκβάζεηο, γηα ζπκβάζεηο δηθαησκάησλ πξναίξεζεο (options) θαη ζπκβάζεηο αληαιιαγψλ 

(swaps), εθηφο αλ νη ζπκβάζεηο θαηέρνληαη γηα ζπλαιιαθηηθνχο ή εκπνξηθνχο ζθνπνχο, ή νη 

πιεξσκέο ηνηο κεηξεηνίο θαηαηάζζνληαη ζηηο ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

 Δηζπξάμεηο απφ ζπκβφιαηα κειινληηθήο εθπιήξσζεο θαη πξνζεζκηαθέο ζπκβάζεηο, 

ζπκβάζεηο δηθαησκάησλ πξναίξεζεο (options) θαη ζπκβάζεηο αληαιιαγψλ (swaps), εθηφο αλ 

νη ζπκβάζεηο θαηέρνληαη γηα ζπλαιιαθηηθνχο ή εκπνξηθνχο ζθνπνχο, ή νη εηζπξάμεηο 

θαηαηάζζνληαη ζηηο ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

 Όηαλ κία ζχκβαζε ινγηζηηθνπνηείηαη γηα αληηζηάζκηζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο ζέζεο, ηφηε νη 

ηακεηαθέο ξνέο ηεο ζχκβαζεο θαηαηάζζνληαη θαηά ηνλ ίδην ηξφπν, φπσο νη ηακεηαθέο ξνέο 

ηεο αληηζηαζκηδφκελεο ζέζεο. 

8 Παξαδείγκαηα ηακεηαθψλ ξνψλ, πνπ πξνέξρνληαη απφ ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο είλαη: 

 Δηζπξάμεηο κεηξεηψλ απφ ηελ έθδνζε κεηνρψλ ή άιισλ ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ, 

 Πιεξσκέο ηνηο κεηξεηνίο ζηνπο κεηφρνπο ή εηαίξνπο γηα λα εμαγνξαζηνχλ ή λα επηζηξαθνχλ 

νη κεηνρέο ηεο επηρείξεζεο, 

 Δηζπξάμεηο κεηξεηψλ απφ ηελ έθδνζε ρξεσζηηθψλ νκνιφγσλ, δαλείσλ, γξακκαηίσλ, 

νκνινγηψλ, ελππφζεθσλ δαλείσλ θαη άιισλ βξαρππξφζεζκσλ ή καθξνπξφζεζκσλ δαλείσλ, 

 Δθηακηεχζεηο γηα απνπιεξσκή δαλείσλ, θαη 

 Πιεξσκέο ηνηο κεηξεηνίο ηνπ κηζζσηή γηα ηε κείσζε ηνπ νθεηιφκελνπ ππνινίπνπ 

ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο. 
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2.9 Δκθάληζε Σσλ Σακεηαθώλ Ρνώλ 

 

2.9.1 Δκθάληζε Σακεηαθώλ Ρνώλ από Λεηηνπξγηθέο Γξαζηεξηόηεηεο 

 

Ζ επηρείξεζε πξέπεη λα εκθαλίδεη ηηο ηακεηαθέο ξνέο ηεο απφ ιεηηνπξγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ρξεζηκνπνηψληαο είηε ηελ άκεζε είηε ηελ έκκεζε κέζνδν 

Καηά ηελ άκεζε κέζνδν γλσζηνπνηνχληαη νη θχξηεο θαηεγνξίεο αθαζάξηζησλ 

εηζπξάμεσλ θαη αθαζαξίζησλ πιεξσκψλ ηνηο κεηξεηνίο. 

Οη επηρεηξήζεηο πξνηξέπνληαη λα εκθαλίδνπλ ηηο ηακεηαθέο ηνπο ξνέο απφ 

ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ρξεζηκνπνηψληαο ηελ άκεζε κέζνδν, γηαηί παξέρεη 

πιεξνθνξίεο, πνπ κπνξεί λα είλαη ρξήζηκεο ζηελ εθηίκεζε κειινληηθψλ ηακεηαθψλ 

ξνψλ, θαη νη νπνίεο δελ είλαη πξνζηηέο κε ηελ έκκεζε κέζνδν. χκθσλα κε ηελ άκεζε 

κέζνδν, πιεξνθνξίεο γηα ηηο θχξηεο θαηεγνξίεο αθαζάξηζησλ εηζπξάμεσλ θαη 

αθαζάξηζησλ πιεξσκψλ κπνξεί λα αληινχληαη: 

 είηε απφ ηα ινγηζηηθά βηβιία ηεο επηρείξεζεο, 

 είηε κε ηελ αλακφξθσζε ησλ πσιήζεσλ, ηνπ θφζηνπο πσιεζέλησλ
9
 θαη 

άιισλ ζηνηρείσλ ηεο θαηάζηαζεο ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ κε βάζε: 

o ηηο κεηαβνιέο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ, ζηα απνζέκαηα θαη ζηηο 

ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο θαη ηνπο πιεξσηένπο ινγαξηαζκνχο, 

o άιια κε ηακεηαθά ζηνηρεία, θαη 

o άιια ζηνηρεία, γηα ηα νπνία νη ηακεηαθέο ζπλέπεηεο ζπλίζηαληαη ζε 

ηακεηαθέο ξνέο επελδπηηθήο ή ρξεκαηνδνηηθήο θχζεο. 

Καηά ηελ έκκεζε κέζνδν, ην θαζαξφ θέξδνο ή δεκία αλακνξθψλεηαη κε βάζε 

ηηο επηδξάζεηο ησλ ζπλαιιαγψλ κε ηακεηαθήο θχζεο, ησλ αλαβαιιφκελσλ ή ησλ 

δνπιεπκέλσλ ιεηηνπξγηθψλ εηζπξάμεσλ ή πιεξσκψλ, φπσο επίζεο θαη ησλ ζηνηρείσλ 

εζφδσλ ή εμφδσλ πνπ ζπλδένληαη κε επελδπηηθέο ή ρξεκαηνδνηηθέο ηακεηαθέο ξνέο. 

χκθσλα κε ηελ έκκεζε κέζνδν, νη θαζαξέο ηακεηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο πξνζδηνξίδνληαη κε ηελ αλακφξθσζε ηνπ θαζαξνχ θέξδνπο ή δεκίαο 

κε βάζε ηηο επηδξάζεηο απφ: 

 ηηο κεηαβνιέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ζηα απνζέκαηα θαη ζηηο 

ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο θαη ηνπο πιεξσηένπο ινγαξηαζκνχο, 

                                                 
9 Σσλ ηφθσλ θαη ζπλαθψλ εζφδσλ θαη εμφδσλ θαη παξφκνησλ επηβαξχλζεσλ, πξνθεηκέλνπ γηα 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα. 
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 ηα κε ηακεηαθά ζηνηρεία, φπσο είλαη νη απνζβέζεηο, νη πξνβιέςεηο, νη 

αλαβαιιφκελνη θφξνη, ηα κε πξαγκαηνπνηεκέλα θέξδε θαη δεκίεο απφ μέλα 

λνκίζκαηα, ηα αδηαλέκεηα θέξδε ζπγγελψλ επηρεηξήζεσλ θαη ηα δηθαηψκαηα 

ηεο κεηνςεθίαο, θαη 

 φια ηα άιια ζηνηρεία, γηα ηα νπνία νη ηακεηαθέο ζπλέπεηεο ζπλίζηαληαη ζε 

ηακεηαθέο ξνέο επελδπηηθήο ή ρξεκαηνδνηηθήο θχζεο. 

Δλαιιαθηηθά, νη ηακεηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε ηελ 

έκκεζε κέζνδν, κπνξνχλ λα παξνπζηαζηνχλ εκθαλίδνληαο ηα έζνδα θαη ηα έμνδα πνπ 

απεηθνλίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ, θαζψο θαη ηηο 

κεηαβνιέο ζηα απνζέκαηα θαη ζηηο ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο πνπ 

ζπληεινχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ. Με ηε κέζνδν απηή ε Καηάζηαζε 

Σακεηαθψλ Ρνψλ απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, μεθηλά απφ ηα θέξδε πξν θφξσλ 

θαη ελ ζπλερεία δηελεξγνχληαη νη αθφινπζεο πξνζαξκνγέο:  

 απαιείθνληαη ηα κε ηακεηαθά έμνδα (απνζβέζεηο, πξνβιέςεηο), 

 απαιείθνληαη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα (ηφθνη έμνδα, ηφθνη 

έζνδα), 

 απαιείθνληαη έζνδα θαη έμνδα ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηηο επελδπηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο (έζνδα απφ κεξίζκαηα ζπγαηξηθψλ, δεκηέο 

απφ πψιεζε κεηνρψλ, παγίσλ, θ.ιπ.), 

 Οη παξαπάλσ πξνζαξκνγέο δηελεξγνχληαη κε πξφζεκν αληίζεην απφ απηφ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην θάζε θνλδχιη πνπ δηακνξθψλεη ηα θέξδε ή ηηο δεκίεο ηεο 

πεξηφδνπ (π.ρ. ηα θέξδε απφ πψιεζε παγίσλ αθαηξνχληαη, ελψ νη δεκηέο απφ πψιεζε 

παγίσλ πξνζηίζεληαη).  

 Γηα ηηο επηδξάζεηο απφ ηηο κεηαβνιέο ζην θεθάιαην θίλεζεο φπσο: 

 κεηαβνιέο απνζεκάησλ, 

 κεηαβνιέο απαηηήζεσλ, 

 κεηαβνιέο πξνκεζεπηψλ, 

 κεηαβνιέο ινηπψλ ππνρξεψζεσλ (εθηφο ηξαπεδψλ), 

ηζρχεη ν γεληθφο θαλφλαο φηη ε αχμεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θπθινθνξνχληνο 

ελεξγεηηθνχ θαη ε κείσζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ 

αθαηξνχληαη, ελψ ε κείσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ θαη ε 

αχμεζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ πξνζηίζεηαη ζηα θαζαξά 

θέξδε. 

 Οη ηακεηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο νινθιεξψλνληαη κε ηελ 
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επίδξαζε απφ ηελ πξαγκαηηθή ηακεηαθή εθξνή γηα θφξνπο εηζνδήκαηνο θαη ηφθνπο 

κέζα ζηελ πεξίνδν αλαθνξάο. 

 Με φπνηα απφ ηηο δχν κεζφδνπο θαη αλ παξνπζηαζηνχλ νη ηακεηαθέο ξνέο απφ 

ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ην απνηέιεζκα ζα πξέπεη λα είλαη ην ίδην. 

 Μηα επηρείξεζε κπνξεί λα θαηέρεη ρξεφγξαθα θαη δάλεηα γηα ζπλαιιαθηηθνχο 

ή εκπνξηθνχο ζθνπνχο, νπφηε απηά είλαη φκνηα κε απφζεκα πνπ αγνξάζηεθε γηα 

κεηαπψιεζε. Οη ηακεηαθέο ξνέο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ αγνξά θαη πψιεζε ηέηνησλ 

ρξενγξάθσλ θαηαηάζζνληαη ζηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

 

 

2.9.2 Δκθάληζε Σακεηαθώλ Ρνώλ από Δπελδπηηθέο θαη 

Υξεκαηνδνηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο 

 

Ζ επηρείξεζε πξέπεη λα εκθαλίδεη μερσξηζηά ηηο θχξηεο θαηεγνξίεο 

αθαζάξηζησλ εηζπξάμεσλ θαη αθαζάξηζησλ πιεξσκψλ ηνηο κεηξεηνίο πνπ 

πξνέξρνληαη απφ επελδπηηθέο θαη ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο εθηφο αλ νη 

ηακεηαθέο ξνέο εκθαλίδνληαη ζε θαζαξή βάζε (βιέπε επφκελε παξάγξαθν 3.3 

Δκθάληζε θαζαξψλ ηακεηαθψλ ξνψλ). 

 

 

2.9.3 Δκθάληζε Καζαξώλ Σακεηαθώλ Ρνώλ 

 

Οη ηακεηαθέο ξνέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο αθφινπζεο ιεηηνπξγηθέο, 

επελδπηηθέο ή ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κπνξεί λα εκθαλίδνληαη ζε θαζαξή 

βάζε: 

 Δηζπξάμεηο θαη πιεξσκέο γηα ινγαξηαζκφ πειαηψλ
10

, φηαλ νη ηακεηαθέο ξνέο 

αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πειάηε κάιινλ παξά εθείλεο ηεο 

επηρείξεζεο. 

                                                 
10 Παξαδείγκαηα ηέηνησλ εηζπξάμεσλ θαη πιεξσκψλ είλαη: 

 ε απνδνρή θαη ε απνπιεξσκή θαηαζέζεσλ φςεσο κηαο ηξάπεδαο, 

 θεθάιαηα πνπ θαηέρνληαη γηα ινγαξηαζκφ πειαηψλ απφ κία επηρείξεζε επελδχζεσλ, 

θαη 

 κηζζψκαηα πνπ εηζπξάρζεθαλ γηα ινγαξηαζκφ ησλ ηδηνθηεηψλ θαη απνδφζεθαλ ζ’ 

απηνχο. 



 19 

 Δηζπξάμεηο θαη πιεξσκέο γηα ζηνηρεία
11

 ησλ νπνίσλ ε ηαρχηεηα θπθινθνξίαο 

είλαη πςειή, ηα πνζά είλαη κεγάια θαη νη ιήμεηο απηψλ είλαη ζχληνκεο. 

 Σακεηαθέο ξνέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ θάζε κία απφ ηηο αθφινπζεο 

δξαζηεξηφηεηεο ελφο ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηδξχκαηνο κπνξεί λα εκθαλίδνληαη 

ζε θαζαξή βάζε: 

o Δηζπξάμεηο θαη πιεξσκέο γηα ηελ απνδνρή θαη απνπιεξσκή 

θαηαζέζεσλ κε νξηζκέλε εκεξνκελία ιήμεο. 

o Οη αλαθαηαζέζεηο ζε άιια πηζησηηθά ηδξχκαηα θαη ε απφζπξζε 

αλαθαηαζέζεσλ απφ άιια πηζησηηθά ηδξχκαηα. 

o Σακεηαθέο πξνθαηαβνιέο θαη δάλεηα πξνο πειάηεο θαη ε απνπιεξσκή 

απηψλ ησλ πξνθαηαβνιψλ θαη δαλείσλ. 

 

 

2.9.4 Δκθάληζε Σακεηαθώλ Ρνώλ από Δηδηθέο Γξαζηεξηόηεηεο 

 

Δθηφο απφ ηηο ηακεηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο θαη επελδπηηθέο-

ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ηακεηαθέο ξνέο πξνθχπηνπλ θαη απφ άιιεο 

δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο νλνκάδνληαη εηδηθέο γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ Πξνηχπνπ 

απηνχ. Σηο ηακεηαθέο ξνέο απφ ηέηνηεο εηδηθέο δξαζηεξηφηεηεο εμεηάδνπκε παξαθάησ. 

 

 

2.9.5 Σακεηαθέο ξνέο ζε μέλν λόκηζκα 

 

Σακεηαθέο ξνέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ζπλαιιαγέο ζε μέλν λφκηζκα πξέπεη λα 

θαηαρσξνχληαη (αλαγλσξίδνληαη) ζην λφκηζκα πνπ ε επηρείξεζε ηεξεί ηα βηβιία ηεο, 

εθαξκφδνληαο ζην πνζφ ηνπ μέλνπ λνκίζκαηνο ηε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία κεηαμχ 

ηνπ λνκίζκαηνο ηήξεζεο ησλ βηβιίσλ ηεο θαη ηνπ μέλνπ λνκίζκαηνο, θαηά ηελ 

εκεξνκελία ηεο ηακεηαθήο ξνήο. 

Οη ηακεηαθέο ξνέο κηαο ζπγαηξηθήο εμσηεξηθνχ πξέπεη λα κεηαηξέπνληαη ζην 

                                                 
11 Παξαδείγκαηα ηέηνησλ εηζπξάμεσλ θαη πιεξσκψλ είλαη νη πξνθαηαβνιέο πνπ δίδνληαη ζηηο 

παξαθάησ πεξηπηψζεηο θαη ε εμφθιεζε ηνπο: 

 πνζά θεθαιαίνπ, πνπ αθνξνχλ πηζησηηθέο θάξηεο πειαηψλ, 

 αγνξά θαη πψιεζε επελδχζεσλ, θαη 

 ινηπφο βξαρππξφζεζκνο δαλεηζκφο -γηα παξάδεηγκα, απηφο πνπ έρεη κηα πεξίνδν ηξίκελεο ή 

κηθξφηεξεο ιήμεο. 
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λφκηζκα ηεξήζεσο ησλ βηβιίσλ, κε βάζε ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο κεηαμχ ηνπ 

λνκίζκαηνο απηνχ θαη ηνπ μέλνπ λνκίζκαηνο, θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο ηακεηαθήο 

ξνήο. 

Ζ θαηαρψξεζε ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ πνπ εθθξάδνληαη ζε μέλν λφκηζκα 

γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδεη ην Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν 21 «Οη επηδξάζεηο 

κεηαβνιψλ ησλ ηηκψλ ζπλαιιάγκαηνο». Σν Πξφηππν απηφ επηηξέπεη ηε ρξήζε κηαο 

ηζνηηκίαο πνπ πιεζηάδεη ηελ πξαγκαηηθή
12

. 

Θα πξέπεη, επίζεο, λα ηνληζζεί πσο κε πξαγκαηνπνηεζέληα θέξδε ή δεκηέο 

πνπ πξνέξρνληαη απφ κεηαβνιέο ζηηο ηζνηηκίεο ησλ μέλσλ λνκηζκάησλ, δελ 

απνηεινχλ ηακεηαθέο ξνέο. Ζ επίδξαζε, φκσο, ησλ κεηαβνιψλ ησλ ηζνηηκηψλ μέλνπ 

λνκίζκαηνο ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα κηαο νηθνλνκηθήο 

νληφηεηαο πνπ θαηέρνληαη ή νθείινληαη ζε μέλν λφκηζκα, παξνπζηάδεηαη ζηελ 

θαηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ γηα ιφγνπο ζπκθσλίαο ησλ ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ θαη 

ηακεηαθψλ ηζνδπλάκσλ κεηαμχ αξρήο θαη ηέινπο πεξηφδνπ. Σν πνζφ απηφ ηεο 

κεηαβνιήο παξνπζηάδεηαη μερσξηζηά απφ ηηο ηακεηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο, 

επελδπηηθέο θαη ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζπκπεξηιακβάλεη ηηο ηπρφλ 

δηαθνξέο, ζηελ πεξίπησζε πνπ απηέο νη ηακεηαθέο ξνέο είραλ παξνπζηαζζεί κε ηελ 

ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία πνπ ίζρπε θαηά ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ. 

 

 

2.9.5.1 Σόθνη θαη κεξίζκαηα 

 

Σακεηαθέο ξνέο απφ ηφθνπο θαη κεξίζκαηα πνπ έρνπλ εηζπξαρζεί πξέπεη λα 

γλσζηνπνηνχληαη μερσξηζηά απφ ηφθνπο θαη κεξίζκαηα πνπ έρνπλ πιεξσζεί. Οη 

ηακεηαθέο ξνέο απφ ηφθνπο θαη κεξίζκαηα πξέπεη λα θαηαηάζζνληαη θαηά έλα 

ζηαζεξφ ηξφπν απφ πεξίνδν ζε πεξίνδν, σο ιεηηνπξγηθέο, επελδπηηθέο ή 

ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

Όζν αθνξά ζηνπο ηφθνπο πνπ έρεη πιεξψζεη κηα επηρείξεζε θαηά ηε δηάξθεηα 

κηαο πεξηφδνπ, απηνί εκθαλίδνληαη ζπλνιηθά ζηελ θαηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ. 

Δηδηθφηεξα γηα ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, νη ηφθνη πνπ θαηαβιήζεθαλ θαη νη 

                                                 
12 Γηα παξάδεηγκα, ν κέζνο ζηαζκηθφο φξνο ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ κηαο πεξηφδνπ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ θαηαρψξεζε ησλ ζπλαιιαγψλ ζε μέλν λφκηζκα ή ηε κεηαηξνπή ησλ 

ηακεηαθψλ ξνψλ κηαο ζπγαηξηθήο εμσηεξηθνχ. ε θακία, φκσο, πεξίπησζε ην Γ.Λ.Π. 21 δελ επηηξέπεη 

λα ρξεζηκνπνηεζεί ε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία πνπ ηζρχεη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο Καηάζηαζεο 

Οηθνλνκηθήο Θέζεο, γηα λα κεηαηξαπνχλ νη ηακεηαθέο ξνέο κηαο ζπγαηξηθήο εμσηεξηθνχ. 
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ηφθνη θαη ηα κεξίζκαηα πνπ εηζπξάρζεθαλ ζπλήζσο θαηαηάζζνληαη σο ιεηηνπξγηθέο 

ηακεηαθέο ξνέο. 

Αληίζεηα, γηα ηηο ππφινηπεο επηρεηξήζεηο δελ ππάξρεη θνηλή ζπλαίλεζε ζηελ 

θαηάηαμε απηψλ ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ. Δίλαη, ινηπφλ, δπλαηφλ ηφθνη πιεξσζέληεο θαη 

ηφθνη θαη κεξίζκαηα εηζπξαρζέληα λα θαηαηάζζνληαη ζηηο ιεηηνπξγηθέο ηακεηαθέο 

ξνέο, γηαηί ππεηζέξρνληαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θαζαξνχ θέξδνπο ή δεκίαο. 

Δλαιιαθηηθά, φκσο κπνξνχλ θαη λα θαηαηαγνχλ ζηηο ρξεκαηνδνηηθέο ηακεηαθέο ξνέο 

γηαηί απνηεινχλ ηα θφζηε εμεχξεζεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πφξσλ ή ζηηο επελδπηηθέο 

ηακεηαθέο ξνέο γηαηί απνηεινχλ απνδφζεηο ησλ επελδχζεσλ. 

Όζν αθνξά ηα κεξίζκαηα πνπ θαηαβάιινληαη, απηά κπνξνχλ λα θαηαηαγνχλ 

είηε ζηηο ρξεκαηνδνηηθέο ηακεηαθέο ξνέο (αθνχ απνηεινχλ έλα θφζηνο εμεχξεζεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πφξσλ), είηε σο έλα ζπλζεηηθφ ζηνηρείν ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ 

απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ψζηε λα κπνξνχλ νη ρξήζηεο λα πξνζδηνξίζνπλ ηε 

δπλαηφηεηα κηαο επηρείξεζεο λα θαηαβάιιεη κεξίζκαηα απφ ηηο ιεηηνπξγηθέο 

ηακεηαθέο ξνέο. 

 

 

2.9.5.2 Φόξνη εηζνδήκαηνο 

 

Σακεηαθέο ξνέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ θφξνπο εηζνδήκαηνο πξέπεη λα 

γλσζηνπνηνχληαη μερσξηζηά θαη πξέπεη λα θαηαηάζζνληαη σο ηακεηαθέο ξνέο απφ 

ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, εθηφο αλ κπνξεί λα ζπζρεηηζηνχλ κε ηηο 

ρξεκαηνδνηηθέο θαη επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

Οη θφξνη εηζνδήκαηνο πξνθχπηνπλ απφ ζπλαιιαγέο πνπ δεκηνπξγνχλ 

ηακεηαθέο ξνέο πνπ θαηαηάζζνληαη, ζηελ θαηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ, ζηηο 

ιεηηνπξγηθέο, επελδπηηθέο θαη ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. πρλά είλαη πξαθηηθά 

αδχλαηνλ ε δαπάλε θφξνπ λα ζπζρεηηζζεί άκεζα πξνο ζπγθεθξηκέλεο 

δξαζηεξηφηεηεο (επελδπηηθέο, ρξεκαηνδνηηθέο ή ιεηηνπξγηθέο), θαη κπνξεί λα 

πξνθχπηεη θαη ζε δηαθνξεηηθή πεξίνδν απφ απηήλ ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο βαζηθήο 

ζπλαιιαγήο. Γηα ην ιφγν απηφ, νη θφξνη εηζνδήκαηνο πνπ θαηαβάιινληαη ζπρλά 

θαηαηάζζνληαη σο ηακεηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

Όηαλ φκσο, είλαη δπλαηφλ νη ηακεηαθέο ξνέο θφξνπ λα ζπζρεηηζζνχλ άκεζα 

κε κία ηδηαίηεξε ζπλαιιαγή, ε νπνία δεκηνπξγεί ηακεηαθέο ξνέο πνπ θαηαηάζζνληαη 
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ζηηο επελδπηηθέο ή ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ηφηε νη ηακεηαθέο ξνέο θφξνπ 

θαηαηάζζνληαη αλαιφγσο ζε κία απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο απηέο. 

Σέινο, πξέπεη λα αλαθέξνπκε πσο φηαλ νη ηακεηαθέο ξνέο θφξνπ 

θαηαλέκνληαη ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία δξαζηεξηφηεηεο, πξέπεη λα γλσζηνπνηείηαη ην 

ζπλνιηθφ πνζφ ησλ θφξσλ πνπ θαηαβιήζεθε. 

 

 

2.9.5.3 Δπελδύζεηο ζε ζπγαηξηθέο, ζπγγελείο θαη θνηλνπξαμίεο 

 

Όηαλ κία επηρείξεζε ινγηζηηθνπνηεί κία επέλδπζή ηεο ζε ζπγγελή ή ζε 

ζπγαηξηθή ηεο κε ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο ή κε ηε κέζνδν ηνπ θφζηνπο, 

πεξηνξίδεη ηελ αλαθνξά ηεο επέλδπζεο απηήο ζηελ θαηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ κφλν 

ζε φηη αθνξά ζηηο κεηαμχ απηήο θαη ηεο ζπγγελνχο ή ζπγαηξηθήο ηεο ηακεηαθέο ξνέο, 

φπσο γηα παξάδεηγκα, ζηα κεξίζκαηα θαη ζηηο πξνθαηαβνιέο. 

Όηαλ, φκσο, ε επηρείξεζε παξνπζηάδεη ηε ζπκκεηνρή ηεο ζε κία απφ θνηλνχ 

ειεγρφκελε νηθνλνκηθή κνλάδα (βιέπε Γ.Λ.Π. 31 «πκκεηνρέο ζε θνηλνπξαμίεο») 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ αλαινγηθή ελνπνίεζε, ζπκπεξηιακβάλεη ζηε δηθή ηεο 

ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ ην αλαινγηθφ κεξίδην ηεο απφ ηηο ηακεηαθέο 

ξνέο ηεο απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο. Μηα επηρείξεζε πνπ 

παξνπζηάδεη έλα ηέηνην δηθαίσκα, ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο, 

ζπκπεξηιακβάλεη ζηε δηθή ηεο θαηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ ηηο ηακεηαθέο ξνέο απφ 

ηελ επέλδπζή ηεο ζηελ απφ θνηλνχ ειεγρφκελε νηθνλνκηθή κνλάδα, θαζψο θαη ηηο 

δηαλνκέο (κεξηζκάησλ) θαη άιιεο πιεξσκέο ή εηζπξάμεηο κεηαμχ απηήο θαη ηεο απφ 

θνηλνχ ειεγρφκελεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. 

 

 

2.9.5.4 Απνθηήζεηο θαη δηαζέζεηο ζπγαηξηθώλ θαη άιισλ 

επηρεηξεκαηηθώλ κνλάδσλ 

 

Σν ζχλνιν ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ απνθηήζεηο θαη απφ 

δηαζέζεηο
13

 ζπγαηξηθψλ ή άιισλ επηρεηξεκαηηθψλ κνλάδσλ, πξέπεη λα παξνπζηάδεηαη 

                                                 
13 Σφζν γηα ηηο απνθηήζεηο ζπγαηξηθψλ ή άιισλ επηρεηξεκαηηθψλ κνλάδσλ, φζν θαη γηα ηηο δηαζέζεηο 

ηέηνησλ κνλάδσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ, κία επηρείξεζε πξέπεη λα γλσζηνπνηεί ην ζπλνιηθφ 
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μερσξηζηά θαη λα θαηαηάζζεηαη ζηηο επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

Ζ μερσξηζηή παξνπζίαζε πνπ απαηηείηαη, ζε ηδηαίηεξεο ζεηξέο θνλδπιίσλ, ησλ 

επηδξάζεσλ ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ απφ απνθηήζεηο θαη δηαζέζεηο ζπγαηξηθψλ θαη 

άιισλ επηρεηξεκαηηθψλ κνλάδσλ, καδί κε ηε μερσξηζηή γλσζηνπνίεζε ησλ πνζψλ 

ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ απνθηήζεθαλ ή δηαηέζεθαλ, 

βνεζά λα δηαθξίλνληαη νη ζπγθεθξηκέλεο απηέο ηακεηαθέο ξνέο απφ ηηο ηακεηαθέο ξνέο 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ άιιεο ιεηηνπξγηθέο, επελδπηηθέο θαη ρξεκαηνδνηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. Σα απνηειέζκαηα ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ απφ δηαζέζεηο δελ 

αθαηξνχληαη απφ εθείλα ησλ απνθηήζεσλ. 

Σν ζπλνιηθφ πνζφ ησλ ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ πνπ θαηαβιήζεθαλ ή 

εηζπξάρζεθαλ, σο ηίκεκα αγνξάο ή πψιεζεο, παξνπζηάδεηαη ζηελ θαηάζηαζε 

ηακεηαθψλ ξνψλ κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ θαη ηακεηαθψλ 

ηζνδπλάκσλ πνπ απνθηήζεθαλ ή δηαηέζεθαλ. 

 

 

2.9.5.5 Με ηακεηαθέο ζπλαιιαγέο 

 

Δπελδπηηθέο θαη ρξεκαηνδνηηθέο ζπλαιιαγέο πνπ δελ απαηηνχλ ηε ρξήζε 

ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ ή ηακεηαθψλ ηζνδπλάκσλ
14

, πξέπεη λα απνθιείνληαη απφ ηελ 

θαηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ. Οη ζπλαιιαγέο απηέο πξέπεη λα γλσζηνπνηνχληαη κε ηηο 

άιιεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, θαηά ηξφπν πνπ λα παξέρεη φιεο ηηο ζρεηηθέο 

πιεξνθνξίεο γηα απηέο ηηο επελδπηηθέο θαη ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

                                                                                                                                            
πνζφ γηα θάζε έλα απφ ηα αθφινπζα: 

 ην ζπλνιηθφ ηίκεκα ηεο αγνξάο ή ηεο δηάζεζεο, 

 ηελ αλαινγία ηνπ ηηκήκαηνο αγνξάο ή πψιεζεο πνπ θαιχπηεηαη απφ ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη 

ηακεηαθά ηζνδχλακα, 

 ην πνζφ ησλ ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ θαη ηακεηαθψλ ηζνδπλάκσλ ηεο ζπγαηξηθήο ή ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο κνλάδαο πνπ απνθηήζεθε ή δηαηέζεθε, θαη 

 ην πνζφ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ, εθηφο ησλ ηακεηαθψλ 

δηαζεζίκσλ ή ηακεηαθψλ ηζνδπλάκσλ ηεο ζπγαηξηθήο ή ηεο επηρεηξεκαηηθήο κνλάδαο πνπ 

απνθηήζεθε ή δηαηέζεθε, ζπλνπηηθά γηα θάζε θχξηα θαηεγνξία. 

14 Πνιιέο απφ ηηο επελδπηηθέο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο κηαο επηρείξεζεο δελ έρνπλ 

άκεζν αληίθηππν ζηηο ηξέρνπζεο ηακεηαθέο ξνέο ηεο, αλ θαη επεξεάδνπλ ηελ θεθαιαηαθή θαη ηελ 

πεξηνπζηαθή ηεο δνκή. Σέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο απνθιείνληαη απφ ηελ θαηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ, 

ψζηε απηή λα είλαη ζπλεπήο κε ην αληηθείκελφ ηεο, θαζψο νη ζπλαιιαγέο απηέο δελ ζπλεπάγνληαη 

ηακεηαθέο ξνέο ζηελ ηξέρνπζα πεξίνδν. Παξαδείγκαηα κε ηακεηαθψλ ζπλαιιαγψλ είλαη: 

 ε απφθηεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ είηε κε ηελ αλάιεςε άκεζα ζπλδεδεκέλσλ 

ππνρξεψζεσλ είηε κέζσ ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο, 

 ε απφθηεζε κηαο επηρείξεζεο κε έθδνζε κεηνρηθψλ ηίηισλ, θαη 

 ε κεηαηξνπή ππνρξεψζεσλ ζε Κεθάιαηα. 



 24 

2.10 Γλσζηνπνηήζεηο 

 

2.10.1  πλζεηηθά ηνηρεία ησλ Σακεηαθώλ Γηαζεζίκσλ θαη 

Σακεηαθώλ Ιζνδπλάκσλ 

 

Ζ επηρείξεζε πξέπεη λα γλσζηνπνηεί ηε ζχλζεζε ησλ ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ 

θαη ησλ ηακεηαθψλ ηζνδπλάκσλ θαη λα παξνπζηάδεη κηα ζπκθσλία ησλ πνζψλ ηεο 

θαηάζηαζεο ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο κε ηα αληίζηνηρα θνλδχιηα ηεο θαηάζηαζεο 

νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο. 

Δπηπιένλ ε επηρείξεζε πξέπεη λα γλσζηνπνηεί ηελ αθνινπζνχκελε κέζνδν 

πξνζδηνξηζκνχ ηεο ζχλζεζεο ησλ ηακεηαθψλ ηεο δηαζεζίκσλ θαη ηζνδπλάκσλ, ιφγσ 

ηεο πνηθηιίαο ησλ πξαθηηθψλ ηεο ηακεηαθήο δηαρείξηζεο θαη ησλ ηξαπεδηθψλ 

δηαθαλνληζκψλ πνπ ηζρχνπλ δηεζλψο, αιιά θαη γηα ηελ ζπκκφξθσζή ηεο ζην Γ.Λ.Π. 

1 «Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ». 

Σν απνηέιεζκα θάζε κεηαβνιήο ηεο κεζφδνπ πξνζδηνξηζκνχ ησλ ζηνηρείσλ 

πνπ ζπλζέηνπλ ηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηα ηακεηαθά ηζνδχλακα, φπσο γηα 

παξάδεηγκα κία κεηαβνιή ζηελ θαηάηαμε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ, ηα νπνία 

πξνεγνπκέλσο ζεσξνχληαλ σο κέξνο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ επελδχζεσλ ηεο 

επηρείξεζεο, θαηαρσξείηαη ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη απφ ην Γ.Λ.Π. 8 «Λνγηζηηθέο 

πνιηηηθέο, κεηαβνιέο ησλ ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ θαη ιάζε». 

 

 

2.10.2  Άιιεο Γλσζηνπνηήζεηο 

 

Ζ επηρείξεζε πξέπεη λα γλσζηνπνηεί, καδί κε έλα ζρφιην ηεο δηνίθεζεο, ηα 

πνζά ησλ ζεκαληηθψλ ππνινίπσλ ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ θαη ηακεηαθψλ ηζνδπλάκσλ, 

πνπ θαηέρνληαη απφ ηελ επηρείξεζε θαη δελ είλαη δηαζέζηκα
15

 γηα ρξήζε απφ ηνλ 

φκηιν. 

Δπίζεο ε επηρείξεζε πνιιέο θνξέο είλαη απαξαίηεην λα παξέρεη πξφζζεηεο 

                                                 
15 Τπάξρνπλ πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ππφινηπα ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ θαη ηακεηαθψλ 

ηζνδπλάκσλ, πνπ θαηέρνληαη απφ κηα επηρείξεζε, δελ είλαη δηαζέζηκα γηα ρξήζε απφ ηνλ φκηιν. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε θαηνρή απφ ζπγαηξηθή εηαηξεία, πνπ ιεηηνπξγεί ζε ρψξα ζηελ 

νπνία ηζρχνπλ ζπλαιιαγκαηηθνί έιεγρνη ή άιινη λνκηθνί πεξηνξηζκνί, θαη ηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη 

ηακεηαθά ηζνδχλακα δελ είλαη δηαζέζηκα γηα γεληθή ρξήζε απφ ηε κεηξηθή εηαηξεία ή απφ άιιεο 

ζπγαηξηθέο ηνπ νκίινπ. 
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πιεξνθνξίεο ζηνπο ρξήζηεο γηα λα θαηαλνήζνπλ ηελ νηθνλνκηθή ζέζε θαη ηε 

ξεπζηφηεηά ηεο. πληζηάηαη ε παξάζεζε ηέηνησλ πιεξνθνξηψλ
16

, καδί κε έλα ζρφιην 

ηεο δηνίθεζεο. 

 

 

2.11 Τπνδείγκαηα Καηαζηάζεσλ Σακεηαθώλ Ρνώλ 

 

2.11.1  Δλνπνηεκέλε Καηάζηαζε Σακεηαθώλ Ρνώλ κε ηελ Έκκεζε 

Μέζνδν 

 

ηνλ πίλαθα 1 θαίλεηαη ε ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ κε ηελ 

έκκεζε κέζνδν. 

 

Πίλαθαο 1: Καηάξηηζε ηεο Καηάζηαζεο Σακεηαθώλ Ρνώλ κε ηε ρξήζε ηεο 

Έκκεζεο κεζόδνπ 

Σακεηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο:   

Καζαξά θέξδε πξηλ απφ ηνπο θφξνπο Υ  

Αλακνξθψζεηο   

Απνζβέζεηο Υ  

Εεκία απφ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο Υ  

Έζνδα απφ επελδχζεηο (Υ)  

Σφθνη ρξεσζηηθνί Υ  

                                                 
16 Οη πιεξνθνξίεο απηέο κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ: 

 Σα πνζά ησλ κε αλαιεθζέλησλ εγθεθξηκέλσλ δαλείσλ, ηα νπνία κπνξεί λα είλαη δηαζέζηκα 

γηα κειινληηθέο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη γηα δηαθαλνληζκφ θεθαιαηαθψλ 

δεζκεχζεσλ, κε κλεία θάζε πεξηνξηζκνχ ζηε ρξήζε απηψλ ησλ δαλείσλ. 

 Σα ζπλνιηθά πνζά ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ απφ θάζε κία απφ ηηο ιεηηνπξγηθέο, επελδπηηθέο θαη 

ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ζπκκεηνρέο ζε θνηλνπξαμίεο, ηα νπνία 

εκθαλίδνληαη κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο αλαινγηθήο ελνπνίεζεο. 

 Σν ζπλνιηθφ πνζφ ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ πνπ αληηπξνζσπεχνπλ απμήζεηο ζηελ ιεηηνπξγηθή 

δπλακηθφηεηα, μερσξηζηά απφ εθείλεο ηηο ηακεηαθέο ξνέο πνπ απαηηνχληαη γηα λα δηαηεξείηαη 

ε ιεηηνπξγηθή δπλακηθφηεηα. Ζ μερσξηζηή απηή γλσζηνπνίεζε γίλεηαη πξνθεηκέλνπ νη 

ρξήζηεο λα είλαη ζε ζέζεη λα εθηηκνχλ εάλ ε επηρείξεζε επελδχεη επαξθψο γηα ηε δηαηήξεζε 

ηεο ιεηηνπξγηθήο ηεο δπλακηθφηεηαο. Μηα επηρείξεζε πνπ δελ επελδχεη επαξθψο γηα ηε 

δηαηήξεζε ηεο ιεηηνπξγηθήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο, κπνξεί λα ζέζεη ζε θίλδπλν ηε κειινληηθή 

ηεο θεξδνθνξία, ράξηλ ηεο ηξέρνπζαο ξεπζηφηεηάο ηεο θαη ηε δηαλνκή κεξηζκάησλ ζηνπο 

ηδηνθηήηεο-κεηφρνπο ηεο. 

 Σν πνζφ ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο ιεηηνπξγηθέο, επελδπηηθέο θαη 

ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα θάζε αλαθεξφκελν ηνκέα (βιέπε Γ.Π.Υ.Α. 8 

«Λεηηνπξγηθνί ηνκείο»). Ζ γλσζηνπνίεζε ησλ θαηά ηνκέα ηακεηαθψλ ξνψλ επηηξέπεη ζηνπο 

ρξήζηεο λα έρνπλ κηα πιεξέζηεξε αληίιεςε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο 

επηρείξεζεο, ζαλ έλα ζχλνιν θαη ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ ηεο, θαζψο θαη ηεο δηαζεζηκφηεηαο 

θαη κεηαβιεηφηεηαο ησλ θαηά ηνκέα ηακεηαθψλ ξνψλ. 
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Κέξδνο εθκεηάιιεπζεο Υ  

Αχμεζε απαηηήζεσλ απφ πειάηεο θαη ινηπνχο ινγαξηαζκνχο (Υ)  

Μείσζε απνζεκάησλ Υ  

Μείσζε ηξερνπζψλ ππνρξεψζεσλ (Υ)  

Δηζξνέο δηαζεζίκσλ απφ ηελ θχξηα εθκεηάιιεπζε Υ  

Σφθνη πιεξσζέληεο (Υ)  

Φφξνη εηζνδήκαηνο πιεξσζέληεο (Υ)  

Καζαξέο ηακεηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο Υ Υ 

Σακεηαθέο ξνέο απφ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο:   

Αγνξά ηεο ζπγαηξηθήο Υ χζηεξα απφ αθαίξεζε ησλ δηαζεζίκσλ ηεο (Υ)  

Αγνξά ελζψκαησλ παγίσλ Υ  

Πξντφλ πψιεζεο εμνπιηζκνχ Υ  

Σφθνη πηζησηηθνί (εηζπξαρζέληεο) Υ  

Μεξίζκαηα εηζπξαρζέληα (ελαιιαθηηθά κπνξεί λα εκθαληζηνχλ θαη 

ζηηο ξνέο απφ ηελ εθκεηάιιεπζε) 
Υ  

Καζαξέο ηακεηαθέο ξνέο απφ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο Υ Υ 

Σακεηαθέο ξνέο απφ ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο:   

Πξντφλ απφ αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ Υ  

Πξντφλ απφ καθξνπξφζεζκν δαλεηζκφ Υ  

Πιεξσκή ππνρξεψζεσλ ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο (Υ)  

Μεξίζκαηα πιεξσζέληα (Υ)  

Καζαξέο ηακεηαθέο ξνέο απφ ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο Υ Υ 

Καζαξή αχμεζε ζε ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα  Υ 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα ζηελ αξρή ηεο 

πεξηφδνπ 
 Υ 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα ζην ηέινο ηεο 

πεξηφδνπ 
 Υ 

 

 

2.11.2  Δλνπνηεκέλε Καηάζηαζε Σακεηαθώλ Ρνώλ κε ηελ Άκεζε 

Μέζνδν 

 

ηνλ πίλαθα 2 θαίλεηαη ε ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ κε ηελ 

άκεζε κέζνδν. 

 

Πίλαθαο 2: Καηάξηηζε ηεο Καηάζηαζεο Σακεηαθώλ Ρνώλ κε ηε ρξήζε ηεο 

Άκεζεο κεζόδνπ 

Σακεηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο:   

Δηζπξάμεηο απφ πειάηεο Υ  

Πιεξσκέο ζε πξνκεζεπηέο θαη ππαιιήινπο Υ  

Δηζξνέο δηαζεζίκσλ απφ θχξηα εθκεηάιιεπζε Υ  

Σφθνη πιεξσζέληεο (Υ)  

Φφξνη εηζνδήκαηνο πιεξσζέληεο (Υ)  
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Σακεηαθέο ξνέο απφ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο:   

Αγνξά ζπγαηξηθήο χζηεξα απφ αθαίξεζε ησλ δηαζεζίκσλ ηεο (Υ)  

Αγνξά ελζψκαησλ παγίσλ (Υ)  

Πξντφλ απφ πψιεζε εμνπιηζκνχ Υ  

Σφθνη εηζπξαρζέληεο Υ  

Μεξίζκαηα εηζπξαρζέληα Υ Υ 

Σακεηαθέο ξνέο απφ ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο:   

Αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ Υ  

Μαθξνπξφζεζκν δάλεην Υ  

Πιεξσκή ππνρξεψζεσλ ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο (Υ)  

Μεξίζκαηα πιεξσζέληα (Υ)  

Μείσζε ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ θαη ηζνδπλάκσλ  (Υ) 

Πιένλ: Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ζηελ αξρή ηεο πεξηφδνπ  Υ 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ  Υ 

 

2.11.3  ύλνςε Σνπ Γ.Λ.Π. 7 

 

 θνπφο απηνχ ηνπ Πξνηχπνπ είλαη λα καο εηζαγάγεη ζηελ έλλνηα ηνπ φξνπ 

«ηακεηαθέο ξνέο», αιιά θαη λα θαηαδείμεη ηελ ζεκαζία πνπ έρεη ε θαηάξηηζε 

ησλ ζρεηηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 Ζ θαηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ λα ειέγρνπλ ηελ δπλαηφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα δεκηνπξγεί 

ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα θαη λα ηα ρξεζηκνπνηεί κε ηξφπν πνπ λα 

είλαη απνδνηηθφο. Δπίζεο θαηαδεηθλχεη ηνλ ρξφλν δεκηνπξγίαο απηψλ θαη 

βνεζάεη ζηνλ έιεγρν γηα πηζαλέο κεηαβνιέο ζηελ θαζαξή πεξηνπζία ηεο 

επηρείξεζεο. Δπηπξνζζέησο, κε ηελ ρξήζε ησλ θαηαζηάζεσλ ηακεηαθψλ ξνψλ 

είλαη δπλαηή ε εθηίκεζε ησλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ αιιά θαη ε 

ζχγθξηζε ησλ απνδφζεσλ κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ επηρεηξήζεσλ. 

 Ωο ηακεηαθά ηζνδχλακα ζεσξνχληαη θαη επελδχζεηο πνπ είλαη άκεζα 

κεηαηξέςηκεο ζε ζπγθεθξηκέλα πνζά ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ θαη νη νπνίεο 

ππφθεηληαη ζε αζήκαλην θίλδπλν κεηαβνιήο ηεο αμίαο ηνπο. 

 χκθσλα κε ην ΓΛΠ 7 ππάξρνπλ δχν κέζνδνη εκθάληζεο ησλ θαηαζηάζεσλ 

ηακεηαθψλ ξνψλ, ε άκεζε θαη ε έκκεζε. Οη δξαζηεξηφηεηεο ησλ επηρεηξήζεσλ 

απφ ηηο νπνίεο πεγάδνπλ νη ηακεηαθέο ξνέο είλαη νη ιεηηνπξγηθέο, νη 

επελδπηηθέο θαη νη ρξεκαηνδνηηθέο αιιά θαη θάπνηεο άιιεο, - εηδηθέο- φπσο 

ραξαθηεξίδνληαη, ιφγσ ηνπ φηη δελ είλαη άκεζα αληηιεπηφ ζε πνηα απφ ηηο 

ηξεηο πξνεγνχκελεο θαηεγνξίεο θαηαηάζζνληαη, φπσο νη ηακεηαθέο ξνέο απφ 
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ηφθνπο θαη κεξίζκαηα, ή νη ηακεηαθέο ξνέο απφ θφξνπο εηζνδήκαηνο. 

 Πξέπεη λα γίλεη θαηαλνεηφ φηη ζπλαιιαγέο γηα ηηο νπνίεο δελ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ηακεηαθά δηαζέζηκα, δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο 

θαηαζηάζεηο ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ, αιιά ζε άιιεο νηθνλνκηθέο εθζέζεηο. 

 Καηά ην ΓΛΠ 7 ε επηρείξεζε πξέπεη λα γλσζηνπνηεί ηε ζχλζεζε ησλ 

ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ θαη ηζνδπλάκσλ ηεο, ηελ κέζνδν πξνζδηνξηζκνχ 

απηψλ, ηα πνζά ησλ ζεκαληηθψλ ππνινίπσλ ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ θαη 

ηακεηαθψλ ηζνδπλάκσλ πνπ θαηέρνληαη απφ ηελ επηρείξεζε θαη γηα δηάθνξνπο 

ιφγνπο δελ είλαη δηαζέζηκα γηα ρξήζε, αιιά θαη άιιεο 

 ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο, φπσο ηα πνζά ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ζπκκεηνρέο ζε θνηλνπξαμίεο 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 

Η Δξκελεία Σεο Καηάζηαζεο Σακεηαθώλ Ρνώλ 

 

 

3.1 Βαζηθά Οθέιε Από Σε Υξήζε Σεο Καηάζηαζεο Σακεηαθώλ 

Ρνώλ 

 

 Τπάξρνπλ πνιινί ιφγνη γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηε ρξήζε ηεο Καηάζηαζεο 

Σακεηαθψλ Ρνψλ. Παξαθάησ ζπλνςίδνπκε ηνπο πην βαζηθνχο πνπ ηνλίδνπλ ηα 

πιενλεθηήκαηα πνπ έρεη έλαο αλαιπηήο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κηαο 

νηθνλνκηθήο κνλάδαο απφ ηε ζσζηή εξκελεία ηεο θαηάζηαζεο απηήο: 

■ Πξψηνλ, νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπλαθζεί ζχκθσλα κε ηηο γεληθά 

παξαδεθηέο ινγηζηηθέο αξρέο θαη κε βάζε ηελ αξρή ηεο απηνηέιεηαο ησλ ρξήζεσλ. 

Τπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, νη επηπηψζεηο ησλ ζπκθσληψλ θαη ησλ άιισλ γεγνλφησλ απφ 

ηελ εηαηξεία αλαγλσξίδνληαη φηαλ δεκηνπξγνχληαη θαη φρη ηε ζηηγκή πνπ 

εηζπξάηηνληαη ή θαηαβάιινληαη απφ ηελ εηαηξεία, κηα πηπρή πνπ δελ ηθαλνπνηεί 

πάληνηε ηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απ' ηηο 

ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο. 

■ Γεχηεξνλ, ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεσο, ηα νπνία αληηθαηνπηξίδνληαη ζην 

Λνγαξηαζκφ Απνηειεζκάησλ Υξήζεσο , επεξεάδνληαη απφ κηα ζεηξά ινγηζηηθψλ 

ζπκβάζεσλ (γηα παξάδεηγκα, ην ζχζηεκα ππνινγηζκνχ εμαγνξάο) θαη δελ εθθξάδνπλ 

ηελ πξαγκαηηθή απφδνζε ηεο εηαηξείαο. ε αληίζεζε, ε Καηάζηαζε Σακεηαθψλ Ρνψλ 

ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη εθθξάδεη πεξηζζφηεξν ηελ πξαγκαηηθή απφδνζε, δηφηη 

εμαιείθεη ηελ επίδξαζε ηεο ρξήζεο δηαθφξσλ ινγηζηηθψλ ρεηξηζκψλ γηα ηηο ίδηεο 

ζπκθσλίεο θαη γεγνλφηα θαη, επίζεο, δελ ιακβάλεη ππφςε ηα ιεηηνπξγηθά έζνδα θαη 

έμνδα πνπ ζεσξνχληαη φηη έρνπλ ππνινγηζηεί, θαη ηα νπνία δελ απνθέξνπλ θέξδε θαη 

πιεξσκέο ζηηο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ αλαιπζεί (π.ρ. ηα έζνδα απφ 

επηρνξεγήζεηο γηα επελδχζεηο) . 

■ Μηα άιιε πηπρή πνπ αμίδεη λα αλαθεξζεί είλαη φηη ζε ζπλζήθεο ππν-ξεπζηφηεηαο , 

ε αλάιπζε ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ γίλεηαη κηα πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ αλάιπζε ησλ 

απνηειεζκάησλ. Ζ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εηαηξείαο πεξηιακβάλεη, απφ ηελ 

πην απιή άπνςε, ηε ζχγθξηζε ησλ εζφδσλ θαη ησλ εμφδσλ απφ ην Λνγαξηαζκφ 
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Απνηειεζκάησλ Υξήζεσο , αλεμάξηεηα απφ ηελ πξαγκαηηθή ζηηγκή ηεο εμαξγχξσζεο 

ησλ εζφδσλ θαη ηελ πιεξσκή ησλ εμφδσλ. Έηζη, ν Λνγαξηαζκφο Απνηειεζκάησλ 

Υξήζεσο επηηξέπεη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο θεξδνθνξίαο ρσξίο λα επηηξέπεη ηελ 

άκεζε κέηξεζε ηεο ξεπζηφηεηαο απφ ηηο ηακεηαθέο ξνέο. Τπάξρεη κηα ηάζε λα δίλεηαη 

πξνηεξαηφηεηα ζηελ αλάιπζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ζπγθξηηηθά ηεο αλάιπζεο ηεο 

ξεπζηφηεηαο. Ζ θεξδνθνξία θαη ε ξεπζηφηεηα είλαη δχν δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο 

πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηνλ ηζνινγηζκφ ηεο εηαηξείαο. Μηα ζεκαληηθή θεξδνθνξία 

επηζεκαίλεη φηη ε δηαθνξά κεηαμχ εζφδσλ θαη εμφδσλ εμαζθαιίδεη ηελ θαηαβνιή ηνπ 

επελδπκέλνπ θεθαιαίνπ. Αιιά ηα έζνδα δελ αληηζηνηρνχλ πάληα ζηα θέξδε ή ζηηο 

δαπάλεο ησλ κεξψλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νξηζκέλα θέξδε δελ αληηπξνζσπεχνπλ 

έζνδα (δάλεηα) θαη νξηζκέλεο πιεξσκέο δελ θαζνξίδνπλ άκεζα ηηο δαπάλεο 

(επελδχζεηο) . Μία επαξθήο ή αλεπαξθήο ξεπζηφηεηα δελ αληηζηνηρεί , εμ νξηζκνχ, ζε 

κηα ζεκαληηθή ή αλχπαξθηε θεξδνθνξία. Μηα ρξφληα αξλεηηθή θεξδνθνξία ζεκαίλεη 

φηη ηα έζνδα ηεο εηαηξείαο δελ επαξθνχλ γηα ηελ θάιπςε ησλ εμφδσλ θαη ε δηαθνξά 

κεηαμχ ηνπο δελ κπνξεί λα πιεξψζεη ην επελδπκέλν θεθάιαην . ε καθξνπξφζεζκε 

βάζε, απηφ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε έιιεηςε ξεπζηφηεηαο, ζε πεξίπησζε πνπ ε 

εηαηξεία δελ κπνξεί λα πξνζθνκίζεη άιια θέξδε. ε κηα βξαρππξφζεζκε θαη 

κεζνπξφζεζκε βάζε, ε θεξδνθνξία θαη ε ξεπζηφηεηα κπνξεί λα είλαη αηζζεηά 

απνθιίλνπζεο. Έηζη, νη θεξδνθφξεο εηαηξείεο κπνξεί λα αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζε 

επίπεδν κεηξεηψλ, ηφζν σο απνηέιεζκα ηεο ξαγδαίαο αχμεζεο ησλ επελδχζεσλ ζε 

πάγην θεθάιαην, ην νπνίν θαζνξίδεηαη κε ηελ αχμεζε ησλ αλαγθψλ ρξεκαηνδφηεζεο 

γηα ηνλ ηακεηαθφ θχθιν, θαη σο απνηέιεζκα ηεο κείσζεο ηεο ηαρχηεηαο ξνήο ηνπ 

θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ. Αληίζεηα, νη ιηγφηεξν θεξδνθφξεο εηαηξείεο κπνξνχλ 

λα δηαηεξήζνπλ κηα ηθαλνπνηεηηθή ξεπζηφηεηα κε έιιεηςε επελδχζεσλ ή κέζσ ηεο 

πξννδεπηηθήο κείσζεο ηεο αμίαο ηνπο. Ωο εθ ηνχηνπ, ε ξεπζηφηεηα, ε νπνία εμαξηάηαη 

απφ ηελ θεξδνθνξία ηεο εηαηξείαο θαη ηελ νηθνλνκηθή δηάξζξσζε ηεο, απνηειεί 

νπζηαζηηθή πξνζέγγηζε εθηζηψληαο ηελ πξνζνρή ησλ πηζησηψλ. Ζ δηαθνξά κεηαμχ 

ησλ εζφδσλ πνπ είλαη ζε ζέζε δεκηνπξγήζνπλ θέξδε θαη ησλ δαπαλψλ πνπ είλαη ζε 

ζέζε λα δεκηνπξγήζνπλ πιεξσκέο αληηπξνζσπεχνληαη απφ ηηο ηακεηαθέο ξνέο , νη 

νπνίεο απνηεινχλ έλα δείθηε πνπ ζπλδέεη ηελ θεξδνθνξία κε ηε ξεπζηφηεηα ( Ooghe 

Ζ., Van Wymeersch C., 2000).   

■ Σέηαξηνλ, Ζ Καηάζηαζε Σακεηαθψλ Ρνψλ , κε ηε βνήζεηα ησλ θαηαγεγξακκέλσλ 

θεξδψλ θαη πιεξσκψλ ηεο εηαηξείαο, επηηξέπεη λα γλσξίδεη ηελ ηζηνξηθή ηθαλφηεηά 

ηεο λα δεκηνπξγήζεη ηηο ηακεηαθέο ξνέο θαη πξνζθέξεη ζηνηρεία πνπ ζέηνπλ ηε βάζε, 
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βξαρππξφζεζκα, ησλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ. Σα ζηνηρεία ηεο θαηάζηαζεο 

ηακεηαθψλ ξνψλ ζεσξνχληαη απφ ηνπο ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κία 

απφ ηηο πην θαηαλνεηέο θαη αληηθεηκεληθέο πεγέο πιεξνθφξεζεο, ηα νπνία 

παξνπζηάδνπλ ηα γεγνλφηα ρσξίο λα αθήλνπλ ρψξν γηα ππνθεηκεληθέο εξκελείεο. Ωο 

εθ ηνχηνπ, ηα ζηνηρεία ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ αληηπξνζσπεχνπλ ηελ νπζία νξηζκέλσλ 

λέσλ ζχγρξνλσλ κεζφδσλ αμηνιφγεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ (Pantea IP, Deaconu Α., 

2004).  

■ Σέινο, ε Καηάζηαζε Σακεηαθψλ Ρνψλ, πξνζθέξεη επηπιένλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά 

κε κηα ζεηξά απφ δεηήκαηα πνπ έρνπλ ήδε αλαιπζεί ζηαηηθά, γηα ινγαξηαζκφ ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Γηα παξάδεηγκα, ε κεηαβνιή ησλ θαζαξψλ ζηνηρείσλ ηνπ 

ελεξγεηηθνχ ηεο εηαηξείαο κπνξεί λα έρεη αλαιπζεί ζηαηηθά μεθηλψληαο απφ ηνλ 

ηζνινγηζκφ, έηζη κπνξνχλ λα ππνινγηζηνχλ ζπλαιιαγέο πνπ εθθξεκνχλ. Ζ 

Καηάζηαζε Σακεηαθψλ Ρνψλ παξνπζηάδεη ηε κεηαβνιή ηνπ θαζαξνχ ελεξγεηηθνχ, 

δπλακηθά , πνπ πινπνηνχληαη ζηα θέξδε θαη ηηο πιεξσκέο ησλ αληίζηνηρσλ 

ζπκθσληψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ην ζπγθεθξηκέλν νηθνλνκηθφ έηνο. Καηά 

ζπλέπεηα, ε νηθνλνκηθή δνκή αλαιχεηαη αξρίδνληαο απφ ηνλ ηζνινγηζκφ θαη ηελ 

Καηάζηαζε Μεηαβνιήο Σσλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ. Ζ αλάιπζε απηή αληαλαθιά θπξίσο 

ηα πνζά πνπ αλήθνπλ ζηνπο ρξεκαηνδφηεο, πνπ πξέπεη λα επηζηξαθνχλ ζην ηέινο ηεο 

νηθνλνκηθήο ρξήζεο, ρσξίο λα απνθαιχςνπλ ηε δπλακηθή ηνπο. Ζ Καηάζηαζε 

Σακεηαθψλ Ρνψλ απεηθνλίδεη ηα θέξδε θαη ηηο πιεξσκέο πνπ αθνξνχλ ηα εμσηεξηθά 

θεθάιαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνπο κεηφρνπο, ηνπο πηζησηέο, θαζψο θαη ηηο 

πιεξσκέο ηνπο απφ κεξίζκαηα θαη ηφθνπο. Ζ ζρέζε κεηαμχ ηεο θεξδνθνξίαο ηεο 

εηαηξείαο θαη ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ κπνξεί λα αλαδείμεη κε ηε δπλακηθή αλάιπζε, ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε δηαθχκαλζε ησλ ηηκψλ επεξεάδεη ηελ πεξίνδν ηνπ θχθινπ 

εξγαζηψλ θαη ηα θέξδε. Σν ΓΛΠ 7 "Ζ Καηάζηαζε Σακεηαθψλ Ρνψλ" ζπλζέηεη ηελ 

πιεξνθνξηαθή ρξεζηκφηεηα ηεο Καηάζηαζεο Σακεηαθψλ Ρνψλ ζεκεηψλνληαο φηη νη 

πιεξνθνξίεο πνπ πξνζθέξνληαη ζηνπο ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη 

ε βάζε γηα: ηελ αμηνιφγεζε ηεο ηθαλφηεηαο ηεο επηρείξεζεο λα δεκηνπξγεί ηακεηαθά 

δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα, ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζηηγκήο εκθάληζεο ησλ 

ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ θαη ηζνδπλάκσλ, ηε γλψζε ηνπ πξννξηζκνχ ησλ αληίζηνηρσλ 

ηακεηαθψλ ξνψλ (γηα λα μαλαξρίζνπλ ν θχθινο ιεηηνπξγίαο, νη επελδχζεηο, νη 

πιεξσκέο ησλ ρξεκαηνδνηψλ). 
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3.2 Η Δξκελεία ηεο Καηάζηαζεο Σακεηαθώλ Ρνώλ Από 

Λεηηνπξγηθέο Γξαζηεξηόηεηεο . 

 

 Οη ηακεηαθέο ξνέο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο απηέο έρνπλ ηδηαίηεξε 

ζπνπδαηφηεηα γηα έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ αλαιπηή, δηφηη επηηξέπνπλ ηελ πξφβιεςε 

ησλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ θαη ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηελ πνηφηεηα ησλ 

θεξδψλ, θαζψο ηα ηειεπηαία κπνξνχλ λα επεξεαζηνχλ απφ ηηο απνθάζεηο ηεο 

δηνίθεζεο κηαο επηρείξεζεο. 

 Ζ δηαρξνληθή ηάζε ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

καδί κε ηελ αλάιπζε ξεπζηφηεηαο θαη δνκήο θεθαιαίσλ παξέρνπλ έγθαηξα 

πιεξνθνξίεο γηα ηε δπλαηφηεηα επηβίσζεο κηαο επηρείξεζεο. Δάλ παξαηεξεζεί κηα 

δηαρξνληθή κείσζε ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ζα πξέπεη 

λα αλαδεηεζνχλ νη ιφγνη απηήο ηεο κείσζεο. Μία κείσζε ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ απφ 

ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο κπνξεί λα απνδνζεί, κεηαμχ άιισλ, ζην γεγνλφο φηη ε 

επηρείξεζε βξίζθεηαη ζε θάζε παξαθκήο θαη αληηκεησπίδεη κία κφληκε κείσζε ηεο 

δήηεζεο ησλ πξντφλησλ ηα νπνία παξάγεη ή ζην φηη αληηκεησπίδεη κία πξνζσξηλή 

κείσζε ηεο δήηεζεο, ε νπνία ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηε θάζε ηνπ θχθινπ πνπ βξίζθεηαη 

ε νηθνλνκία, ή ζην φηη αληηκεησπίδεη κηα αδπλακία είζπξαμεο ησλ απαηηήζεψλ ηεο. Ζ 

αλεχξεζε ησλ πξαγκαηηθψλ ιφγσλ κείσζεο ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ απαηηεί επίζεο 

δηαρξνληθέο ζπγθξίζεηο κε άιιεο επηρεηξήζεηο ηνπ ίδηνπ βηνκεραληθνχ θιάδνπ θαη 

απεπζείαο ζπδεηήζεηο κε ηε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο. 

 Καηά ηελ αλάιπζε ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

ηδηαίηεξε ζεκαζία απαηηεί ε αλαγλψξηζε ησλ εηζξνψλ θαη εθξνψλ νη νπνίεο 

εκθαλίδνληαη ζπάληα, φπσο απφ ηελ έθβαζε κηαο δηθαζηηθήο αγσγήο, ζε αληίζεζε κε 

απηέο νη νπνίεο έρνπλ κφληκν ραξαθηήξα. Καηά ηελ πξφβιεςε ησλ κειινληηθψλ 

ηακεηαθψλ ξνψλ, έκθαζε δίλεηαη κφλν ζε απηέο ηηο εηζξνέο θαη εθξνέο νη νπνίεο 

αλακέλνληαη λα έρνπλ επίδξαζε ζην κέιινλ θαη φρη ζε απηέο νη νπνίεο ζπλέβεζαλ κηα 

θνξά θαη δελ αλακέλνληαη λα επαλαιεθζνχλ ζην κέιινλ. 

 ε κία πγηή επηρείξεζε νη ηακεηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

είλαη ζπλήζσο έλαο ζεηηθφο αξηζκφο, δειαδή ηακεηαθέο εηζξνέο. Αξλεηηθέο ηακεηαθέο 

ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο παξαηεξνχληαη ζε επηρεηξήζεηο νη νπνίεο 

βξίζθνληαη ζε θάζε αλάπηπμεο θαη δαπαλνχλ κεγάια πνζά γηα έξεπλα θαη αλάπηπμε, 
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παξαγσγηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ηξφπνπο δηάζεζεο ησλ πξντφλησλ ηνπο, ελψ εηζξνέο 

απφ ηνπο πειάηεο αλακέλνληαη ζε κειινληηθέο πεξηφδνπο. Αξλεηηθέο ηακεηαθέ ξνέο 

απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο επίζεο παξαηεξνχληαη ζε νξηζκέλεο επηρεηξήζεηο νη 

νπνίεο αλαιακβάλνπλ καθξνρξφληα θαηαζθεπαζηηθά έξγα θαη πξέπεη λα δηαηεξνχλ 

πςειά απνζέκαηα γηα νξηζκέλεο πεξηφδνπο, ελψ ε είζπξαμε ηεο ηηκήο πψιεζεο ηνπ 

έξγνπ κπνξεί λα γίλεηαη γηα παξάδεηγκα, ηε ζηηγκή παξάδνζεο ηνπ έξγνπ. 

 Δπηρεηξήζεηο νη νπνίεο εκθαλίδνπλ αξλεηηθέο ηακεηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο κπνξνχλ λα ρξεκαηνδνηνχλ ηε δηεμαγσγή ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνπο 

δξαζηεξηνηήησλ κε δαλεηζκφ, κε αχμεζε κε αχμεζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ, κε κείσζε 

ππαξρφλησλ δηαζεζίκσλ θαη κε ξεπζηνπνίεζε επελδχζεσλ ή άιισλ ζηνηρείσλ ηνπ 

πάγηνπ ελεξγεηηθνχ. Ζ πψιεζε ζηνηρείσλ ηνπ πάγηνπ ελεξγεηηθνχ ζα έρεη δπζκελείο 

ζπλέπεηεο γηα ηε καθξνρξφληα δπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο κηαο επηρείξεζεο, ελψ κηα 

επηρείξεζε ε νπνία εκθαλίδεη καθξνρξφληα αδπλακία δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ 

εηζξνψλ απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζα πξέπεη λα ζεσξεί απίζαλν φηη ζα κπνξεί 

λα θαηαθεχγεη δηαξθψο ζε δαλεηζκφ. 

 Πέξα απφ ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ απφ ιεηηνπξγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ θαη ηα επηκέξνπο ζπζηαηηθά ζηνηρεία 

απηψλ ησλ ξνψλ. Μεηψζεηο ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ απνζεκάησλ απνηεινχλ ηνλ 

πιένλ πγηή ηξφπν αχμεζεο ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

θαη κία ζαθή έλδεημε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δηνίθεζεο κηαο επηρείξεζεο. Μία 

ηαρχηεξε είζπξαμε ησλ απαηηήζεσλ απαηηεί αλαγλψξηζε ηφζν ησλ πειαηψλ νη νπνίνη 

πιεξψλνπλ έγθαηξα, φζν θαη απηψλ νη νπνίνη αληηκεησπίδνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα 

ξεπζηφηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα απνθαζηζηεί ε δηαθνπή πεξαηηέξσ ζπλαιιαγψλ κε ηνπο 

ηειεπηαίνπο. Ζ αλάιπζε απηή κπνξεί λα δηελεξγεζεί κε ηελ πξνεηνηκαζία ελφο 

πξνγξάκκαηνο ην νπνίν εκθαλίδεη ην ρξφλν ιήμεο ησλ απαηηήζεσλ έλαληη ησλ 

πειαηψλ θαζψο θαη κε ιεπηνκεξή δηεξεχλεζε ηνπ βξαρπρξφληνπ θαη καθξνρξφληνπ 

θηλδχλνπ επηβίσζεο ηνπ πειάηε. Μία κείσζε ησλ απνζεκάησλ κπνξεί λα επηηεπρζεί 

κε ηε κείσζε ηνπ ρξφλνπ απφ  ηελ παξαιαβή κηαο παξαγγειίαο κέρξη ηελ παξάδνζε 

ηνπ πξντφληνο (Manufacturing Lead Time) ή κε ηελ πηνζέηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο “Just 

in time” γηα ηα απνζέκαηα. 

 Οη απμήζεηο ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ απνζεκάησλ απαηηνχλ επίζεο ηδηαίηεξε 

αλάιπζε, γηαηί κπνξνχλ λα ζπγθαιχπηνπλ πξνζπάζεηεο κεηαθνξάο θεξδψλ απφ 

κέιινπζεο ζηελ ηξέρνπζα ρξήζε κε ηελ αλαγλψξηζε εζφδσλ ηα νπνία ζα έπξεπε λα 

αλαγλσξηζηνχλ ζε επφκελεο ρξήζεηο θαη κε ππεξαπνζεκαηνπνηήζεηο, νη νπνίεο δε 
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δηθαηνινγνχληαη απφ ηελ παξνπζία επλντθψλ ηηκψλ ζηελ αγνξά. Δπηπιένλ, νη 

απμήζεηο ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ απνζεκάησλ κπνξνχλ λα είλαη ελδεηθηηθέο 

αλαπνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ, φπσο 

κηαο ραιαξήο πνιηηηθήο πηζηψζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα απμεζνχλ νη πσιήζεηο 

εκπνξεπκάησλ γηα ηα νπνία δελ ππάξρεη έληνλε δήηεζε. Οη απμήζεηο ησλ 

απνζεκάησλ κπνξνχλ επίζεο λα ζπλνδεχνληαη θαη κε ηδηαίηεξα πςειά έμνδα 

δηάζεζεο γηα πξντφληα κε ρακειή δήηεζε. 

 Μία ζεηξά απφ πξνβιήκαηα πξνθχπηεη απφ ηηο ζπλερείο απμήζεηο ησλ 

ππνρξεψζεσλ πξνο ηνπο εξγαδφκελνπο, ηνπο πξνκεζεπηέο θαη ηνπο δηάθνξνπο 

αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο νη νπνίεο δελ είλαη αλάινγεο κε ηελ αχμεζε ησλ 

πσιήζεσλ. Οη απμήζεηο απηέο κπνξνχλ λα είλαη ελδεηθηηθέο πξνβιεκάησλ 

ξεπζηφηεηαο. Ζ δπλαηφηεηα, φκσο, εμππεξέηεζεο ησλ βξαρπρξνλίσλ ππνρξεψζεσλ 

κε ηηο θαζαξέο ηακεηαθέο εηζξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο απνηειεί ηελ 

θαιχηεξε έλδεημε φηη ε επηρείξεζε δελ αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο θαη 

βξαρπρξφληαο επηβίσζεο. 

 Ζ θαη’ εμνρήλ ρξεζηκφηεηα ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ απφ ιεηηνπξγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο έγθεηηαη ζην φηη παξέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηε κέηξεζε ηεο 

ξεπζηφηεηαο κηαο επηρείξεζεο, δειαδή ηε δπλαηφηεηα ηθαλνπνίεζεο ησλ 

βξαρπρξφλησλ ππνρξεψζεσλ, θαη φρη γηα ηε κέηξεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο, δειαδή ηνπ 

βαζκνχ παξαγσγήο απνηειέζκαηνο, θαζψο ν ππνινγηζκφο ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ δε 

ιακβάλεη ππ’ φςε έλα πνιχ βαζηθφ θφζηνο, ηηο απνζβέζεηο. Οη απνζβέζεηο, νη νπνίεο 

είλαη έλα έμνδν, κεηψλνπλ ηα έζνδα θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ησλ απνηειεζκάησλ 

ρξήζεο αιιά δε ζπλεπάγνληαη ηακεηαθέο εθξνέο. Ο δε ππνινγηζκφο αξηζκνδεηθηψλ, 

φπσο ε ηακεηαθή απνδνηηθφηεηα ηνπ ζπλφινπ ησλ θεθαιαίσλ ή ησλ ηδίσλ 

θεθαιαίσλ, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε παξαπιαλεηηθά ζπκπεξάζκαηα, γηαηί δε 

ιακβάλνληαη ππ’ φςε φια ηα θφζηε θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ησλ απνδνηηθνηήησλ πνπ 

βαζίδνληαη ζε ηακεηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

 Δπεηδή ηα δηάθνξα έμνδα θαη έζνδα κπνξνχλ λα επεξεαζηνχλ ζε κεγάιν 

βαζκφ απφ ηηο απνθάζεηο ηεο δηνίθεζεο, ε νπνία κπνξεί λα θαζνξήζεη ην ρξφλν 

αλαγλψξηζήο ηνπο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ επηζπκεηνχ χςνπο θεξδψλ, ε ηακεηαθέο ξνέο 

απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά γηα λα ειεγρζεί ε 

πνηφηεηα ησλ θεξδψλ πνπ πεξηέρνληαη ζηηο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο. Έλαο πςειφο 

δείρηεο ηακεηαθψλ ξνψλ απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο πξνο θαζαξά θέξδε, 

θέξδε ηα νπνία ππνινγίδνληαη φκσο, κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ εμφδσλ ηα νπνία 
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πεξηέρνληαη ζηελ θαηάζηαζε δηάζεζεο θεξδψλ, είλαη ελδεηθηηθφο θεξδψλ πςειήο 

πνηφηεηαο. Όζν, δε, πςειφηεξν ηεο κνλάδαο είλαη ν ζρεηηθφο δείθηεο ηφζν 

πςειφηεξεο πνηφηεηαο ζεσξνχληαη ηα θέξδε. Αληίζεηα, έλαο ρακειφο δείθηεο 

ηακεηαθψλ ξνψλ απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο πξνο θαζαξά θέξδε δείρλεη κηα 

ζπνπδή φζνλ αθνξά ηελ αλαγλψξηζε εζφδσλ θαη κία θαζπζηέξεζε φζνλ αθνξά ηελ 

αλαγλψξηζε εμφδσλ. 

 Ο ξπζκφο αχμεζεο ησλ ηακεηαθψλ εηζξνψλ απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

απνηειεί κηα ζπνπδαία δηάζηαζε γηα ηελ απνηίκεζε κηαο κεηνρήο, ελψ ε δηαθχκαλζε 

ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο κπνξεί λα ζεσξεζεί έλαο 

θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο ηνπ θηλδχλνπ ηεο κεηνρήο. Τςεινί ξπζκνί επελδχζεσλ ζε 

πάγηα ζπλήζσο αθνινπζνχληαη απφ πςεινχο ξπζκνχο αχμεζεο ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ 

απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

 

 

3.3 Η Δξκελεία Σσλ Σακεηαθώλ Ρνώλ Από Δπελδπηηθέο 

Γξαζηεξηόηεηεο 

 

 ε απηή ηελ θαηεγνξία δξαζηεξηνηήησλ πεξηιακβάλνληαη αγνξέο πάγησλ 

ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ, ηκεκάησλ άιισλ επηρεηξήζεσλ ή αθφκα θαη νιφθιεξσλ 

επηρεηξήζεσλ, κεηνρψλ, ρξενγξάθσλ θαη δηαθφξσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ νξγάλσλ 

θαζψο θαη πσιήζεηο ησλ αλσηέξσ επελδχζεσλ. 

 Οη ηακεηαθέο ξνέο απφ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο απνθηνχλ ηδηαίηεξν 

ελδηαθέξνλ γηα ηνλ αλαιπηή, γηαηί παξέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηα κειινληηθά θέξδε. 

Οη ηακεηαθέο εθξνέο παξέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ην βαζκφ επέθηαζεο θαη νη εηζξνέο 

γηα ην βαζκφ ζπξξίθλσζεο κηαο επηρείξεζεο, δειαδή γηα ην χςνο θαη ηνπο ξπζκνχο 

αχμεζεο ή κείσζεο ησλ κειινληηθψλ θεξδψλ. Ζ επέθηαζε κπνξεί λα επηηεπρζεί είηε 

κε αγνξέο παγίσλ είηε κε αγνξέο νιφθιεξσλ επηρεηξήζεσλ. Γηα λα εμαθξηβσζεί εάλ 

νη επελδχζεηο απηέο απμάλνπλ ή ηνπιάρηζηνλ δηαηεξνχλ ην ηξέρνλ επίπεδν 

δξαζηεξηνηήησλ, απαηηνχληαη ζπγθξίζεηο κε ηνπο ξπζκνχο αχμεζεο ησλ επελδχζεσλ 

ησλ αληαγσληζηψλ, αθνχ ιεθζνχλ ππφςε: ν ξπζκφο αλάπηπμεο ηεο επηρείξεζεο, νη 

ηξέρνπζεο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο, ηα πάγηα πνπ δηαζέηεη θαη νη πξφζθαηεο επελδχζεηο 

πνπ έρεη θάλεη ε επηρείξεζε. ηελ πεξίπησζε αγνξάο εμνινθιήξνπ κηαο άιιεο 

επηρείξεζεο ζα πξέπεη λα εθηηκεζνχλ ηφζν ηα θφζηε γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο 
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αγνξάο φζν θαη ηα νθέιε ηα νπνία ζα πξνθχςνπλ απφ ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ δχν 

επηρεηξήζεσλ. ηηο πεξηπηψζεηο ζπκκεηνρψλ ζε άιιεο επηρεηξήζεηο θαη επελδχζεσλ 

ζε ρξεφγξαθα ζα πξέπεη λα αλαδεηεζνχλ νη πξαγκαηηθνί ιφγνη πνπ έγηλαλ απηέο νη 

επελδχζεηο, γηαηί ελδέρεηαη λα απνθξχπηνπλ κηα αδπλακία ηεο δηνίθεζεο λα 

πξνγξακκαηίζεη επελδπηηθά πξνγξάκκαηα απφ ηα νπνία αλακέλνληαη πςειφηεξεο 

απνδνηηθφηεηεο.  

 Δπίζεο, νη πσιήζεηο παγίσλ κπνξνχλ λα ζπγθαιχπηνπλ επηπιένλ κηα 

αδπλακία ηεο δηνίθεζεο κηαο επηρείξεζεο λα αληηκεησπίζεη πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο 

κε άιινλ ηξφπν. Δπνκέλσο, ε ξεπζηνπνίεζε ζηνηρείσλ ηνπ πάγηνπ ελεξγεηηθνχ 

ζπλεπάγεηαη ζπξξίθλσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ρακειφηεξα κειινληηθά θέξδε, 

ελψ ε ξεπζηνπνίεζε ζπκκεηνρψλ θαη ρξενγξάθσλ κπνξεί λα γίλεηαη πξνθεηκέλνπ λα 

ρξεκαηνδνηεζεί θάπνην επξχηεξν επελδπηηθφ πξφγξακκα απφ ην νπνίν αλακέλνληαη 

πςειφηεξεο απνδνηηθφηεηεο. 

 Οη επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο ρξεκαηνδνηνχληαη κε δηαζέζηκα 

αιιά θαη απηέο νη νπνίεο ρξεκαηνδνηνχληαη κε ηελ έθδνζε λέσλ ηίηισλ, φπσο 

κεηνρψλ ή νκνινγηψλ, έρνπλ ζπλέπεηεο γηα κειινληηθά θέξδε. Απηέο νη νπνίεο 

ρξεκαηνδνηνχληαη κε ηελ έθδνζε λέσλ ηίηισλ, δελ εκθαλίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε 

ηακεηαθψλ ξνψλ, επεηδή δελ εκπιέθνληαη άκεζα δηαζέζηκα, αιιά έρνπλ ζπλέπεηεο γηα 

ην κειινληηθφ επίπεδν θεξδψλ θαη ηακεηαθψλ ξνψλ, νη νπνίεο θαη ζα πξέπεη λα 

ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηελ αλάιπζε ηεο θαηάζηαζεο ηακεηαθψλ ξνψλ. 

 

 

3.4 Η Δξκελεία Σσλ Σακεηαθώλ Ρνώλ Από Υξεκαηννηθνλνκηθέο 

Γξαζηεξηόηεηεο 

 

 Ζ ρξεκαηνδφηεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ πεξηζζφηεξσλ επηρεηξήζεσλ 

πξαγκαηνπνηείηαη κε θεθάιαηα ηα νπνία δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ ίδηα ηελ νηθνλνκηθή 

κνλάδα, δειαδή πξνέξρνληαη απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο, φπσο επίζεο θαη θεθάιαηα ηα 

νπνία πξνέξρνληαη απφ ηελ έθδνζε κεηνρψλ θαη απφ δαλεηζκφ. Ζ εηζξνέο απφ 

δαλεηζκφ θαη απφ έθδνζε κεηνρψλ θαζψο θαη νη εθξνέο γηα ηελ αγνξά ησλ κεηνρψλ 

ηεο ίδηαο ηεο επηρείξεζεο θαη ηελ εμφθιεζε δαλείσλ εκθαλίδνληαη ζηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο θαηάζηαζεο ηακεηαθψλ ξνψλ.  
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 Παξά ην γεγνλφο φηη ν δαλεηζκφο μέλσλ θεθαιαίσλ πξνζθέξεη ζηνπο 

κεηφρνπο κηα επηρείξεζεο ην φθεινο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο κφριεπζεο θαη ην 

φθεινο απφ ηε θνξνινγηθή έθπησζε ησλ θφξσλ, απμάλεη φκσο, ηνλ θίλδπλν 

ρξενθνπίαο ηεο επηρείξεζεο θαη ηελ πηζαλφηεηα κειινληηθψλ απσιεηψλ γηα ηνπο 

κεηφρνπο. Δπνκέλσο, ππάξρεη γηα θάζε επηρείξεζε έλα επίπεδν μέλσλ θεθαιαίσλ 

ηέηνην ψζηε απμήζεηο ησλ μέλσλ θεθαιαίσλ κέρξη απηφ λα ζεσξνχληαη επλντθέο γηα 

ηνπο κεηφρνπο, ελψ απμήζεηο πέξαλ απηνχ λα ζεσξνχληαη δπζκελείο. Ζ 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ζεσξία δπζηπρψο δελ πξνζθέξεη απάληεζε ζην εξψηεκα: «Πνην 

είλαη ην άξηζην απηφ επίπεδν ησλ μέλσλ θεθαιαίσλ;», ελψ έλαο ρξεκαηννηθνλνκηθφο 

αλαιπηήο ζα ήζειε λα γλσξίδεη ηηο ζπλέπεηεο κηαο αχμεζεο ησλ μέλσλ θεθαιαίσλ. 

Έλαο πξαθηηθφο, αιιά φρη θαη’ αλάγθε αζθαιήο, ηξφπνο είλαη λα εθηηκήζεη ν 

αλαιπηήο ηελ ηθαλφηεηα κηαο επηρείξεζεο λα ηθαλνπνηήζεη ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο 

εμνθιήζεηο μέλσλ θεθαιαίσλ κε αλακελφκελεο αδέζκεπηεο ηακεηαθέο ξνέο. Δάλ 

ππάξρεη ε κειινληηθή δπλαηφηεηα εμππεξέηεζεο ησλ μέλσλ θεθαιαίσλ, ηφηε ν 

δαλεηζκφο κπνξεί λα ζεσξεζεί επσθειήο γηα ηνπο κεηφρνπο θαη ηελ επηρείξεζε.  

 Θεηηθή έλδεημε γηα ηε κειινληηθή αμία ηεο κεηνρήο κηαο επηρείξεζεο, 

ζεσξνχληαη νη απμήζεηο μέλσλ θεθαιαίσλ νη νπνίεο δε ζπλνδεχνληαη απφ εθδφζεηο 

λέσλ κεηνρψλ. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί αλακέλνληαη κειινληηθά θέξδε ηα νπνία νη 

παιαηνί κέηνρνη δελ ζα ήζειαλ λα ηα κνηξαζηνχλ κε λένπο. Οη απμήζεηο μέλσλ 

θεθαιαίσλ, φκσο, δεκηνπξγνχλ ζπγθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ κεηαμχ κεηφρσλ θαη 

πηζησηψλ, θαζψο νη κέηνρνη ζα επηζπκνχζαλ ηε δηελέξγεηα ησλ επελδχζεσλ κε ηελ 

πςειφηεξε απνδνηηθφηεηα αιιά θαη ηνλ πςειφηεξν θίλδπλν, απφ ηηο νπνίεο ζα 

επσθεινχληαλ ηα κέγηζηα αλ ε επέλδπζε ήηαλ επηηπρήο θαη ζα έραλαλ πνιχ ιίγα ζε 

πεξίπησζε απνηπρίαο ηεο. Ζ πηζησηέο αληίζεηα, ζα πξνηηκνχζαλ ηηο επελδχζεηο κε ην 

κηθξφηεξν θίλδπλν, νη νπνίεο ζπκβαίλεη λα έρνπλ θαη ηε κηθξφηεξε απνδνηηθφηεηα, 

γηαηί ηα νθέιε ηνπο είλαη ζηαζεξά, δειαδή νη ηφθνη έζνδα πνπ πξνθχπηνπλ γη’ απηνχο 

απφ ην δαλεηζκφ. Οη ζπγθξνχζεηο απηέο ησλ ζπκθεξφλησλ δεκηνπξγνχλ νξηζκέλα 

θφζηε γηα ηνπο κεηφρνπο, φπσο απμεκέλα επηηφθηα δαλεηζκνχ θαη επηβάινπλ 

πεξηνξηζκνχο ζηηο επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο δηαξθεί έιεγρν ησλ 

επελδπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, δέζκεπζε παγίσλ κε ππνζήθεο, απαγφξεπζε εμαγνξψλ 

άιισλ επηρεηξήζεσλ θαζψο θαη πεξηνξηζκφ ηνπ κειινληηθνχ δαλεηζκνχ. Οη 

ζπγθξνχζεηο απηέο ησλ ζπκθεξφλησλ θαζψο θαη νη ζπλέπεηέο ηνπο γηα ηελ επηρείξεζε 

θαη ηα ζπκθέξνληα ησλ άκεζα ελδηαθεξνκέλσλ ζα πξέπεη λα απνηεινχλ αληηθείκελν 
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ιεπηνκεξνχο αλάιπζεο, γηαηί ζπλεπάγνληαη κεηαθνξέο πινχηνπ απφ ηε κία νκάδα 

ζηελ άιιε. 

 Οη εθδφζεηο λέσλ κεηνρψλ ζα πξέπεη λα εμεηάδνληαη θάησ απφ ην πξίζκα ηεο 

κεηαβνιήο πνπ επηθέξνπλ ζηε ζρέζε ησλ μέλσλ πξνο ηα ίδηα θεθάιαηα. πλεπψο, 

εθδφζεηο λέσλ κεηνρψλ βειηηψλνπλ ηε ζρέζε ησλ μέλσλ πξνο ηα ίδηα θεθάιαηα, 

κεηψλνπλ ηελ πηζαλφηεηα ρξενθνπίαο θαη παξέρνπλ κία ζεηηθή εηθφλα γηα ην κέιινλ 

ηεο επηρείξεζεο. Οη εθδφζεηο λέσλ κεηνρψλ, φκσο, ζεσξνχληαη φηη κεηαθέξνπλ 

πινχηνπ απφ ηνπο παιηνχο ζηνπο λένπο κεηφρνπο, γηαηί ζπρλά εθδίδνληαη λέεο 

κεηνρέο φηαλ νη παιηνί κέηνρνη, νη νπνίνη κπνξεί λα έρνπλ θαη θαιχηεξε εζσηεξηθή 

πιεξνθφξεζε, επηζπκνχλ λα δηακνηξαζηνχλ ην βάξνο δπζκελψλ εμειίμεσλ κε άιινπο 

ή φηαλ νη παιηνί κέηνρνη πηζηεχνπλ φηη ε ηηκή ηεο κεηνρήο είλαη ηδηαίηεξα πςειή ζε 

ζρέζε κε ηελ πξαγκαηηθή ηεο ηηκή. 

 Οη απμήζεηο θαη νη κεηψζεηο ησλ κεξηζκάησλ απνηεινχλ κία ζπνπδαία πεγή 

πιεξνθφξεζεο ησλ κεηφρσλ γηα ηελ ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα παξάγεη θέξδε ζην 

κέιινλ. Οη απμήζεηο ησλ κεξηζκάησλ επηζεκαίλνπλ φηη αλακέλνληαη πςειφηεξα 

θέξδε, ελψ νη κεηψζεηο φηη ηα κειινληηθά θέξδε ζα είλαη ρακειφηεξα. Μφλν νη 

δηνηθήζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ κπνξνχλ λα γλσξίδνπλ κε θάπνηα βεβαηφηεηα ην 

κέιινλ, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ φιε δηαδηθαζία (εμαηηίαο ηνπ πςεινχ 

θφζηνπο ηεο) σο κεραληζκφ πιεξνθφξεζεο ησλ κεηφρσλ. 

 

Πίλαθαο 3: ύλνςε Δξκελείαο Σσλ Σακεηαθώλ Ρνώλ Από Σηο Γηάθνξεο 

Γξαζηεξηόηεηεο Σεο Δπηρείξεζεο 

ΛΣΡ > 0 

Οη ζεηηθέο ηακεηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

ππνδεηθλχνπλ ηηο ζεηηθέο επηδφζεηο ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηακεηαθψλ 

ξνψλ 

ΛΣΡ < 0 

Οη αξλεηηθέο ηηκέο ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ απφ ιεηηνπξγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ππνδεηθλχνπλ ηελ αληίζηξνθε θαηάζηαζε, ηεο 

έιιεηςεο ξεπζηφηεηαο 

ΔΣΡ > 0 

Οη ζεηηθέο ηηκέο ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ απφ επελδπηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο εθθξάδνπλ ηελ ππεξνρή ησλ εζφδσλ ζε ζρέζε κε ηηο 

πιεξσκέο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

ΔΣΡ < 0 

Οη αξλεηηθέο ηηκέο ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ απφ επελδπηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο δειψλνπλ ηελ αλεπάξθεηα δεκηνπξγίαο κεηξεηψλ 

απφ επελδχζεηο ηεο επηρείξεζεο, ε νπνία ζα ζπκβάιιεη ζηε κείσζε 

ξεπζηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο 

ΥΣΡ > 0 

Οη ζεηηθέο ηηκέο ηακ. ξνψλ απφ ρξεκ/θέο δξαζηεξηφηεηεο 

αληηπξνζσπεχνπλ έλα ηακεηαθφ πιεφλαζκα πνπ πξνέξρεηαη απφ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο απηέο 
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ΥΣΡ < 0 

Οη αξλεηηθέο ηηκέο ηακ. ξνψλ απφ ρξεκ/θέο δξαζηεξηφηεηεο 

εθθξάδνπλ ηελ απνπιεξσκή ρξένπο, πην πηζαλφ απφ ηε ιεηηνπξγηθή 

δξαζηεξηφηεηα ή απφ πιεξσκέο ησλ κεηφρσλ γηα ην επελδπκέλν 

θεθάιαην ζηελ εηαηξεία 

ΚΣΡ > 0 

Ζ θαζαξή αχμεζε ησλ ηακεηαθψλ δηαζέζηκσλ θαη ηακεηαθψλ 

ηζνδχλακσλ είλαη έλα πξνζσξηλφ πιεφλαζκα κεηξεηψλ γηα ηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο επηρείξεζεο 

ΚΣΡ < 0 

Ζ αξλεηηθή θαζαξή ηακεηαθή ξνή αληηπξνζσπεχεη ην έιιεηκκα 

θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ επηρείξεζε 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, ε νπνία δηαηαξάζζεη ηελ 

εθηέιεζε ησλ ηξερνπζψλ πιεξσκψλ 
 

* φπνπ: 

ΛΣΡ = ηακεηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

ΔΣΡ = ηακεηαθέο ξνέο απφ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

ΥΣΡ = ηακεηαθέο ξνέο απφ ρξεκαηννηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

ΚΣΡ = θαζαξέο ηακεηαθέο ξνέο 

    

 

3.5 Οη Αδέζκεπηεο Σακεηαθέο Ρνέο Καη ε Καηάζηαζε Σακεηαθώλ 

Ρνώλ 

 

 Οη αδέζκεπηεο ηακεηαθέο ξνέο (Free Cash Flow) δειψλνπλ ηελ ηθαλφηεηα 

κηαο επηρείξεζεο λα παξάγεη ηακεηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο πέξα 

απφ απηέο ηηο νπνίεο ρξεηάδνληαη γηα λα παξακείλεη ζε ζπλερή ιεηηνπξγία. Οη 

αδέζκεπηεο ηακεηαθέο ξνέο κπνξνχλ είηε λα δηαλεκεζνχλ ζηνπο κεηφρνπο σο 

πςειφηεξα κεξίζκαηα είηε λα παξακείλνπλ ζηελ επηρείξεζε πξνθεηκέλνπ λα 

επελδπζνχλ θαη λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ αχμεζε ησλ κειινληηθψλ θεξδψλ, ησλ 

κειινληηθψλ αδέζκεπησλ ηακεηαθψλ ξνψλ θαη ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο ηεο 

επηρείξεζεο. πρλά φκσο, νη επελδχζεηο νη νπνίεο ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηηο 

αδέζκεπηεο ηακεηαθέο ξνέο απνδεηθλχνληαη αλεπηηπρείο θαη γίλεηαη ζπαηάιε ησλ 

αδέζκεπησλ ηακεηαθψλ ξνψλ. 

 ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ζπλαληάκε δηάθνξνπο ηξφπνπο ππνινγηζκνχ ησλ 

ειεχζεξσλ ηακεηαθψλ ξνψλ. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη δελ ππάξρεη έλαο 

απζηεξά θαζνξηζκέλνο ηξφπνο ππνινγηζκνχ απφ θάπνην ινγηζηηθφ πξφηππν, φπσο 

ζπκβαίλεη κε ηηο ηακεηαθέο ξνέο απφ δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο. 

 Έλαο ηξφπνο πνπ ζπλαληάηαη ζε πνιιά επηζηεκνληθά βηβιία είλαη ν εμήο: 
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Αδέζκεπηεο Σακεηαθέο Ρνέο =  

Έζνδα από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

(+) Με ηακεηαθέο ζπλαιιαγέο 

(-) Επελδύζεηο ζην θπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό 

(-) Επελδύζεηο ζε πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

 

Απηφο ν νξηζκφο ησλ ειεχζεξσλ ηακεηαθψλ ξνψλ, απαηηεί φηη νη ηακεηαθέο ξνέο δε 

ζπκπεξηιακβάλνπλ ηακεηαθέο ξνέο απφ ρξεκαηννηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο 

έμνδα απφ ηφθνπο ή κεξίζκαηα. Απηφο ν νξηζκφο, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δείρλεη φηη νη 

αδέζκεπηεο ηακεηαθέο ξνέο είλαη ίζεο κε φιεο ηηο ηακεηαθέο ξνέο πνπ θαηαβάιινληαη 

ή εηζπξάηηνληαη απ' ηνπο παξφρνπο θεθαιαίσλ ηεο εηαηξείαο κε απνηειέζκαηα πνπ 

θαηαρσξνχληαη απεπζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε ή κε ηε ινγηζηηθή θαζαξνχ 

πιενλάζκαηνο ησλ εηζνδεκάησλ, πνπ απαηηεί φηη φιεο νη κεηαβνιέο ζηνλ ηζνινγηζκφ 

ξένπλ κέζσ ηεο θαηάζηαζεο ηνπ ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ ρξήζεο. 

 Ο πην θνηλφο θαη πην απιφο ηξφπνο ππνινγηζκνχ ησλ αδέζκεπησλ ηακεηαθψλ 

ξνψλ είλαη ν εμήο: 

 

Αδέζκεπηεο Σακεηαθέο Ρνέο = 

Σακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

(-) Επελδύζεηο ζε πάγηα 

(+) Πσιήζεηο παγίσλ 

 

 Γηα κηα επηρείξεζε φκσο πνπ ρξεζηκνπνηεί μέλα θεθάιαηα, έλαο πην ζσζηφο 

ηξφπνο ππνινγηζκνχ ησλ αδέζκεπησλ ηακεηαθψλ ξνψλ είλαη ν εμήο: 

 

Αδέζκεπηεο Σακεηαθέο Ρνέο =  

Σακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

(-) Επελδύζεηο ζε πάγηα 

(+) Πσιήζεηο παγίσλ 

(-) Εμνθιήζεηο ρξενιπζίσλ 

(+) Εηζξνέο από λέα δάλεηα 



 41 

 Καζψο ν ρξφλνο πνπ ζα γίλεη κηα επέλδπζε θαη ην πνζφ ηεο επέλδπζεο 

αλήθνπλ ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο δηνίθεζεο κηαο επηρείξεζεο, έλαο αλαιπηήο ζα 

πξέπεη λα γλσξίδεη ην πνζφ ησλ επελδχζεσλ νη νπνίεο είλαη απφιπηα αλαγθαίεο γηα λα 

δηαηεξεζεί ν ηξέρσλ ξπζκφο αλάπηπμεο ηεο επηρείξεζεο θαη ην πνζφ ησλ επελδχζεσλ 

νη νπνίεο δελ είλαη αλαγθαίεο θαη έρνπλ γίλεη γηαηί ε δηνίθεζε είρε ηε δπλαηφηεηα λα 

ηηο ρξεκαηνδνηήζεη. Σν ηειεπηαίν απηφ πνζφ ησλ επελδχζεσλ αληηπξνζσπεχεη επίζεο 

αδέζκεπηεο ηακεηαθέο ξνέο θαη δε ζα πξέπεη λα αθαηξείηαη απφ ηηο ηακεηαθέο ξνέο 

απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηνλ πξναλαθεξζέληα ππνινγηζκφ ησλ 

αδέζκεπησλ ηακεηαθψλ ξνψλ. Ο ππνινγηζκφο ησλ επελδχζεσλ νη νπνίεο έγηλαλ γηαηί 

απιψο ε δηνίθεζε είρε ηελ επρέξεηα, γίλεηαη σο εμήο: Απφ ην ξπζκφ αχμεζεο ησλ 

ζπλνιηθψλ επελδχζεσλ γηα κηα θαζνξηζκέλε πεξίνδν, γηα παξάδεηγκα κία πεληαεηία, 

αθαηξείηαη ν ξπζκφο αχμεζεο ηνπ θφζηνπο πσιεζέλησλ γηα ηελ ίδηα πεξίνδν, ε 

δηαθνξά αληηπξνζσπεχεη έλα ξπζκφ αχμεζεο ησλ επελδχζεσλ νη νπνίεο έγηλαλ γηαηί 

ε δηνίθεζε είρε ηελ επρέξεηα. Οη ζπλνιηθέο επελδχζεηο θάζε ρξήζεο επί ην ξπζκφ 

αχμεζεο ησλ επελδχζεσλ νη νπνίεο ππφθεηληαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο δηνίθεζεο 

κηαο επηρείξεζεο ζεσξνχληαη κέξνο ησλ αδέζκεπησλ ηακεηαθψλ ξνψλ θαη δε ζα 

πξέπεη λα αθαηξνχληαη απφ ηηο ηακεηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαηά 

ηνλ αλσηέξσ ππνινγηζκφ ησλ αδέζκεπησλ ηακεηαθψλ ξνψλ. Ο θίλδπλνο γηα ηνλ 

εμσηεξηθφ αλαιπηή απφ ηνλ παξαπάλσ ππνινγηζκφ ησλ αδέζκεπησλ ηακεηαθψλ ξνψλ 

είλαη φηη δελ κπνξεί λα δηαθξίλεη αλ ν πξφζζεηνο ξπζκφο αχμεζεο ησλ επελδχζεσλ 

αληηπξνζσπεχεη πξάγκαηη ζπαηάιε ή αλεχξεζε λέσλ επελδπηηθψλ επθαηξηψλ. 

πγθξίζεηο φκσο κε ηνπο ξπζκνχο αλάπηπμεο ησλ αληαγσληζηψλ ζηνλ θιάδν ή κε ην 

ξπζκφ αχμεζεο ησλ πσιήζεσλ ηεο ίδηαο ηεο επηρείξεζεο θαζψο θαη νη ζπδεηήζεηο κε 

ηε δηνίθεζε κπνξνχλ λα δηαιεπθάλνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ην δήηεκα.  

 ηα έμνδα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο, ζηα έμνδα δηνίθεζεο θαη δηάζεζεο θαη ζην 

θφζηνο πσιεζέλησλ επίζεο πεξηιακβάλνληαη πνζά ηα νπνία ε δηνίθεζε ηεο 

επηρείξεζεο έρεη ηελ πιήξε επρέξεηα λα δαπαλήζεη ή λα κε δαπαλήζεη. Γηα ηα έμνδα 

απηά ζα πξέπεη επίζεο λα δηαπηζησζεί αλ απμάλνληαη κε ξπζκνχο αλάινγνπο κε ηνπο 

ξπζκνχο αχμεζεο ησλ πσιήζεσλ ή αλ γίλνληαη ζπαηάιεο. Ζ φιε δηαδηθαζία ε νπνία 

πξέπεη λα αθνινπζεζεί είλαη αλάινγε απηήο ε νπνία αθνινπζείηαη θαη ζηελ 

πεξίπησζε ησλ επελδχζεσλ ζε πάγηα. 
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3.6 Υξεκαηννηθνλνκηθνί Γείθηεο Πνπ Αθνξνύλ Σελ Καηάζηαζε 

Σακεηαθώλ Ρνώλ  

 

Γχν απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο δείθηεο πνπ κπνξνχλ λα 

εμαρζνχλ απφ ηελ θαηάζηαζε Σακεηαθψλ Ρνψλ είλαη απηφο ηεο «Πνηφηεηαο Κεξδψλ» 

θαη ν δείθηεο «θάιπςεο κεξηζκάησλ θαη ηφθσλ». 

(α) Ο δείθηεο Πνηφηεηαο Κεξδψλ ππνινγίδεηαη απφ ηνλ ιφγν: 

Καζαξή ξνή Μεηξεηψλ απφ Λεηηνπξγηθέο Γξαζηεξηφηεηεο  

Κέξδε απφ Λεηηνπξγηθέο Γξαζηεξηφηεηεο 

 

Έλαο πνηνηηθφο δείθηεο πγηνχο επηρείξεζεο είλαη θνληά ζην 1. Γείρλεη ζε πνην 

πνζνζηφ ηα ινγηζηηθά θέξδε κεηαηξέπνληαη ζε ξεπζηά θεθάιαηα, δειαδή ζε πνηα 

έθηαζε κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα εμφθιεζε ππνρξεψζεσλ θαη θαηαβνιή 

κεξηζκάησλ. Όηαλ ν δείθηεο είλαη κηθξφηεξνο ηεο κνλάδαο ηφηε ζεκαίλεη φηη ε 

επηρείξεζε έρεη «ινγηζηηθά θέξδε» πνπ δελ κεηαηξέπνληαη ζε κεηξεηά θαη άξα κε 

απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο 

πξνκεζεπηέο θαζψο επηπιένλ κπνξεί λα ππνθξχπηεη ρξήζε κεζφδσλ δεκηνπξγηθήο 

ινγηζηηθήο κε ζθνπφ παξαπιάλεζε ησλ δαλεηζηψλ. Μηα ζπζηεκαηηθή 

ρξεζηκνπνίεζε απφ ηελ Γηνίθεζε ινγηζηηθψλ ηερληθψλ γηα ηελ παξνπζίαζε 

δηαθνξεηηθήο εηθφλαο ηεο επηρείξεζεο απφ ηελ πξαγκαηηθή πνπ ηηο πεξηζζφηεξεο 

θνξέο ζπλδπάδεηαη κε ηελ θαζπζηεξεκέλε ππνβνιή ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ 

απνηειεί έλδεημε θαθήο πνηφηεηαο θεξδψλ άξα θαη ελδερφκελεο θαθήο πνξείαο ηεο 

επηρείξεζεο. 

(β) Ο δείθηεο θάιπςεο κεξηζκάησλ θαη ηφθσλ ππνινγίδεηαη απφ ηνλ ιφγν: 

 

Καζαξή ξνή Μεηξεηψλ απφ Δπηρεηξεκαηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο  

Μεξίζκαηα + Σφθνη 
 

Έλαο πνηνηηθφο δείθηεο πξέπεη λα είλαη πάλσ απφ 3-4. Όηαλ ν δείθηεο είλαη 

θνληά ζηελ κνλάδα ηφηε ζεκαίλεη φηη ε επηρείξεζε δελ παξάγεη ηθαλνπνηεηηθά θέξδε 

απφ επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα λα ακείβεη ηνπο επελδπηέο ηεο θαη λα θφβεη 

κεξίζκαηα. 

Βέβαηα ππάξρνπλ θαη ηξεηο δείθηεο πνπ αλαθέξνληαη απνθιεηζηηθά ζηηο Λεηηνπξγηθέο 

Σακεηαθέο ξνέο θαη πνιιέο θνξέο είλαη ηθαλνί λα πξνζδψζνπλ θαη λα νδεγήζνπλ ζε 

ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ εηθφλα ηεο επηρείξεζεο. Οη δείθηεο απηνί είλαη ν γ) ν δείθηεο 
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ηθαλφηεηαο εμφθιεζεο δαλεηαθψλ θεθάιαησλ, δ) ν δείθηεο ηθαλφηεηαο εμφθιεζεο 

βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ θαη ν ε) ν δείθηεο Λεηηνπξγηθήο Σακεηαθήο Ρνήο αλά 

κνλάδα πσιήζεσλ. Δλδεηθηηθά νη δείθηεο κπνξνχλ λα παξνπζηαζηνχλ σο εμήο: 

(γ) Ο δείθηεο ηθαλφηεηαο εμφθιεζεο δαλεηαθψλ θεθάιαησλ: 

 

Ξέλα Κεθάιαηα  

Λεηηνπξγηθή Σακεηαθή Ρνή 

 

Ο δείθηεο απηφο εθθξάδεηαη ζε έηε θαη δείρλεη πφζα ρξφληα ρξεηάδεηαη ε 

επηρείξεζε πξνθεηκέλνπ λα εμνθιήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο κε βάζε ηηο ηακεηαθέο 

ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Μηα ηηκή ηνπ δείθηε ίζε κε 5 ζεσξείηαη θαιή 

δειαδή κηα επηρείξεζε λα ρξεηάδεηαη 5 έηε πξνθεηκέλνπ λα εμνθιήζεη ηηο δαλεηαθέο 

ηεο ππνρξεψζεηο κε βάζε ηα ηακεηαθά πιενλάζκαηα. Βέβαηα ζα πξέπεη λα 

πξνζέρνπκε ηελ ρξνληθή αλαληηζηνηρία πνπ ππάξρεη κεηαμχ κειινληηθψλ 

ππνρξεψζεσλ θαη δεδνκέλσλ ηακεηαθψλ ξνψλ άξα θαιφ είλαη λα εμεηάδεηαη ζε 

θάπνηα βάζε θαη ε «ζπλέρεηα» ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ απφ ιεηηνπξγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. 

(δ) Ο δείθηεο ηθαλφηεηαο εμφθιεζεο βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ: 

 

Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο - Γηαζέζηκα  

Λεηηνπξγηθή Σακεηαθή Ρνή 

 

Ο δείθηεο απηφο εθθξάδεηαη ζε έηε θαη δείρλεη πφζα ρξφληα ρξεηάδεηαη ε 

επηρείξεζε πξνθεηκέλνπ λα εμνθιήζεη ηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο κε βάζε 

ηηο ηακεηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Μηα ηηκή ηνπ δείθηε ίζε κε 2,5 

ζεσξείηαη θαιή δειαδή κηα επηρείξεζε λα ρξεηάδεηαη 2,5 έηε πξνθεηκέλνπ λα 

εμνθιήζεη ηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο. 

(ε) Ο δείθηεο Λεηηνπξγηθήο Σακεηαθήο Ρνήο αλά κνλάδα πσιήζεσλ: 

 

Λεηηνπξγηθή Σακεηαθή Ρνή  

Κχθινο Δξγαζηψλ 

 

Ο δείθηεο απηφο δείρλεη πφζν ρξήκα ζε κνξθή ξεπζηνχ εηζέξρεηαη ζηελ 

επηρείξεζε απφ ην θχθισκα ησλ πσιήζεσλ ηεο επηρείξεζεο. Όζν κεγαιχηεξν είλαη 
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ην πνζνζηφ ηφζν θαιχηεξν είλαη γηα ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο. 

 

 

3.7 Η  Πξόβιεςε Σσλ Μειινληηθώλ Σακεηαθώλ Ρνώλ Από 

Λεηηνπξγηθέο Γξαζηεξηόηεηεο 

 

 πρλά ε δηνίθεζε κηαο επηρείξεζεο ρξεηάδεηαη λα πξνβιέςεη ηηο ηακεηαθέο 

ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο πξνθεηκέλνπ λα πξνγξακκαηίζεη ηηο 

επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (αγνξέο ή πσιήζεηο παγίσλ θαη αγνξέο ή πσιήζεηο 

άιισλ επηρεηξήζεσλ), ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο (πξφζζεην δαλεηζκφ, 

έθδνζε λέσλ κεηνρψλ, κεξηζκαηηθή πνιηηηθή) θαη λα εμεηάζεη ηελ επαηζζεζία ησλ 

πξνβιέςεσλ ζε πηζαλέο κεηαβνιέο ησλ κεηαβιεηψλ επί ησλ νπνίσλ ζηεξίδνληαη νη 

πξνβιέςεηο. Μία κέζνδνο ππνινγηζκνχ ησλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ απφ 

ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ε νπνία βαζίδεηαη ζην γεληθφηεξν ηχπν ππνινγηζκνχ 

ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξναλαθέξζεθε είλαη ε 

εμήο: 

 

Πξνβιεπόκελεο Σακεηαθέο Ρνέο Από Λεηηνπξγηθέο Γξαζηεξηόηεηεο =  

= [ΚΚ/ΣΠ + ΑΠ/ΣΠ] * ΜΠ + ΒΤ/ΣΠ * [ΣΠ-ΜΠ] - ΚΔ/ΣΠ * [ΣΠ - ΜΠ] 

 

Όπνπ: 

ΚΚ/ΣΠ : Καζαξά θέξδε σο πνζνζηφ ησλ πσιήζεσλ ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο 

ΑΠ/ΣΠ : Απνζβέζεηο ηξέρνπζαο ρξήζεο σο πνζνζηφ ησλ πσιήζεσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο 

ΒΤ/ΣΠ : Βξαρπρξφληεο ππνρξεψζεηο πνπ ζπκκεηαβάιινληαη κε ηηο πσιήζεηο σο 

πνζνζηφ ησλ πσιήζεσλ ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο 

ΚΔ/ΣΠ : Λνγαξηαζκνί ηνπ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ πνπ ζπκκεηαβάινληαη κε ηηο 

πσιήζεηο σο πνζνζηφ ησλ πσιήζεσλ ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο 

ΣΠ : Πσιήζεηο ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο 

ΜΠ : Πσιήζεηο ηεο κέιινπζαο ρξήζεο νη νπνίεο θαη ζα πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ 

 

 Ζ αμηνπηζηία ηεο πξφβιεςεο ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ βαζίδεηαη ζηελ αμηνπηζηία 

ηεο πξφβιεςεο ησλ πσιήζεσλ θαη ζηε δηαρξνληθή ζηαζεξφηεηα ησλ δηαθφξσλ 

πνζνζηψλ πνπ πεξηέρνληαη ζηνλ αλσηέξσ ηχπν. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 

FAS 95 : ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΔΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

 

 

4.1 Δηζαγσγή 

 

1. Σν SFAS 95 θαζνξίδεη ηα πξφηππα γηα ηελ παξνρή ηεο θαηάζηαζεο ησλ 

ηακεηαθψλ ξνψλ ζε γεληθνχ ζθνπνχ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ζ παξνχζα δήισζε 

αληηθαζηζηά ην πξφηππν APB Ν
ν
 19, «Καηάζηαζε Μεηαβνιψλ  ηεο 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο», θαη απαηηεί απφ ηηο επηρεηξήζεηο λα παξέρνπλ κία 

θαηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ ζηε ζέζε ηεο θαηάζηαζεο κεηαβνιψλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο. Δπίζεο, απαηηεί φηη ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά 

κε κε ηακεηαθέο επελδπηηθέο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο θαη άιια γεγνλφηα 

λα παξέρνληαη ρσξηζηά. 

2. χκθσλα κε ην πξφηππν APB N
o 

19 επέηξεπε, αιιά δελ απαηηνχζε απφ ηηο 

επηρεηξήζεηο λα παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ηακεηαθψλ ξνψλ ζηελ θαηάζηαζε κεηαβνιψλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο. Απφ ηε ζηηγκή πνπ εθδφζεθε, ε ζεκαζία ηεο 

πιεξνθφξεζεο ζρεηηθά κε ηηο ηακεηαθέο ξνέο κηαο επηρείξεζεο αλαγλσξηδφηαλ φιν 

θαη πεξηζζφηεξν . ην FASB N
o 

5, «Αλαγλψξηζε θαη Δπηκέηξεζε ησλ Οηθνλνκηθψλ 

Καηαζηάζεσλ ησλ Δπηρεηξήζεσλ», ζηελ παξάγξαθν 13, ε επηηξνπή έθδνζεο ησλ 

ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ, ιέεη, " Μηα πιήξεο ζεηξά νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα 

ηελ πεξίνδν ζα πξέπεη λα δείρλεη: . . . ηακεηαθέο ξνέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

πεξηφδνπ."Δπηπιένλ, νξηζκέλα πξνβιήκαηα είραλ εληνπηζηεί ζην ζπγθεθξηκέλν 

πξφηππν, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αζάθεηαο ησλ φξσλ, φπσο ρξήκαηα, ε έιιεηςε 

ζπγθξηζηκφηεηαο πνπ πξνέθππηε απφ ηελ πνιπκνξθία ζην επίθεληξν ηνπ πξνηχπνπ 

(κεηξεηά, κεηξεηά θαη βξαρππξφζεζκεο επελδχζεηο, πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κηθξήο 

δηάξθεηαο δσήο, ή θεθάιαην θίλεζεο) θαη νη πξνθχπηνπζεο δηαθνξέο ζηνπο νξηζκνχο 

ησλ θεθαιαηαθψλ ξνψλ απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο (κεηξεηά ή θεθάιαην 

θίλεζεο), νη δηαθνξέο ζηε κνξθή ηεο δήισζεο (ε κνξθή ησλ πεγψλ θαη ησλ ρξήζεσλ 

ή κνξθή ηεο δξαζηεξηφηεηαο), νη δηαθπκάλζεηο ζηηο ηαμηλνκήζεηο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

ζηνηρείσλ ζε κηα κνξθή δξαζηεξηφηεηαο, θαη ε αλαθνξά ησλ θαζαξψλ κεηαβνιψλ 

ζηα πνζά ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ θαη φρη νη αθαζάξηζηεο 

εηζξνέο θαη εθξνέο. Ζ έιιεηςε ζαθψλ ζηφρσλ γηα ηελ θαηάζηαζε κεηαβνιψλ 
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ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο έρεη πξνηαζεί σο κηα ζεκαληηθή αηηία απηήο ηεο 

πνηθηινκνξθίαο. 

 

 

4.2 Πεδίν Γξάζεο 

 

3. Μηα επηρείξεζε πνπ παξέρεη κηα ζεηξά νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ 

αλαθέξεη ηφζν ηελ νηθνλνκηθή ηεο ζέζε φζν θαη ηα απνηειέζκαηα απφ ηηο ιεηηνπξγίεο 

ηεο ζα πξέπεη λα παξέρεη επίζεο κηα θαηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ γηα θάζε πεξίνδν 

γηα ηα απνηειέζκαηα ησλ δξάζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη. Ζ παξνχζα δήισζε 

αληηθαζηζηά ή ηξνπνπνηεί ηε ινγηζηηθή δήισζε πνπ αλαθέξεηαη ζην Παξάξηεκα Γ. 

 

 

4.3 θνπόο ηεο Καηάζηαζεο Σακεηαθώλ Ρνώλ 

 

4. Ο πξσηαξρηθφο ζθνπφο ηεο θαηάζηαζεο ηακεηαθψλ ξνψλ είλαη λα παξέρεη 

ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο εηζπξάμεηο θαη ηηο πιεξσκέο ηνηο κεηξεηνίο 

κηαο επηρείξεζεο θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ρξήζεο. 

5. Οη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη ζε κηα θαηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ, φηαλ 

ρξεζηκνπνηείηαη κε ηηο ζρεηηθέο γλσζηνπνηήζεηο θαη πιεξνθνξίεο ζηηο άιιεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζα πξέπεη λα βνεζήζεη ηνπο επελδπηέο, ηνπο πηζησηέο θαη 

άιινπο ελδηαθεξφκελνπο λα (α) αμηνινγνχλ ηελ ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα 

παξάγεη ζεηηθά απνηειέζκαηα κειινληηθψλ θαζαξψλ ηακεηαθψλ ξνψλ, (β) λα 

αμηνινγνχλ ηελ ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο, 

ηελ ηθαλφηεηά ηεο λα πιεξψζεη ηα κεξίζκαηα, θαη ηηο αλάγθεο γηα εμσηεξηθή 

ρξεκαηνδφηεζεο, (γ) εθηηκνχλ ηνπο ιφγνπο γηα ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ θαζαξψλ 

εζφδσλ θαη ησλ ζρεηηθψλ εηζπξάμεσλ θαη ηηο πιεξσκψλ θαη (δ) εθηηκνχλ ηηο 

επηπηψζεηο ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε κηαο επηρείξεζεο θαη ησλ ξνψλ αιιά θαη ησλ 

κε ηακεηαθψλ ζπλαιιαγψλ απφ επελδπηηθέο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

ζηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο. 

 6. Γηα λα επηηχρεη ην ζθνπφ ηεο παξνρήο πιεξνθνξηψλ ψζηε λα βνεζήζεη ηνπο 

επελδπηέο, ηνπο πηζησηέο θαη ηνπο άιινπο ελδηαθεξφκελνπο γηα ηελ νηθνλνκηθή 

κνλάδα, κηα θαηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ πξέπεη λα απεηθνλίδεη ηα απνηειέζκαηα ζε 
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δηαζέζηκα θαηά ηε δηάξθεηα κηαο πεξηφδνπ άζθεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ κηαο 

επηρείξεζεο, ηηο επελδπηηθέο ηεο δξαζηεξηφηεηεο, θαη ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ηεο 

δξαζηεξηφηεηεο. ρεηηθέο γλσζηνπνηήζεηο ζα πξέπεη λα αλαθέξνπλ ηα απνηειέζκαηα 

ησλ επελδπηηθψλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

νηθνλνκηθή ζέζε ηεο επηρείξεζεο, αιιά δελ επεξεάδνπλ άκεζα ηηο ηακεηαθέο ξνέο ηεο 

ζηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο. πλδηαιιαγέο ησλ θαζαξψλ εζφδσλ θαη ησλ ηακεηαθψλ 

ξνψλ απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο γεληθά παξέρνπλ πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηηο θαζαξέο επηπηψζεηο ησλ ιεηηνπξγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη άιια 

γεγνλφηα πνπ επεξεάδνπλ ηα θαζαξά ιεηηνπξγηθά έζνδα θαη ηηο ηακεηαθέο ξνέο 

δηαθνξεηηθψλ ρξήζεσλ, πξέπεη επίζεο λα παξέρνληαη. 

Έκθαζε ζηελ Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 

7. Ζ θαηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ ζα πξέπεη λα εμεγήζεη ηε κεηαβνιή θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ρξήζεο ζε ηακεηαθά δηαζέζηκα
17

 θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα. Ζ θαηάζηαζε 

ζα πξέπεη λα θάλεη ρξήζε πεξηγξαθηθψλ φξσλ φπσο κεηξεηά ή ηακεηαθά δηαζέζηκα 

θαη ηζνδχλακα αληί γηα δηθνξνχκελνπο φξνπο φπσο ηα ρξήκαηα. Σα ζπλνιηθά πνζά 

ησλ ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ θαη ηζνδπλάκσλ ζηελ αξρή θαη ην ηέινο ηεο ρξήζεο πνπ 

εκθαλίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ ζα πξέπεη λα είλαη ηα ίδηα πνζά κε 

απηά ησλ θνλδπιίσλ πνπ έρνπλ παξφκνην ηίηιν ή κε ηα αληίζηνηρα ππνζχλνια πνπ 

εκθαλίδνληαη ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα απηέο ηηο εκεξνκελίεο . 

8. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο Καηάζηαζεο, ηα ηακεηαθά ηζνδχλακα είλαη 

νη βξαρππξφζεζκεο, πςειήο ξεπζηφηεηαο επελδχζεηο πνπ είλαη ηαπηφρξνλα: 

α. Άκεζα κεηαηξέςηκεο ζε ζπγθεθξηκέλα πνζά ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ 

β. Σφζν θνληά ιήμε ηνπο πνπ εκθαλίδνπλ ακειεηέν θίλδπλν κεηαβνιήο ηεο αμίαο 

ηνπο ιφγσ κεηαβνιψλ ησλ επηηνθίσλ. 

                                                 
17

 χκθσλα κε ηελ θνηλή ρξήζε, ηα δηαζέζηκα δελ πεξηιακβάλνπλ κφλν ηα κεηξεηά "ζην ρέξη" αιιά 

θαη ηηο θαηαζέζεηο φςεσο ζε ηξάπεδεο ή άιια ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα. Σα δηαζέζηκα 

πεξηιακβάλνπλ επίζεο άιια είδε ινγαξηαζκψλ πνπ έρνπλ ηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θαηαζέζεσλ 

φςεσο ζηα νπνία ν πειάηεο κπνξεί λα θαηαζέζεη πξφζζεηα θεθάιαηα αλά πάζα ζηηγκή θαη επίζεο λα 

κπνξεί λα απνζχξεη απνηειεζκαηηθά ηα θεθάιαηα αλά πάζα ζηηγκή ρσξίο πξνεηδνπνίεζε ή πνηλή. 

Όιεο νη ρξεψζεηο θαη πηζηψζεηο ησλ ινγαξηαζκψλ απηψλ είλαη πιεξσκέο ή εηζπξάμεηο ηφζν γηα ηελ 

νληφηεηα πνπ θαηέρεη ην ινγαξηαζκφ φζν θαη γηα ηελ ηξάπεδα πνπ ηνλ θαηέρεη. Γηα παξάδεηγκα, ε 

ρνξήγεζε κηαο ηξάπεδαο ελφο δαλείνπ κε πίζησζε ησλ εηζπξάμεσλ ζην ινγαξηαζκφ θαηαζέζεσλ 

δήηεζεο ηνπ πειάηε είλαη κηα πιεξσκή ζε κεηξεηά απφ ηελ ηξάπεδα θαη κηα ηακεηαθή απφδεημε γηα 

ηνλ πειάηε, φηαλ γίλεηαη ε εγγξαθή. 
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ε γεληθέο γξακκέο, κφλν νη επελδχζεηο κε εκεξνκελία ιήμεο
18

 εληφο ηξηψλ κελψλ ή 

ιηγφηεξν ππάγνληαη ζηνλ νξηζκφ. 

9. Παξαδείγκαηα ζηνηρείσλ πνπ ζπλήζσο ζεσξνχληαη σο ηακεηαθά ηζνδχλακα 

είλαη ηα έληνθα γξακκάηηα, εκπνξηθά ρξεφγξαθα, ακνηβαία θεθάιαηα ρξεκαηαγνξάο, 

θαη νκνζπνλδηαθά θνλδχιηα πνπ πσινχληαη (γηα κία επηρείξεζε κε ηξαπεδηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο). Αγνξέο κε κεηξεηά θαη πσιήζεηο ησλ επελδχζεσλ απηψλ είλαη 

γεληθά κέξνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ δηαρείξηζεο ησλ κεηξεηψλ θαη φρη ηφζν ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ, επελδπηηθψλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο 

επηρείξεζεο θαη νη ιεπηνκέξεηεο ησλ ζπλαιιαγψλ απηψλ δελ ρξεηάδεηαη λα 

αλαθεξζνχλ ζηελ θαηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ. 

 10. Γελ πιεξνχλ φιεο νη επελδχζεηο ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα λα 

αληηκεησπίδνληαη σο ηζνδχλακα κεηξεηψλ. Μία επηρείξεζε ζα πξέπεη λα ζεζπίδεη κηα 

πνιηηηθή ζρεηηθά κε ηηο βξαρππξφζεζκεο, πςειήο ξεπζηφηεηαο επελδχζεηο πνπ 

ηθαλνπνηνχλ ηνλ νξηζκφ ηεο παξαγξάθνπ 8 θαη αληηκεησπίδνληαη σο ηζνδχλακα 

κεηξεηψλ. Γηα παξάδεηγκα, κηα επηρείξεζε πνπ έρεη ηξαπεδηθέο ιεηηνπξγίεο κπνξεί λα 

απνθαζίζεη φηη φιεο νη επελδχζεηο πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο, εθηφο απφ εθείλεο 

πνπ πξννξίδνληαη γηα ινγαξηαζκφ ησλ ζπλαιιαγψλ ηεο ζα πξέπεη λα 

αληηκεησπίδνληαη σο ηζνδχλακα ησλ ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ, ελψ κηα επηρείξεζε ηεο 

νπνίαο νη εξγαζίεο απνηεινχληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ επελδχζεηο ζε 

βξαρππξφζεζκεο, πςειήο ξεπζηφηεηαο επελδχζεηο κπνξεί λα απνθαζίζεη φηη φια 

απηά ηα ζηνηρεία ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη σο επελδχζεηο θαη φρη σο ηακεηαθά 

ηζνδχλακα. Μία επηρείξεζε πξέπεη λα δεκνζηνπνηεί ηελ πνιηηηθή ηεο γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ ζηνηρείσλ πνπ αληηκεησπίδνληαη σο ηζνδχλακα κεηξεηψλ. 

Οπνηαδήπνηε αιιαγή ζε απηή ηελ πνιηηηθή είλαη κηα αιιαγή ζηε ινγηζηηθή αξρή πνπ 

ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη κε αλαδηαηχπσζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο θαηαζηάζεσλ 

γηα ηα πξνεγνχκελα έηε πνπ παξνπζηάδνληαη γηα ζπγθξηηηθνχο ζθνπνχο. 

 

 

                                                 
18

 Αξρηθή (ή πξσηφηππε) δηάξθεηα [original maturity] είλαη ε αξρηθή πξνζεζκία ιήμεο γηα ηελ 

νηθνλνκηθή νληφηεηα πνπ θαηέρεη ηελ επέλδπζε. Γηα παξάδεηγκα, θαη έλα ηξίκελν θξαηηθφ νκφινγν 

ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ ησλ ΖΠΑ θαη έλα ηξηεηέο έληνθν γξακκάηην πνπ αγνξάζηεθε ηξεηο 

κήλεο πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο ηζνδχλακα κεηξεηψλ. Ωζηφζν , έλα 

έληνθν γξακκάηην ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ πνπ αγνξάζηεθε πξηλ απφ ηξία ρξφληα δελ γίλεηαη 

ηακεηαθφ ηζνδχλακν φηαλ ε ελαπνκέλνπζα δηάξθεηα ηνπ είλαη ηξεηο κήλεο. 
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4.4 Μηθηέο θαη Καζαξέο ηακεηαθέο ξνέο 

 

 11. Γεληθά, πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα αθαζάξηζηα πνζά ησλ εηζπξάμεσλ θαη 

πιεξσκψλ ζε κεηξεηά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ είλαη πην ζεκαληηθέο απ' φηη 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα θαζαξά πνζά ησλ εηζπξάμεσλ θαη πιεξσκψλ. Ωζηφζν, ην 

θαζαξφ πνζφ ησλ ζρεηηθψλ εηζπξάμεσλ θαη πιεξσκψλ παξέρεη επαξθείο 

πιεξνθνξίεο φρη κφλν γηα ηακεηαθά ηζνδχλακα, φπσο ζεκεηψλεηαη ζηελ παξάγξαθν 

9, αιιά θαη γηα νξηζκέλεο άιιεο θαηεγνξίεο ηακεηαθψλ ξνψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο 

παξαγξάθνπο 12, 13, θαη 28. 

 12. Γηα νξηζκέλα ζηνηρεία, ν θχθινο εξγαζηψλ είλαη γξήγνξνο, ηα πνζά είλαη 

κεγάια θαη νη ιήμεηο ηνπο είλαη ζχληνκεο. Γηα νξηζκέλα άιια ζηνηρεία, φπσο είλαη νη 

θαηαζέζεηο φςεσο κηαο ηξάπεδαο, ε επηρείξεζε είλαη νπζηαζηηθά απηή πνπ θαηέρεη ή 

θαηαβάιεη κεηξεηά γηα ινγαξηαζκφ ησλ πειαηψλ ηεο. Μφλν νη θαζαξέο κεηαβνιέο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ κε απηά ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ρξεηάδεηαη λα αλαθεξζνχλ, γηαηί ε γλψζε ησλ αθαζάξηζησλ 

εηζπξάμεσλ θαη πιεξσκψλ ζπλαθψλ κε απηέο κπνξεί λα κελ είλαη απαξαίηεηε γηα λα 

θαηαλνήζνπκε ηηο ιεηηνπξγηθέο, ηηο επελδπηηθέο, θαη ηηο ρξεκαηνδνηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. 

 13. Σα ζηνηρεία πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηηο θαζαξέο αλαθνξέο , 

επεηδή ν θχθινο εξγαζηψλ ηνπο είλαη γξήγνξνο, ηα πνζά ηνπο είλαη κεγάια, θαη νη 

ιήμεηο ηνπο είλαη ζχληνκεο είλαη εηζπξάμεηο θαη πιεξσκέο κεηξεηψλ πνπ αθνξνχλ (α) 

επελδχζεηο (εθηφο απφ ηα ηακεηαθά ηζνδχλακα), (β) δάλεηα εηζπξαθηέα, θαη (γ) ρξέε, 

ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε αξρηθή ιήμε ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή ππνρξέσζεο 

είλαη ηξεηο κήλεο ή ιηγφηεξν
19

. 

 

 

                                                 
19

 Γηα ην ζθνπφ απηφ, ηα πνζά πνπ νθείινληαη ζε πξψηε δήηεζε ζεσξνχληαη φηη έρνπλ εκεξνκελία 

ιήμεο ηξηψλ κελψλ ή ιηγφηεξν. Γηα ιφγνπο επθνιίαο, νη απαηηήζεηο απφ πηζησηηθέο θάξηεο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ (γεληθά, νη απαηηήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα 

ηέιε ηνπ θαηφρνπ ηεο θάξηαο πνπ κπνξεί, θαηά ηελ επηινγή ηνπ, λα θαηαβιεζνχλ ζην αθέξαην, φηαλ ηα 

πξψηα ηηκνινγνχληαη, ζπλήζσο κέζα ζε έλα κήλα, ρσξίο απηφ λα ζπλεπάγεηαη ηφθνπο επηβαξχλζεσλ 

θαη δελ πξνέξρνληαη απφ ηελ πψιεζε ησλ αγαζψλ ή ησλ ππεξεζηψλ ηεο επηρείξεζεο) ζεσξνχληαη 

επίζεο φηη είλαη δάλεηα, κε αξρηθέο εκεξνκελίεο ιήμεο ηξηψλ κελψλ ή ιηγφηεξν. 
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4.5 Σαμηλόκεζε Σσλ Μεηξεηώλ Δηζπξαθηέσλ θαη Μεηξεηώλ 

Πιεξσηέσλ 

 

14. Ζ θαηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ ζα πξέπεη λα θαηαηάζζεη ηηο εηζπξάμεηο θαη 

πιεξσκέο ηνηο κεηξεηνίο, φπσο πξνθχπηνπλ απφ επελδπηηθέο, ρξεκαηννηθνλνκηθέο , ή 

ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο.
20

 

 

 

4.6 Σακεηαθέο Ρνέο Από Δπελδπηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο 

 

15. Οη επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πεξηιακβάλνπλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε θαη 

ηελ είζπξαμε ησλ δαλείσλ, θαη ηελ απφθηεζε θαη ηε δηάζεζε ησλ ρξενγξάθσλ ή 

κεηνρψλ θαη αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ θαη άιια παξαγσγηθά 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, απηά είλαη, πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ θαηέρνληαη ή 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή αγαζψλ ή ππεξεζηψλ απφ ηελ επηρείξεζε (εθηφο 

απφ πιηθά πνπ απνηεινχλ κέξνο ησλ απνζεκάησλ ηεο επηρείξεζεο). 

16. Οη ηακεηαθέο εηζξνέο απφ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο είλαη:
21

 

α. Δηζπξάμεηο απφ ηηο απνθηήζεηο ή ηηο  πσιήζεηο ησλ δαλείσλ πνπ ρνξεγήζεθαλ απφ 

ηελ επηρείξεζε θαη άιισλ θνξέσλ ρξένπο (εθηφο ησλ ηακεηαθψλ ηζνδπλάκσλ 

κεηξεηψλ) πνπ αγνξάζηεθαλ απφ ηελ επηρείξεζε 

β. Δηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο ζπκκεηνρψλ θεθαιαίνπ άιισλ επηρεηξήζεσλ θαη απφ ηηο 

επηζηξνθέο επελδχζεσλ ζηα ελ ιφγσ κέζα 

γ. Δηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ θαη άιισλ παξαγσγηθψλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 

17. Οη ηακεηαθέο εθξνέο απφ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο είλαη : 

                                                 
20

 Κάζε είζπξαμε ή πιεξσκή κεηξεηψλ πξέπεη λα ηαμηλνκείηαη αλάινγα κε ηε θχζε ηεο ρσξίο λα 

ιακβάλεηαη ππφςε εάλ πξνέξρεηαη απφ έλα ζηνηρείν πνπ πξννξίδεηαη σο αληηζηάζκηζε ελφο άιινπ 

ζηνηρείνπ. Γηα παξάδεηγκα, ηα έζνδα ηνπ δαλείνπ, είλαη κηα εηζξνή ρξεκαηνδφηεζεο ζε κεηξεηά είηε 

ην ρξένο πξννξίδεηαη σο αληηζηάζκηζε ηεο επέλδπζεο είηε φρη, θαζψο θαη ε αγνξά ή ε πψιεζε ελφο 

ζπκβνιαίνπ κειινληηθήο εθπιήξσζεο είλαη κηα επελδπηηθή δξαζηεξηφηεηα ρσξίο λα ιακβάλεηαη 

ππφςε εάλ ε ζχκβαζε πξννξίδεηαη σο αληηζηάζκηζε δέζκεπζεο κηαο επηρείξεζεο γηα ηελ αγνξά ησλ 

απνζεκάησλ. 

 
21

 Δηζπξάμεηο απφ ηε δηάζεζε ησλ δαλείσλ, ρξεσζηηθψλ ή ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ, ή ηεο πεξηνπζίαο, ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ, θαη ηνπ εμνπιηζκνχ πεξηιακβάλεη ηελ άκεζε ζχλδεζε κε ηα έζνδα ησλ αζθαιηζηηθψλ 

δηαθαλνληζκψλ, φπσο ηα έζνδα απφ αζθάιηζε ζε έλα θηίξην πνπ έρεη ππνζηεί βιάβε ή έρεη 

θαηαζηξαθεί. 
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α. Δθηακηεχζεηο γηα δάλεηα απφ ηελ επηρείξεζε θαη πιεξσκέο γηα ηελ απφθηεζε 

ρξενγξάθσλ άιισλ θνξέσλ (πιελ ηακεηαθψλ ηζνδπλάκσλ) 

β. Πιεξσκέο γηα ηελ απφθηεζε ηίηισλ άιισλ εηαηξεηψλ 

γ. Πιεξσκέο θαηά ηε ζηηγκή ηεο αγνξάο ή ιίγν πξηλ ή κεηά απφ ηελ αγνξά
22

 γηα ηελ 

απφθηεζε αθηλήηνπ , εγθαηαζηάζεσλ, εμνπιηζκνχ θαη άιισλ παξαγσγηθψλ ζηνηρείσλ 

ηνπ ελεξγεηηθνχ.
23

 

 

 

4.7 Σακεηαθέο ξνέο από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

 

18. Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο πεξηιακβάλνπλ ηε ιήςε πφξσλ 

απφ ηνπο ηδηνθηήηεο θαη ηνπο παξέρνπλ ηελ απφδνζε ηνπο , θαη ηελ επηζηξνθή ηνπο 

απφ ηηο επελδχζεηο ηνπο , δαλείδνληαο ρξήκαηα θαη απνπιεξψλνληαο ηα πνζά πνπ 

δαλείζηεθαλ, ή αιιηψο κε δηαθαλνληζκφ ηεο ππνρξέσζεο, αιιά θαη ηελ απφθηεζε θαη 

ηελ πιεξσκή άιισλ πφξσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνπο πηζησηέο κε καθξνπξφζεζκε 

πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα. 

19. Οη ηακεηαθέο εηζξνέο απφ ρξεκαηννηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο είλαη: 

α. Δηζπξάμεηο απφ ηελ έθδνζε ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ 

β. Δηζπξάμεηο απφ ηελ έθδνζε νκνιφγσλ, ππνζεθψλ, γξακκαηίσλ, θαζψο θαη απφ 

άιιεο βξαρππξφζεζκεο ή καθξνπξφζεζκεο κνξθέο δαλεηζκνχ. 

20. Οη ηακεηαθέο εθξνέο απφ ρξεκαηννηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο είλαη: 

α. Πιεξσκέο κεξηζκάησλ ή άιιεο δηαλνκέο ζηνπο ηδηνθηήηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ δαπαλψλ γηα επαλάθηεζε ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ ηεο επηρείξεζεο 

β. Απνπιεξσκέο ησλ πνζψλ πνπ δαλείζηεθε 

γ. Άιιεο θχξηεο πιεξσκέο ζηνπο πηζησηέο πνπ έρνπλ καθξνπξφζεζκε πίζησζε.
248

 

                                                 
22

 ε γεληθέο γξακκέο, κφλν νη εθ ησλ πξνηέξσλ ηηο πιεξσκέο, νη πξνθαηαβνιέο, ή άιια πνζά πνπ 

έρνπλ θαηαβιεζεί θαηά ηε ζηηγκή ηεο αγνξάο ηνπο ή ιίγν πξηλ ή κεηά απφ ηελ αγνξά αθηλήησλ, 

εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ θαη άιισλ παξαγσγηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απνηεινχλ 

επελδπηηθέο ηακεηαθέο εθξνέο. Απηέο πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ρξένο πξνο ηνλ πσιεηή είλαη κηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ζπλαιιαγή, θαη νη πιεξσκέο ηνπ θεθαιαίνπ ζε απηφ ην ρξένο σο εθ ηνχηνπ είλαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο ηακεηαθέο εθξνέο. 

 
23

 Πιεξσκέο γηα ηελ απφθηεζε παξαγσγηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ πεξηιακβάλνπλ ηνπο ηφθνπο 

πνπ έρνπλ θεθαιαηνπνηεζεί σο κέξνο ηνπ θφζηνπο ησλ ελ ιφγσ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 

 
24

 Αλαηξέμηε ζηελ ππνζεκείσζε 6, γεγνλφο πνπ δείρλεη φηη νη πεξηζζφηεξεο απνπιεξσκέο ηνπ 

ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηνλ πσιεηή ηνπ ρξένπο πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ αγνξά ησλ αθηλήησλ, 
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4.8 Σακεηαθέο Ρνέο από Λεηηνπξγηθέο Γξαζηεξηόηεηεο 

 

21. Οη ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο ζπλαιιαγέο θαη 

άιια γεγνλφηα πνπ δελ νξίδνληαη σο επελδπηηθέο ή ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ζηηο παξαγξάθνπο 15-20. Οη ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

πεξηιακβάλνπλ γεληθά ηελ παξαγσγή θαη δηαλνκή αγαζψλ θαη ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ. Σακεηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο είλαη γεληθά ηα 

απνηειέζκαηα ησλ ζπλαιιαγψλ ζε κεηξεηά θαη άιισλ γεγνλφησλ πνπ ππεηζέξρνληαη 

ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θαζαξνχ εηζνδήκαηνο. 

 22 . Οη ηακεηαθέο εηζξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο είλαη: 

α. Δηζπξάμεηο ηνηο κεηξεηνίο απφ πσιήζεηο αγαζψλ ή ππεξεζηψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εζφδσλ απφ ηε ζπιινγή ή ηελ πψιεζε ινγαξηαζκψλ 

θαζψο θαη βξαρππξφζεζκα θαη καθξνπξφζεζκα γξακκάηηα εηζπξαθηέα απφ πειάηεο 

πνπ απνξξένπλ απφ απηέο ηηο πσιήζεηο 

β. Δηζπξάμεηο ηνηο κεηξεηνίο απφ ηηο απνδφζεηο ησλ δαλείσλ, άιια ρξεφγξαθα άιισλ 

θνξέσλ, θαη ηα κεηνρέο, ηφθνη θαη κεξίζκαηα 

γ. Όιεο νη άιιεο εηζπξάμεηο ηνηο κεηξεηνίο πνπ δελ πξνέξρνληαη απφ ζπλαιιαγέο πνπ 

νξίδνληαη σο επελδπηηθέο ή ρξεκαηννηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο είλαη ηα πνζά 

πνπ εηζπξάρζεθαλ γηα ηε δηεπζέηεζε δηθαζηηθψλ αγσγψλ, έζνδα ησλ απφ 

αζθαιηζηηθνχο δηαθαλνληζκνχο εθηφο απφ εθείλα πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε 

επελδπηηθέο ή ρξεκαηννηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο ε θαηαζηξνθή ελφο 

θηηξίνπ, θαη επηζηξνθέο απφ ηνπο πξνκεζεπηέο. 

 23. Οη ηακεηαθέο εθξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο είλαη: 

α. Πιεξσκέο ηνηο κεηξεηνίο γηα ηελ απφθηεζε πιηθψλ πξψησλ πιψλ ή απφ 

εκπνξεχκαηα γηα κεηαπψιεζε, φπνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη βαζηθέο πιεξσκέο ζε 

ινγαξηαζκνχο θαζψο θαη βξαρππξφζεζκα θαη καθξνπξφζεζκα γξακκάηηα πιεξσηέα 

ζε πξνκεζεπηέο γηα απηά ηα πιηθά ή εκπνξεχκαηα 

β. Πιεξσκέο ηνηο κεηξεηνίο ζε άιινπο πξνκεζεπηέο θαη ηνπο εξγαδνκέλνπο γηα άιια 

πξντφληα ή ππεξεζίεο 

γ. Πιεξσκέο ηνηο κεηξεηνίο ζηηο θπβεξλήζεηο γηα θφξνπο, δαζκνχο, πξφζηηκα θαη 

άιιεο ακνηβέο ή πνηλέο 

                                                                                                                                            
εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ ή άιισλ παξαγσγηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ρξεκαηνδνηηθψλ 

ηακεηαθψλ εθξνψλ. 
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δ. Πιεξσκέο ηνηο κεηξεηνίο ζηνπο δαλεηζηέο θαη άιινπο πηζησηέο γηα ηφθνπο 

ε. Όιεο νη άιιεο πιεξσκέο ηνηο κεηξεηνίο πνπ δελ πξνέξρνληαη απφ ζπλαιιαγέο πνπ 

νξίδνληαη σο επελδπηηθέο ή ρξεκαηννηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νη πιεξσκέο 

γηα ηε δηεπζέηεζε αγσγψλ, εηζθνξέο ηνηο κεηξεηνίο ζε θηιαλζξσπηθέο νξγαλψζεηο, 

θαη ηα κεηξεηά απφ επηζηξνθέο ζε πειάηεο. 

 24. Οξηζκέλεο εηζπξάμεηο θαη πιεξσκέο ηνηο κεηξεηνίο κπνξεί λα έρνπλ ηηο 

πξνυπνζέζεηο γηα πεξηζζφηεξεο απφ κία θαηεγνξίεο ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ. Γηα 

παξάδεηγκα, ε θαηαβνιή κεηξεηψλ κπνξεί λα αθνξά έλα ζηνηρείν πνπ ζα κπνξνχζε 

λα ζεσξεζεί είηε απφζεκα είηε παξαγσγηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Αλ ζπκβαίλεη απηφ, 

ε θαηάιιειε ηαμηλφκεζε εμαξηάηαη απφ ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ είλαη πηζαλφ λα είλαη 

ε θχξηα πεγή ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ γηα ην ζηνηρείν. Γηα παξάδεηγκα, ε απφθηεζε θαη 

πψιεζε ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηελ επηρείξεζε ή ζα ελνηθηαζηεί 

ζε ηξίηνπο είλαη γεληθά επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Ωζηφζν, κεξηθέο θνξέο 

εμνπιηζκφο απνθηάηαη ή παξάγεηαη γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηελ επηρείξεζε ή λα 

ελνηθηαζηεί ζε ηξίηνπο γηα ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ζηε ζπλέρεηα πσιείηαη. 

Τπφ ηηο ζπλζήθεο απηέο, ε απφθηεζε ή παξαγσγή ηνπο θαη κεηαπψιεζε ησλ ελ ιφγσ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζα πξέπεη λα ζεσξεζνχλ σο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

 

 

4.9 Σακεηαθέο Ρνέο ε Ξέλν Νόκηζκα 

 

25 . Ζ θαηάζηαζε ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ κηαο επηρείξεζεο κε ζπλαιιαγέο ζε 

μέλν λφκηζκα ή κε μέλεο επηρεηξήζεηο πξέπεη λα αλαθέξνπλ ηελ ηζνδπλακία ηνπ 

λνκίζκαηνο απφ ηηο ηακεηαθέο ξνέο ηνπ μέλνπ λνκίζκαηνο ηακεηαθψλ ξνψλ 

ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο πνπ ηζρχνπλ θαηά ην ρξφλν ησλ 

ηακεηαθψλ ξνψλ. Μία θαηάιιεια ζηαζκηζκέλε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία γηα ηελ 

πεξίνδν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε κεηαηξνπή, εάλ ην απνηέιεζκα είλαη 

νπζηαζηηθά ην ίδην κε ηα πνζνζηά θαηά ηηο εκεξνκελίεο ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ.
25

 Ζ δήισζε πξέπεη λα αλαθέξεη ην απνηέιεζκα ηεο κεηαβνιήο 

                                                 
25

 Παξάγξαθνο 12 Γήισζε FASB αξηζ. 52, αλαγλσξίδεη ηε γεληθή πξαθηηθή ηεο κεηάθξαζεο εζφδσλ, 

εμφδσλ, θεξδψλ θαη δεκηψλ γηα ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο θαηά ηηο εκεξνκελίεο πνπ 

αλαγλσξίδνληαη θαη επηηξέπεη ζε κία θαηάιιεια ζηαζκηζκέλε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία γηα ηελ 

πεξίνδν πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα κεηαθξάζεη απηά ηα ζηνηρεία. Απηή ε Καηάζηαζε 

εθαξκφδεη απηή ηελ παξνρή ζε εηζπξάμεηο θαη πιεξσκέο ηνηο κεηξεηνίο. 
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ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ ζε ηακεηαθά ππφινηπα πνπ ηεξνχληαη ζε μέλν 

λφκηζκα σο έλα μερσξηζηφ κέξνο ηνπ ζπκβηβαζκνχ ηεο κεηαβνιήο ζε κεηξεηά θαη 

ηζνδχλακα κεηξεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ. 

 

 

4.10 Πεξηερόκελν θαη Μνξθή ηεο Καηάζηαζεο Σακεηαθώλ Ρνώλ 

 

 26. Ζ θαηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ γηα κηα ρξήζε ζα πξέπεη λα αλαθέξεη ηηο 

θαζαξέο ηακεηαθέο ξνέο πνπ παξέρνληαη ή ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηηο ιεηηνπξγηθέο, 

επελδπηηθέο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο
26

 θαη ην θαζαξφ απνηέιεζκα 

απηψλ ησλ ξνψλ ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο πεξηφδνπ θαηά ηξφπν πνπ λα ζπκβηβάδεη ηελ αξρή θαη ην ηέινο ησλ ηακεηαθψλ 

δηαζεζίκσλ θαη ηζνδπλάκσλ. 

 27 . Καηά ηελ αλαθνξά ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ απφ ιεηηνπξγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, νη επηρεηξήζεηο ελζαξξχλνληαη λα αλαθέξνπλ ηηο θχξηεο θαηεγνξίεο 

ησλ αθαζάξηζησλ εηζπξάμεσλ θαη αθαζάξηζησλ πιεξσκψλ ηνηο κεηξεηνίο θαη ην 

αξηζκεηηθφ ηνπο άζξνηζκα - θαζαξέο ηακεηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο (άκεζε κέζνδνο). Οη επηρεηξήζεηο πνπ πξάηηνπλ απηφ, ζα πξέπεη, 

ηνπιάρηζηνλ, λα ππνβάιινπλ ζε ρσξηζηέο εθζέζεηο ηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο 

ιεηηνπξγηθψλ εηζπξάμεσλ θαη πιεξσκψλ ιεηηνπξγίαο ηνηο κεηξεηνίο:
27

 

α. Σα κεηξεηά πνπ ζπιιέγνληαη απφ ηνπο πειάηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

κηζζσηψλ, ησλ  δηθαηνδφρσλ, θαη ησλ παξφκνησλ 

β. Σνπο ηφθνπο θαη ηα κεξίζκαηα εηζπξαθηέα 

γ. Άιιεο εηζπξάμεηο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, εάλ ππάξρνπλ 

δ. Πιεξσκέο ηνηο κεηξεηνίο πνπ θαηαβάιινληαη ζηνπο ππαιιήινπο θαη άιινπο 

πξνκεζεπηέο αγαζψλ ή ππεξεζηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνκεζεπηψλ 

αζθάιηζεο, δηαθήκηζεο, θαη ησλ παξφκνησλ 

                                                 
26

 Ξερσξηζηή γλσζηνπνίεζε ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε έθηαθηα θνλδχιηα ή δηαθνπείζεο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ αληαλαθιψληαη ζηηο θαηεγνξίεο απηέο δελ είλαη απαξαίηεηε. Μηα επηρείξεζε πνπ 

σζηφζν, επηιέγεη λα αλαθέξεη μερσξηζηά ηηο ιεηηνπξγηθέο ξνέο απφ δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο 

πξέπεη λα ην πξάμεη κε ζπλέπεηα γηα φιεο ηηο πεξηφδνπο πνπ επεξεάδνληαη, νη νπνίεο ελδέρεηαη λα 

πεξηιακβάλνπλ πεξηφδνπο θαηξφ κεηά ηελ πψιεζε ή ηελ εθθαζάξηζε ηεο επηρείξεζεο. 

 
27

 Παξάγξαθνη 115-118 ζην Παξάξηεκα Β θαη ζηελ παξάγξαθν 135 ζην Παξάξηεκα Γ, αληίζηνηρα, 

ζπδεηηέηαη θαη απεηθνλίδεηαη κηα κέζνδνο κε ηελ νπνία νη θχξηεο θαηεγνξίεο αθαζάξηζησλ 

ιεηηνπξγηθψλ εηζπξάμεσλ θαη πιεξσκψλ γεληθά κπνξεί λα πξνζδηνξηζηνχλ έκκεζα. 
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ε. Σφθνη πιεξσηένη 

ζη. Φφξνη εηζνδήκαηνο πνπ θαηαβιήζεθαλ 

δ. Άιιεο πιεξσκέο πνπ νθείινληαη ζε ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, εάλ ππάξρνπλ. 

Οη επηρεηξήζεηο ελζαξξχλνληαη λα παξέρνπλ πεξαηηέξσ αλαιχζεηο ησλ ιεηηνπξγηθψλ 

εηζπξάμεσλ θαη πιεξσκψλ, ηα νπνία ζεσξνχληαη ζεκαληηθά θαη εθηθηά. Γηα 

παξάδεηγκα, έλαο ιηαλνπσιεηήο ή βηνκήραλνο κπνξεί λα απνθαζίζεη λα θαηαλείκεη 

πεξαηηέξσ κεηξεηά πνπ θαηαβάιινληαη ζε ππαιιήινπο θαη πξνκεζεπηέο [θαηεγνξία 

(δ) αλσηέξσ] ζε πιεξσκέο γηα ηηο δαπάλεο ησλ απνζεκάησλ θαη ηηο πιεξσκέο γηα ηα 

έμνδα πψιεζεο, ηα γεληθά θαη ηα δηνηθεηηθά έμνδα. 

 28. Οη επηρεηξήζεηο πνπ επηιέγνπλ λα κελ παξέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηηο 

θχξηεο θαηεγνξίεο ιεηηνπξγηθψλ ηακεηαθψλ εηζπξάμεσλ θαη πιεξσκψλ κε ηελ άκεζε 

κέζνδν φπσο ελζαξξχλνληαη ζηελ παξάγξαθν 27 ζα πξέπεη λα θαζνξίδνπλ θαη λα 

αλαθέξνπλ ην ίδην πνζφ γηα ηηο θαζαξέο ηακεηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο έκκεζα κε ηελ αλακφξθσζε ηνπ θαζαξνχ εηζνδήκαηνο γηα λα 

ζπκβηβαζηεί κε ηηο θαζαξέο ηακεηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

(έκκεζε ή κέζνδνο). Απηφ απαηηεί ηελ πξνζαξκνγή ησλ θαζαξψλ εζφδσλ γηα ηελ 

απνκάθξπλζε (α) ησλ απνηειεζκάησλ φισλ ησλ αλαβαιιφκελσλ ιεηηνπξγηθψλ 

εηζπξάμεσλ θαη πιεξσκψλ ηνπ παξειζφληνο, φπσο νη κεηαβνιέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ρξήζεο θαηά ηελ απνγξαθή, αλαβαιιφκελα εηζνδήκαηα, θαη ηα παξφκνηα, θαη φια ηα 

δεδνπιεπκέλα ησλ αλακελφκελσλ κειινληηθψλ ιεηηνπξγηθψλ εηζπξάμεσλ θαη 

πιεξσκψλ, φπσο αιιαγέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ 

ππνρξεψζεσλ,
28

 (β) ηα απνηειέζκαηα φισλ ησλ εηδψλ ησλ νπνίσλ νη επηπηψζεηο ζε 

κεηξεηά είλαη επελδπηηθέο ή ρξεκαηνδνηηθέο ηακεηαθέο ξνέο, φπσο νη απνζβέζεηο, ε 

απνκείσζε ηεο αμίαο, θαη ηα θέξδε ή νη δεκίεο απφ ηελ πψιεζε αθηλήησλ, 

εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ θαη δηαθνπείζεο ελέξγεηεο (πνπ αθνξνχλ επελδπηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο), θαη ηα θέξδε ή νη δεκηέο γηα ηελ εμφθιεζε ηνπ ρξένπο (ε νπνία 

είλαη κηα ρξεκαηννηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα). 

                                                 
28

 Πξνζαξκνγέο ησλ θαζαξψλ εζφδσλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θαζαξψλ ηακεηαθψλ ξνψλ απφ 

ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο πξέπεη λα αληηθαηνπηξίδνπλ ηνπο δεδνπιεπκέλνπο ηφθνπο πνπ έρνπλ 

επηζπκβεί, αιιά δελ έιαβε θαη ηνπο ηφθνπο πνπ έρνπλ επηζπκβεί αιιά δελ έρνπλ θαηαβιεζεί. Απηά ηα 

δεδνπιεπκέλα κπνξεί λα αληηθαηνπηξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ζε κεηαβνιέο ζηα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ ζπλδένληαη κε επελδπηηθέο ή ρξεκαηνδνηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, φπσο δάλεηα ή θαηαζέζεηο. Ωζηφζν, νη ηφθνη πνπ πηζηψλνληαη απεπζείαο ζην 

ινγαξηαζκφ θαηαζέζεσλ πνπ έρεη ηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 7, 

ππνζεκείσζε 1, απνηεινχλ ηακεηαθή εθξνή ηνπ πιεξσηή θαη ηακεηαθή εηζξνή ηνπ δηθαηνχρνπ, φηαλ ε 

θαηαρψξεζε πξαγκαηνπνηείηαη. 
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 29. Ζ κεηαηξνπή ησλ θαζαξψλ εζφδσλ ζε θαζαξέο ηακεηαθέο ξνέο απφ 

ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 28 ζα πξέπεη λα 

παξέρεηαη αλεμάξηεηα απφ ην αλ ρξεζηκνπνηείηαη ε άκεζε ή ε έκκεζε κέζνδνο 

απεηθφληζεο ησλ θαζαξψλ ηακεηαθέο ξνψλ απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Απηή ε 

κεηαηξνπή  α ζα πξέπεη λα αλαθέξεη ρσξηζηά φιεο ηηο θχξηεο θαηεγνξίεο ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ ππνζηεί κεηαηξνπή. Γηα παξάδεηγκα, νη θχξηεο θαηεγνξίεο ησλ 

αλαβαιιφκελσλ ιεηηνπξγηθψλ εηζπξάμεσλ θαη πιεξσκψλ θαη ησλ δεδνπιεπκέλσλ 

ησλ αλακελφκελσλ κειινληηθψλ εηζπξάμεσλ θαη πιεξσκψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ηνπιάρηζηνλ ησλ κεηαβνιψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο ησλ απαηηήζεσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ηεο απνγξαθήο θαη ησλ ππνρξεψζεσλ 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, πξέπεη λα εκθαλίδνληαη ρσξηζηά. Οη 

επηρεηξήζεηο ελζαξξχλνληαη λα παξέρνπλ πεξαηηέξσ αλαιχζεηο εθείλσλ ησλ 

θαηεγνξηψλ πνπ ζεσξνχλ ζεκαληηθέο. Γηα παξάδεηγκα, νη κεηαβνιέο ησλ απαηηήζεσλ 

απφ πειάηεο ηεο επηρείξεζεο γηα ηελ πψιεζε αγαζψλ ή ππεξεζηψλ ελδέρεηαη λα 

αλαθέξνληαη ρσξηζηά απφ ηηο κεηαβνιέο άιισλ ιεηηνπξγηθψλ απαηηήζεσλ. Δπηπιένλ, 

εάλ ρξεζηκνπνηείηαη ε έκκεζε κέζνδνο, ηα πνζά ησλ ηφθσλ πνπ θαηαβάιινληαη (κεηά 

ηελ αθαίξεζε ησλ πνζψλ πνπ θεθαιαηνπνηήζεθαλ) θαη νη θφξνη εηζνδήκαηνο πνπ 

έρνπλ θαηαβιεζεί θαηά ηελ πεξίνδν ζα πξέπεη λα παξέρνληαη ζε ζπλαθείο 

γλσζηνπνηήζεηο. 

30. Αλ ρξεζηκνπνηείηαη ε άκεζε κέζνδνο αλαθνξάο ησλ θαζαξψλ ηακεηαθψλ 

ξνψλ απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ε κεηαηξνπή ησλ θαζαξψλ εζφδσλ ζε 

θαζαξέο ηακεηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο πξέπεη λα παξέρεηαη ζε 

έλα μερσξηζηφ κέξνο. Δάλ ρξεζηκνπνηείηαη ε έκκεζε κέζνδνο, ε κεηαηξνπή κπνξεί λα 

είλαη είηε ε αλαθεξφκελε ζην πιαίζην ηεο θαηάζηαζεο ηακεηαθψλ ξνψλ ή λα 

παξέρεηαη ζε μερσξηζηή αλαθνξά, κε ηε θαηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ λα αλαθέξεη 

κφλν ηηο θαζαξέο ηακεηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Δάλ 

παξνπζηάδεηαη ε κεηαηξνπή ζηελ θαηάζηαζε ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ, φιεο νη ξπζκίζεηο 

κε ηα θαζαξά θέξδε πνπ θαζνξίδνπλ ηηο θαζαξέο ηακεηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο πξέπεη λα πξνζδηνξίδνληαη ζαθψο σο ζηνηρεία κεηαηξνπήο. 

31. Δθηφο απφ ηα αληηθείκελα πνπ πεξηγξάθνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 12 θαη 

13, θαη νη επελδπηηθέο ηακεηαθέο εηζξνέο θαη εθξνέο αιιά θαη νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

ηακεηαθέο εηζξνέο θαη εθξνέο ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ρσξηζηά ζε κηα δήισζε ηεο 

θαηάζηαζεο ηακεηαθψλ ξνψλ- γηα παξάδεηγκα, νη δαπάλεο γηα ηελ απφθηεζε 

αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ρσξηζηά απφ ηα 
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έζνδα απφ ηηο πσιήζεηο ησλ αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ. Σα έζνδα 

απφ δάλεηα ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ρσξηζηά απφ ηηο απνπιεξσκέο ηνπ ρξένπο, θαη 

ηα έζνδα απφ ηε δηάζεζε λέσλ κεηνρψλ πξέπεη λα αλαθέξνληαη ρσξηζηά απφ δαπάλεο 

γηα επαλαγνξά κεηνρψλ ηεο επηρείξεζεο. 

 

 

4.11 Πιεξνθνξίεο ρεηηθά Με Με Σακεηαθέο Δπελδπηηθέο Καη 

Υξεκαηννηθνλνκηθέο Γξαζηεξηόηεηεο 

 

32. Πιεξνθνξίεο γηα φιεο ηηο επελδπηηθέο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ρξήζεο πνπ επεξεάδνπλ 

αλαγλσξηζκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή ππνρξεψζεηο, αιιά νη νπνίεο δελ θαηαιήγνπλ 

ζε πιεξσκέο ή εηζπξάμεηο κεηξεηψλ θαηά ηε ρξήζε πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζε 

ζρεηηθέο γλσζηνπνηήζεηο. Οη γλσζηνπνηήζεηο απηέο κπνξνχλ λα είλαη είηε 

αθεγεκαηηθέο είηε λα ζπλνςίδνληαη ζε έλα ρξνλνδηάγξακκα, θαη πξέπεη λα αθνξνχλ 

ζαθψο ηηο ηακεηαθέο θαη κε ηακεηαθέο πηπρέο ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ αθνξνχλ 

παξφκνηα αληηθείκελα. Παξαδείγκαηα ησλ κε ηακεηαθψλ επελδπηηθψλ θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ απνηεινχλ ε κεηαηξνπή ρξένπο ζε κεηνρηθφ 

θεθάιαην, ε απφθηεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απφ ηελ αλάιεςε άκεζα 

ζπλδεδεκέλσλ ππνρξεψζεσλ, φπσο ε αγνξά ελφο θηηξίνπ αλαιακβάλνληαο κηα 

ππνζήθε πξνο ηνλ πσιεηή, ε απφθηεζε ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ζπλάπηνληαο 

κηα κίζζσζε θεθαιαίνπ, θαη ε αληαιιαγή κε ηακεηαθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ ή 

παζεηηθνχ κε άιια κε ηακεηαθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ ή ηνπ παζεηηθνχ. Οξηζκέλεο 

ζπλαιιαγέο είλαη ελ κέξεη ηακεηαθέο θαη ελ κέξεη κε ηακεηαθέο, κφλν ην ηκήκα πνπ 

αθνξά ηηο ηακεηαθέο ζπλαιιαγέο ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί ζηελ θαηάζηαζε ηακεηαθψλ 

ξνψλ. 

 

 

4.12 Σακεηαθέο Ρνέο Αλά Μεηνρή 

 

33. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο δελ αλαθέξνπλ ην πνζφ ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ 

αλά κεηνρή. Οχηε νη ηακεηαθέο ξνέο νχηε νπνηνδήπνηε άιιν ζπζηαηηθφ ηνπο είλαη κηα 
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ελαιιαθηηθή ιχζε γηα ην θαζαξφ εηζφδεκα σο δείθηε ηεο απφδνζεο κηαο επηρείξεζεο, 

φπσο ε ππνβνιή εθζέζεσλ αλά κεηνρή κπνξεί λα ππαηλίζζεηαη. 

 

 

4.13 Ηκεξνκελία Έλαξμεο Ιζρύνο Καη Μεηάβαζε 

 

34. Οη δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο δήισζεο ζα πξέπεη λα εθαξκφδνληαη γηα ηηο 

εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηηο ρξήζεηο πνπ ιήγνπλ κεηά ηελ 15
ε
 Ηνπιίνπ 

1988. Δλζαξξχλεηαη ε εθαξκνγή λσξίηεξα. Ζ Γήισζε απηή δελ είλαη λα εθαξκφδεηαη 

ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ελδηάκεζεο πεξηφδνπο θαηά ην πξψην έηνο 

εθαξκνγήο, αιιά πιεξνθνξίεο ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ γηα απηέο ηηο ελδηάκεζεο 

πεξηφδνπο πξέπεη λα επαλαδηαηππψλνληαη, εάλ αλαθεξζνχλ κε ηηο εηήζηεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ην ελ ιφγσ νηθνλνκηθφ έηνο. Αλακφξθσζε ζπγθξηηηθψλ 

εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα πξνεγνχκελα έηε ελζαξξχλεηαη, αιιά δελ 

απαηηείηαη. 

Οι διαηάξειρ ηηρ παπούζαρ δήλωζηρ δεν σπειάζεηαι να εθαπμόζονηαι για 

εποςζιώδη θέμαηα. 

Ζ δήισζε απηή εγθξίζεθε απφ ηηο ζεηηθέο ςήθνπο ησλ ηεζζάξσλ κειψλ ηνπ 

FASB. Οη θχξηνη Lauver, Leisenring θαη Swieringa δηαθψλεζαλ. 

Οη θ. Lauver, Leisenring θαη Swieringa δηαθψλεζαλ κε ηηο απαηηήζεηο απηήο 

ηεο δήισζεο λα θαηαηάζζνπλ ηφθνπο θαη κεξίζκαηα πνπ έρνπλ εηζπξαρζεί θαη ηνπο 

ηφθνπο πνπ έρνπλ θαηαβιεζεί σο ηακεηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

Πηζηεχνπλ φηη νη ηφθνη θαη ηα κεξίζκαηα πνπ εηζπξάρζεθαλ είλαη απνδφζεηο ησλ 

επελδχζεσλ ζε νκφινγα θαη ίδηα θεθάιαηα πνπ ζα πξέπεη λα θαηαηάζζνληαη σο 

ηακεηαθέο εηζξνέο απφ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Πηζηεχνπλ φηη νη ηφθνη πνπ 

θαηαβάιινληαη είλαη έλα θφζηνο εμεχξεζεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πφξσλ πνπ ζα 

πξέπεη λα ραξαθηεξίδνληαη σο ηακεηαθή εθξνή γηα ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. 

Οη θ. Lauver, Leisenring θαη Swieringa δηαθψλεζαλ επίζεο κε ηελ απαίηεζε 

απηήο ηεο δήισζεο λα ραξαθηεξίδεη νξηζκέλεο ηακεηαθέο εηζπξάμεηο θαη πιεξσκέο 

αλάινγα κε ηε θχζε κηαο πξνγελέζηεξεο ζπλαιιαγήο θαη φρη αλάινγα κε ηε θχζε 

ησλ ηακεηαθψλ εηζπξάμεσλ θαη πιεξσκψλ. χκθσλα κε ηελ παξνχζα δήισζε, ε 

επηρείξεζε πνπ πσιεί εκπνξεχκαηα ζε έλα ρξφλν γηα έλα γξακκάηην εηζπξαθηέν θαη 
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ιακβάλεη απνπιεξσκή ηνπ γξακκαηίνπ θαηά ηα επφκελα έηε ζα ηαμηλνκεί ηηο θχξηεο 

πιεξσκέο ζαλ ιεηηνπξγηθέο ηακεηαθέο εηζξνέο. Πηζηεχνπλ φηη νη θχξηεο πιεξσκέο ζα 

πξέπεη λα ηαμηλνκνχληαη σο ηακεηαθέο εηζξνέο απφ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

επεηδή αληηπξνζσπεχνπλ απφδνζε ηεο επέλδπζεο ηεο επηρείξεζεο ζην γξακκάηην. 

Καηαηάζζνληαο ηηο ελ ιφγσ θχξηεο πιεξσκέο σο ιεηηνπξγηθέο ηακεηαθέο εηζξνέο κηα 

επηρείξεζε αξλείηαη ηελ απνδνρή ηνπ γξακκαηίνπ σο κε ηακεηαθή επελδπηηθή 

δξαζηεξηφηεηα, απηφ είλαη αζπκβίβαζην κε ηελ αλάθηεζε ηεο επέλδπζήο ηεο 

επηρείξεζεο ζην ελ ιφγσ γξακκάηην, θαη είλαη αζπκβίβαζην κε ηε δηαρείξηζε ηεο 

παξαιαβήο ησλ θχξησλ πιεξσκψλ γηα άιιεο επελδχζεηο ζε ρξεφγξαθα, φπσο 

ηακεηαθέο εηζξνέο απφ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Δπηζήκαλαλ επίζεο φηη ε ελ 

ιφγσ δήισζε ζα νδεγήζεη ζε παξφκνηεο αζπλέπεηεο γηα ηελ αγνξά απνζεκάησλ ζε 

αληάιιαγκα κε έλα γξακκάηην πιεξσηέν. 

 Οη θ. Lauver θαη Swieringa δηαθψλεζαλ επίζεο ζηελ επηηξεπφκελε ρξήζε 

απηήο ηεο δήισζε ηεο έκκεζεο κεζφδνπ αλαθνξάο γηα θαζαξέο ηακεηαθέο ξνέο απφ 

ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Πηζηεχνπλ φηη επηηξέπνληαο ηε ζπλέρηζε ηεο ρξήζεο 

ηεο έκκεζεο κεζφδνπ, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έρεη δηαθχγεη ηεο επθαηξίαο λα θάλεη 

κηα ζεκαληηθή ζπκβνιή ζηελ πνηφηεηα ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο θαη 

ζηελ ελίζρπζε ηεο θαηαλφεζεο ησλ ρξεζηψλ ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ απφ ιεηηνπξγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. Αλαθνξά πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε κεηξεηά πνπ ειήθζεζαλ απφ 

ηνπο πειάηεο, ηα κεηξεηά πνπ θαηαβάιινληαη ζε πξνκεζεπηέο θαη ζε εξγαδφκελνπο, 

νη θφξνη εηζνδήκαηνο πνπ θαηαβιήζεθαλ, θαζψο θαη άιιεο ιεηηνπξγηθέο εηζπξάμεηο 

θαη πιεξσκέο (άκεζε κέζνδνο) παξέρεη κηα πεξηγξαθή ησλ ιεηηνπξγηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ κηαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ρξήζεο, πνπ 

είλαη θαη πην θαηαηνπηζηηθή αιιά θαη πεξηζζφηεξν ζπλεπήο κε ηνλ πξσηαξρηθφ ζθνπφ 

ηεο θαηάζηαζεο ηακεηαθψλ ξνψλ, ε νπνία πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 4 ηεο 

παξνχζαο Γήισζεο ψζηε "λα παξέρνπλ ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο 

εηζπξάμεηο θαη ηηο θαηαβνιέο κεηξεηψλ κηαο επηρείξεζε θαηά ηε δηάξθεηα κηαο 

ρξήζεο." 

Δπεηδή ε έκκεζε κέζνδνο δελ νδεγεί ζηελ μερσξηζηή αλαθνξά ησλ θχξησλ 

θαηεγνξηψλ αθαζάξηζησλ ιεηηνπξγηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ, νη θ. Lauver θαη Swieringa 

πηζηεχνπλ φηη ε κέζνδνο δελ είλαη ζχκθσλε κε ην ζπκπέξαζκα, ζηελ παξάγξαθν 11, 

φηη « ζε γεληθέο γξακκέο, νη πιεξνθνξίεο γηα ηα αθαζάξηζηα πνζά ησλ εηζπξάμεσλ 

θαη πιεξσκέο ηνηο κεηξεηνίο θαηά ηε δηάξθεηα κηαο πεξηφδνπ είλαη πην ζεκαληηθέο 

απφ φηη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα θαζαξά πνζά ησλ εηζπξάμεσλ θαη πιεξσκψλ ηνηο 
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κεηξεηνίο». Πεξαηηέξσ, ε επηηξεπφκελε ρξήζε ηεο έκκεζεο κεζφδνπ θάλεη απηή ηε 

Γήισζε εζσηεξηθά αζπλεπή επεηδή νη θχξηεο θαηεγνξίεο αθαζάξηζησλ ηακεηαθψλ 

ξνψλ απφ επελδπηηθέο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο απαηηείηαη λα 

αλαθέξνληαη μερσξηζηά, ελψ θχξηεο θαηεγνξίεο αθαζάξηζησλ ιεηηνπξγηθψλ 

ηακεηαθψλ ξνψλ φρη. Δπηπιένλ, παξνπζηάδνληαο κία ζπκθσλία ησλ θαζαξψλ εζφδσλ 

θαη ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ θαηάζηαζε 

ηακεηαθψλ ξνψλ θαη φρη ζε έλα μερσξηζηφ πξφγξακκα ζπληειεί ζην λα 

ζπκπεξηιακβάλνληαη νη επηπηψζεηο νξηζκέλσλ κε ρξεκαηηθψλ ζπλαιιαγψλ θαη 

άιισλ γεγνλφησλ ζηελ θαηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ. Οη θ. Lauver θαη Swieringa 

πηζηεχνπλ φηη πξνθαιεί ζχγρπζε θαη έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηνλ πξσηαξρηθφ ζθνπφ 

ηεο θαηάζηαζεο ηακεηαθψλ ξνψλ. 

Ο θ. Lauver πηζηεχεη φηη νη εζσηεξηθέο αληηθάζεηο ζηηο δηαηάμεηο ηεο 

παξνχζαο δήισζεο ζρεηηθά κε ηελ θαηάηαμε ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ πνπ 

πξνζδηνξίδνληαη ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο πξνθχπηνπλ απφ ηελ ηνπνζέηεζε 

άιισλ ζηφρσλ κπξνζηά απφ ηνλ δεδεισκέλν ζηφρν ηεο δήισζεο πνπ είλαη ε παξνρή 

ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηηο εηζπξάμεηο θαη πιεξσκέο. Πηζηεχεη φηη κε ηελ 

πηνζέηεζε ηεο άπνςεο φηη νη επηπηψζεηο ηνηο κεηξεηνίο ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ησλ 

γεγνλφησλ πνπ ππεηζέξρνληαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θαζαξνχ εηζνδήκαηνο είλαη 

ηακεηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο (παξάγξαθνο 21), απηή ε δήισζε, 

παξά ηηο παξαηεξήζεηο ηεο πνπ έξρνληαη ζε αληίζεζε (παξάγξαθνο 33), επηρεηξεί λα 

απνθαηαζηήζεη ηηο θαζαξέο ηακεηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο σο 

ελαιιαθηηθφ δείθηε απφδνζεο, έλαο ζηφρνο πνπ πηζηεχεη φηη είλαη αλεπηζχκεηνο. 

Δπηπιένλ, ν ζηφρνο απηφο θάλεη θάζε κία απφ ηηο ηξεηο θαηεγνξίεο παξαπιαλεηηθέο 

απνθιείνληαο απφ ηελ επελδπηηθή θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηεγνξία εηζπξάμεσλ 

θαη πιεξσκψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ επελδπηηθέο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ζα έπξεπε λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο θαηεγνξίεο απηέο. Σν 

απνηέιεζκα είλαη φηη θακία απφ ηηο ηξεηο απαηηνχκελεο θαηεγνξίεο ηακεηαθψλ ξνψλ 

έρεη νλνκαζηεί εχζηνρα θαη φηη φιεο ηνπο είλαη, σο εθ ηνχηνπ ,πηζαλφ λα 

παξεμεγεζνχλ. 

Ο θ. Lauver παξαηεξεί φηη ε θαηάζηαζε ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ δελ 

ζπλεπάγεηαη ζέκαηα αλαγλψξηζεο, κέηξεζεο ή εθηίκεζεο, εμ νξηζκνχ πεξηιακβάλεη 

κφλν ηηο επηπηψζεηο ησλ αλαγλσξηζκέλσλ, αδηακθηζβήηεησλ ζπλαιιαγψλ. ε απηή 

ηελ πεξίπησζε, ε ιεηηνπξγία ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο πεξηιακβάλεη 

κφλν δχν έξγα. Σν πξψην είλαη λα ζπγθεληξψζεη παξφκνηεο εηζπξάμεηο θαη πιεξσκέο 
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γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο επηθνηλσλίαο θαη θαηαλφεζεο θαη λα ην πξάμεη κε ζπλέπεηα. 

Σν δεχηεξν είλαη ε αθξίβεηα πνπ ραξαθηεξίδεη ηηο δηάθνξεο νκαδνπνηήζεηο, έηζη ψζηε 

λα είλαη απίζαλν λα παξεμεγεζνχλ. Πηζηεχεη φηη απηή ε δήισζε δελ θάλεη νχηε ην 

πξψην νχηε θαη ην δεχηεξν. 

Σα κέιε ηνπ FASB: 

Dennis R. Beresford, Πξόεδξνο 

Victor H. Brown 

Raymond C. Lauver 

James J. Leisenring 

David Mosso 

Γ. Arthur Northrop 

Robert J. Swieringa 

 

 

4.14 Παξάξηεκα Α: ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

 

35. ην πιαίζην ησλ εξγαζηψλ ηνπ γηα ην ελλνηνινγηθφ πιαίζην, ην FASB 

εμέδσζε έλα Μλεκφλην πδήηεζεο ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1980, Έθζεζε Υξεκαηηθώλ 

Ρνώλ, Ρεπζηόηεηα θαη Οηθνλνκηθή Επειημία, φπνπ ζπδεηήζεθαλ ζέκαηα ξνψλ 

θεθαιαίσλ. εκαληηθά δεηήκαηα πνπ εγείξνληαη ζην Μλεκφλην ζρεηηθά κε ηελ 

αλαθνξά ξνψλ θνλδπιίσλ πεξηειάκβαλαλ (α) ηελ έλλνηα ησλ θεθαιαίσλ πνπ ζα 

πξέπεη λα πηνζεηεζεί σο ην επίθεληξν ηεο θαηάζηαζεο θεθαιαηαθψλ ξνψλ, (β) ε 

αλαθνξά ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ δελ έρνπλ άκεζν αληίθηππν γηα ηα ηακεία, (γ) νη 

πξνζεγγίζεηο γηα ηελ παξνπζίαζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηηο ρξεκαηηθέο ξνέο, (δ) ε 

παξνπζίαζε ησλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηηο ρξεκαηηθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, (ε) ν δηαρσξηζκφο ησλ πιεξνθνξηψλ ησλ ρξεκαηηθψλ ξνψλ ζρεηηθά 

κε επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζε εθξνέο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ιεηηνπξγηθήο 

ηθαλφηεηαο, επέθηαζε ηεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγηθήο ηθαλφηεηαο, ή γηα κε 

ιεηηνπξγηθνχο ζθνπνχο, θαη (ζη) πεξίιεςε ησλ δεηθηψλ ρξεκαηηθψλ ξνψλ. Σν 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έιαβε 190 επηζηνιέο γηα ζρνιηαζκφ ζε αληαπφθξηζε ηνπ 

Μλεκνλίνπ. Σνλ Μάην ηνπ 1981, πξαγκαηνπνηήζεθε κηα δεκφζηα αθξφαζε γηα λα 

ζπδεηήζνπλ ηα ζέκαηα πνπ ζίγνληαη ζην Μλεκφλην. Σξηάληα δχν ελδηαθεξφκελνη θαη 

νξγαλψζεηο εκθαλίζηεθαλ ζηε ζπλεδξίαζε. 
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36. Σνλ Ννέκβξην ηνπ 1981, ην πκβνχιην εμέδσζε έλα Πξνζρέδην κηαο 

πξνηεηλφκελεο Καηάζηαζεο, Τπνβνιή Εθζέζεσλ Απνηειεζκάησλ, Σακεηαθώλ Ρνώλ 

θαη Οηθνλνκηθήο Θέζεο ησλ Επηρεηξήζεσλ. Απηφ ην ζρέδην έθζεζεο ζπδήηεζε ην ξφιν 

κηαο δήισζεο θεθαιαίσλ θαη νδεγνχο γηα ηα ζπζηαηηθά αλαθνξάο ησλ ρξεκαηηθψλ 

ξνψλ, θαηαιήγνληαο ζην ζπκπέξαζκα φηη ε αλαθνξά ησλ ρξεκαηηθψλ ξνψλ ζα 

πξέπεη λα επηθεληξσζεί ζε κεηξεηά θαη φρη ζε θεθάιαην θίλεζεο. Δθαηφλ είθνζη έμη 

επηζηνιέο ζρνιηαζκνχ ειήθζεζαλ ζε απάληεζε ηνπ ζρεδίνπ έθζεζεο ην Ννέκβξην 

ηνπ 1981. Μεηά ηελ εμέηαζε ησλ ελ ιφγσ γξακκάησλ ζρνιηαζκνχ, ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην απνθάζηζε λα κελ εθδψζεη κηα ηειηθή Καηάζηαζε γηα ην ζέκα απηφ. Αλη' 

απηνχ, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην επέιεμε λα εμεηάζεη ην ζέκα ζην πιαίζην ηεο 

κειέηεο ηεο αλαγλψξηζεο θαη κέηξεζεο ησλ ελλνηψλ. Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 1983, ην 

πκβνχιην εμέδσζε άιιν έλα πξνζρέδην δήισζεο ελλνηψλ, Αλαγλψξηζε Καη 

Δπηκέηξεζε ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ησλ Δπηρεηξήζεσλ, φπνπ ζπδήηεζαλ 

επίζεο ην ξφιν ηεο θαηάζηαζεο ηακεηαθψλ ξνψλ. Δθαηφλ ηέζζεξηο επηζηνιέο 

ζρνιηαζκνχ ππνβιήζεθαλ γηα ην ελ ιφγσ Πξνζρέδην. Σν Γεθέκβξην ηνπ 1984, ην 

πκβνχιην εμέδσζε ηελ Καηάζηαζε Αλαθνξψλ ηνπ FASB Ν
ν
 5, Αλαγλώξηζε θαη 

Επηκέηξεζε ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Σσλ Επηρεηξήζεσλ, ε νπνία πεξηιακβάλεη 

γεληθέο θαηεπζχλζεηο γηα κηα θαηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ θαη θαηαιήγεη ζην 

ζπκπέξαζκα φηη, ε θαηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ ζα πξέπεη λα είλαη κέξνο κηαο 

πιήξνπο ζεηξάο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

37. Καηά ηηο εξγαζίεο ηεο γηα ην Πξνζρέδην Έθζεζεο ηνπ 1981, ην FASB 

απνθάζηζε φηη ηα ζέκαηα ηεο ιεπηνκεξήο αλαθνξάο ηακεηαθψλ ξνψλ ζα πξέπεη λα 

απεπζχλνληαη κφλν ζε επίπεδν πξνηχπσλ, αιιά αλέβαιιαλ ηελ εμέηαζε ηνπ ζρεδίνπ 

απηνχ (ηεο έθδνζεο πξνηχπσλ) έσο φηνπ ηα απνηειέζκαηα ηεο εζεινληηθήο 

πξσηνβνπιίαο απφ ην Ηλζηηηνχην Υξεκαηννη    θνλνκηθψλ ηειερψλ   (Financial 

Executives Institute - FEI) λα αμηνινγεζνχλ. ηα ηέιε ηνπ 1981, ην FEI πξνέηξεςε ηα 

κέιε ηνπ λα αιιάμεη ηελ εζηίαζε ηνπο ζε κεηξεηά θαη βξαρππξφζεζκεο επελδχζεηο 

ζηηο θαηαζηάζεηο ησλ θεθαιαίσλ. Δλζάξξπλε επίζεο ηηο επηρεηξήζεηο λα 

πεηξακαηίδνληαη κε ελαιιαθηηθέο κνξθέο, φπσο ε νκαδνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ θαηά 

ιεηηνπξγηθέο, επελδπηηθέο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Απηφο ν 

πεηξακαηηζκφο κε ηελ αλαθνξά ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ ζε θαηαζηάζεηο κεηαβνιψλ 

νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ήηαλ ζχκθσλνο κε ηελ ππάξρνπζα επίζεκε βηβιηνγξαθία, 

Opinion 19, ε νπνία επηηξέπεη ηελ επειημία ζηελ εζηίαζε θαη ηε κνξθή κηαο 

Καηάζηαζεο. 
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38. Σν 1984, ην εξεπλεηηθφ ίδξπκα (the Financial Executives Research 

Foundation) ηνπ FEI δεκνζίεπζε ηελ Καηάζηαζε θεθαιαίσλ: Γνκή θαη ρξήζε, κηα 

εξεπλεηηθή κειέηε ζρεηηθά κε ηηο θαηαζηάζεηο θεθαιαίσλ πνπ δήηεζε ηηο απφςεηο θαη 

ησλ ζπληαθηψλ θαη ησλ ρξεζηψλ γηα ζρεδφλ φια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο ξνέο 

θεθαιαίσλ θαη ζπδεηήζεθαλ ζην Μλεκφλην, θαη αλέιπζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ 

πεηξακαηηζκνχ πνπ ελζαξξχλεηαη απφ ην FEI. Ζ κειέηε επεζήκαλε αξθεηά ζεκεία 

δηαθνξεηηθφηεηαο ζηελ ηξέρνπζα πξαθηηθή, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαθφξσλ 

νξηζκψλ ησλ θεθαιαίσλ (funds), δηαθνξεηηθνχο νξηζκνχο ησλ κεηξεηψλ θαη ησλ 

ηακεηαθψλ ξνψλ απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, θαζψο θαη δηάθνξεο κνξθέο 

παξνπζίαζεο ζηελ Καηάζηαζε. 

 39. Σνλ Απξίιην ηνπ 1985, ην πκβνχιην πξφζζεζε ζηελ αηδέληα ηνπ έλα έξγν 

αλαθνξάο ηακεηαθψλ ξνψλ πεξηνξηζκέλεο εκβέιεηαο γηα (α) λα θαζνξίζεη ηνπο 

ζηφρνπο ηεο θαηάζηαζεο ηακεηαθψλ ξνψλ, (β) λα θαζνξίζεη ηηο ιίγεο ζεκαληηθέο 

ζπληζηψζεο ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ πνπ ζα παξνπζηάδνληαη ζηελ θαηάζηαζε, θαη (γ) λα 

απνθαζίζεη αλ ζα απαηηείηαη ε θαηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ σο κέξνο κηαο πιήξνπο 

ζεηξάο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα φιεο ηηο επηρεηξήζεηο. 

 40. Σν Μάην ηνπ 1985, ην πξνζσπηθφ ηνπ FASB νξγάλσζε κηα νκάδα 

εξγαζίαο γηα ηελ αλαθνξά ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ. Σνλ Ηνχλην ηνπ 1985, ην πξνζσπηθφ 

ηνπ FASB ζπλαληήζεθε κε ηελ νκάδα εξγαζίαο γηα λα ζπδεηήζεη ηνπο θαηάιιεινπο 

ζηφρνπο γηα κηα θαηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ. Σνλ Ννέκβξην ηνπ 1985, ην πξνζσπηθφ 

ζπλαληήζεθε εθ λένπ κε ηελ νκάδα εξγαζίαο γηα λα ζπδεηήζνπλ ηνλ εληνπηζκφ θαη 

ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζεκαληηθφηεξσλ ζηνηρείσλ ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ, ηελ θαηάηαμε 

ησλ ζπλαιιαγψλ, ηελ αλαθνξά ησλ κε ηακεηαθψλ ζπλαιιαγψλ, θαη ηηο κεζφδνπο γηα 

ηελ παξνπζίαζε ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Σν Μάξηην 

ηνπ 1986, κηα ζπκβνπιεπηηθή νκάδα γηα ηελ ππνβνιή εθζέζεσλ ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ 

νξγαλψζεθε εθ κέξνπο ησλ Υξεκαηνπηζησηηθά Ηδξπκάησλ. Σνλ Απξίιην ηνπ 1986, ην 

πξνζσπηθφ ηνπ FASB ζπλαληήζεθε κε ηελ ζπκβνπιεπηηθή νκάδα γηα λα ζπδεηήζνπλ 

εάλ ε θαηάζηαζε ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη ζε κηα πιήξε 

ζεηξά νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ελφο ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηδξχκαηνο, θαζψο θαη 

άιια δεηήκαηα αλαθνξάο ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο νηθνλνκηθέο 

κνλάδεο. Σνλ Μάξηην θαη ηνλ Απξίιην ηνπ 1986, ην πξνζσπηθφ επηθνηλψλεζε κε ηε 

πκβνπιεπηηθή Οκάδα Μηθξψλ Δπηρεηξήζεσλ ηνπ FASB θαη ηελ Δπηηξνπή Σερληθψλ 

Θεκάησλ ηνπ Ηδησηηθνχ Σνκέα Απαζρφιεζεο Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Ακεξηθαληθνχ 

Ηλζηηηνχηνπ Οξθσηψλ Λνγηζηψλ (American Institute Of Certified Public Accountants 
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- AICPA) ζρεηηθά κε ην εάλ ε Καηάζηαζε ησλ Σακεηαθψλ ξνψλ ζα πξέπεη λα 

απαηηείηαη απφ ηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο σο κέξνο κηαο πιήξνπο ζεηξάο νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. 

 41. Σν πκβνχιην εμέδσζε έλα ζρέδην έθζεζεο, ηεο Καηάζηαζε Σακεηαθώλ 

Ρνώλ, ηνλ Ηνχιην ηνπ 1986. Πξφηεηλε θάπνηα πξφηππα γηα ηελ αλαθνξά ησλ 

ηακεηαθψλ ξνψλ ψζηε λα απαηηείηαη ε Καηάζηαζε ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ σο κέξνο 

κηαο πιήξνπο ζεηξάο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ ζπλφινπ ησλ επηρεηξήζεσλ ζηε 

ζέζε ηεο θαηάζηαζεο κεηαβνιψλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο. 

 42. Σν πκβνχιην έιαβε πεξηζζφηεξεο απφ 450 επηζηνιέο ζρνιηαζκνχ ζε 

απάληεζε ηνπ ρεδίνπ Έθζεζεο. Σν Γεθέκβξε ηνπ 1986 ην πξνζσπηθφ ηνπ FASB 

ζπλαληήζεθε κε κηα αλεπίζεκε νκάδα ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αλαιπηψλ πνπ 

εηδηθεχνληαη ζηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα γηα λα ζπδεηήζνπλ ηηο αλάγθεο ησλ 

ρξεζηψλ γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ηακεηαθέο ξνέο ελφο ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ηδξχκαηνο. Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1987, ην πξνζσπηθφ ηνπ FASB πξαγκαηνπνίεζε εηδηθή 

ζπλάληεζε γηα λα ζπδεηεζνχλ νη πνιπάξηζκεο παξαηεξήζεηο πνπ δηαηππψζεθαλ 

ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν ππνβνιήο εθζέζεσλ ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ απφ ιεηηνπξγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. Δθπξφζσπνη ηεο Οκνζπνλδίαο Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Αλαιπηψλ, 

ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Οηθνλνκηθψλ ηειερψλ, ηεο Δζληθήο Έλσζεο Λνγηζηψλ θαη ηεο 

Robert Morris Associates ζπκκεηείραλ ζε απηή ηε ζπλάληεζε. Σνλ Φεβξνπάξην ηνπ 

1987, ην πξνζσπηθφ ηνπ FASB ζπλαληήζεθε κε ηελ νκάδα εξγαζίαο γηα λα 

ζπδεηήζνπλ ηα ζρφιηα πνπ έιαβε ζρεηηθά κε ην ζρέδην έθζεζεο, ελψ ην Μάξηην ηνπ 

1987, ην πξνζσπηθφ ζπλαληήζεθε κε ηε πκβνπιεπηηθή Οκάδα Σεο Τπνβνιήο 

Δθζέζεσλ Σακεηαθψλ Ρνψλ απφ Υξεκαηνπηζησηηθά Ηδξχκαηα. 

 43. Ζ Δπηηξνπή εμέηαζε ηα γξάκκαηα ζρνιηαζκνχ θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

ιήθζεθαλ θαηά ηηο ζπλαληήζεηο απηέο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο Καηάζηαζεο. Σν 

Παξάξηεκα Β ζπδεηά ηε βάζε γηα ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ πκβνπιίνπ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αιιαγψλ πνπ έγηλαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ζπκθσλίαο ηνπ 

ζρεδίνπ έθζεζεο ηνπ 1986. 
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4.15 Παξάξηεκα Β: ΒΑΗ ΓΙΑ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

 

4.15.1  Δηζαγσγή 

 

 44. Σν παξάξηεκα απηφ εμεηάδεη ηνπο παξάγνληεο πνπ θξίλνληαη ζεκαληηθνί 

απφ ηα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο παξνχζαο 

Καηάζηαζεο. Πεξηιακβάλεη πεξηγξαθέο ησλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ πνπ ζεσξήζεθαλ 

απφ ην πκβνχιην κε ηνπο ιφγνπο γηα ηελ απνδνρή νξηζκέλσλ θαη ηελ απφξξηςε 

άιισλ. Κάπνηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ έδσζαλ κεγαιχηεξν βάξνο ζε 

νξηζκέλνπο παξάγνληεο απφ φηη ζε άιινπο. 

 

 

4.15.2  Αλάγθε γηα Πιεξνθόξεζε Σσλ Σακεηαθώλ Ρνώλ 

 

 45. Σν πκβνχιην απνθάζηζε ηελ απαίηεζε ηεο θαηάζηαζεο ηακεηαθψλ ξνψλ 

σο κέξνο κηαο πιήξνπο ζεηξάο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηνπο ζηφρνπο θαη 

ηηο έλλνηεο πνπ νξίδνληαη ζηελ Καηάζηαζε Δλλνηψλ Ν
ν
 19 (Concepts Statement No. 

1) ηνπ FASB, ηόρνη ηεο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο από ηηο επηρεηξήζεηο, 

θαζψο θαη ζηελ Καηάζηαζε Δλλνηψλ Ν
ν
 5. 

 46. Ζ παξάγξαθνο 37 ηεο Καηάζηαζεο Δλλνηψλ νξίδεη φηη: 

  Ζ ππνβνιή νηθνλνκηθψλ εθζέζεσλ ζα πξέπεη λα παξέρεη 

 πιεξνθφξεζε ψζηε λα βνεζήζεη ηνπο παξφληεο θαη κειινληηθνχο επελδπηέο, 

 πηζησηέο θαη άιινπο ρξήζηεο γηα ηελ εθηίκεζε ησλ πνζψλ, ην ρξφλν, θαη  ηελ 

αβεβαηφηεηα ησλ κειινληηθψλ εηζπξάμεσλ  απφ κεξίζκαηα ή ηφθνπο θαζψο θαη ηα 

έζνδα απφ ηελ πψιεζε, ηελ εμαγνξά ή ηε ιήμε ησλ ηίηισλ ή ησλ δαλείσλ. Οη 

πξνζδνθίεο γηα ηηο ελ ιφγσ ηακεηαθέο εηζπξάμεηο επεξεάδνληαη απφ ηελ ηθαλφηεηα 

ηεο επηρείξεζεο λα παξάγεη αξθεηά κεηξεηά γηα λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο 

ηεο φηαλ απηέο ιήγνπλ θαη γηα άιιεο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ηεο ζε κεηξεηά, λα 

επαλεπελδχεη ζε επηρεηξήζεηο, θαη λα πιεξψλεη ηα κεξίζκαηα  ηνηο κεηξεηνίο . . .  

 Ζ παξάγξαθνο 39 νξίδεη φηη : 
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  . . . δεδνκέλνπ φηη ε ηθαλφηεηα κηαο επηρείξεζεο λα δεκηνπξγήζεη 

επλντθέο ηακεηαθέο ξνέο επεξεάδεη ηφζν ηελ ηθαλφηεηά ηεο λα πιεξψζεη ηα 

κεξίζκαηα θαη ηνπο ηφθνπο φζν θαη ηηο ηηκέο αγνξάο ησλ θηλεηψλ αμηψλ ηεο, νη 

αλακελφκελεο ηακεηαθέο ξνέο γηα ηνπο επελδπηέο θαη ηνπο πηζησηέο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε αλακελφκελεο ηακεηαθέο ξνέο ηεο επηρείξεζεο ζηελ νπνία έρνπλ επελδχζεη θαη 

ζηελ νπνία έρνπλ δαλείζεη θεθάιαηα. 

 Ζ παξάγξαθνο 49 νξίδεη φηη : 

  Ζ ππνβνιή νηθνλνκηθψλ εθζέζεσλ ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα 

παξέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πψο κηα επηρείξεζε απνθηά θαη μνδεχεη κεηξεηά, 

ζρεηηθά κε ην δαλεηζκφ θαη ηελ απνπιεξσκή ηνπ δαλεηζκνχ ηεο, ζρεηηθά κε ηηο 

ζπλαιιαγέο ηεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεξηζκάησλ ζε 

κεηξεηά θαη άιιεο δηαλνκέο ησλ πφξσλ ηεο επηρείξεζεο πξνο ηνπο ηδηνθηήηεο ηεο, 

θαζψο θαη γηα άιινπο  παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηε ξεπζηφηεηα ή ηε 

θεξεγγπφηεηα κηαο επηρείξεζεο. 

 47. Ζ παξάγξαθνο 13 ηεο Καηάζηαζεο ελλνηψλ 5 αλαθέξεη φηη ε "πνζφηεηα 

θαη ε πνηθηιία ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ε ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε πξέπεη λα 

παξέρεη ζρεηηθά κε κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα απαηηεί δηάθνξεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο." Μηα πιήξεο ζεηξά νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα ηε ρξήζε ζα πξέπεη 

λα δείρλεη ηηο ηακεηαθέο ξνέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο. Ζ παξάγξαθνο 52 

πεξηγξάθεη ην ξφιν ηεο πιεξνθφξεζεο ζηελ θαηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ σο εμήο: 

  Παξέρεη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο 

νηθνλνκηθήο  νληφηεηαο γηα ηε δεκηνπξγία κεηξεηψλ κέζσ ησλ πξάμεσλ γηα 

απνπιεξσκή ηνπ ρξένπο, ηε δηαλνκή κεξηζκάησλ, ή ηελ επαλεπέλδπζε ψζηε λα 

δηαηεξήζεη ή λα επεθηείλεη ηηο επηρεηξεζηαθέο ηεο δπλαηφηεηεο, γηα ηε 

ρξεκαηνδφηεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο, ηφζν ηνπ ρξένπο φζν θαη ηνπ κεηνρηθνχ ηεο 

θεθαιαίνπ θαη γηα ηελ επέλδπζε ή ηηο δαπάλεο ηνηο κεηξεηνίο. εκαληηθέο ρξήζεηο 

ησλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηξέρνληα έζνδα θαη έμνδα ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο 

ζπκπεξηιακβάλνπλ ηε ζπκβνιή ζηελ αμηνιφγεζε ησλ παξαγφλησλ φπσο είλαη ε 

ξεπζηφηεηα ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο, ε ρξεκαηννηθνλνκηθή επειημία, ε 

απνδνηηθφηεηα θαη ν θίλδπλνο. 
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4.15.3  Καηαζηάζεηο Σακεηαθώλ Ρνώλ θαη Άιιεο Πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηε ξεπζηόηεηα, ηελ νηθνλνκηθή επειημία, ηελ 

απνδνηηθόηεηα θαη ηνλ θίλδπλν 

 

 48. Ζ Καηάζηαζε Σακεηαθψλ Ρνψλ δελ είλαη ε κφλε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε 

πνπ παξέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ξεπζηφηεηα, ηελ νηθνλνκηθή επειημία, ηελ 

απνδνηηθφηεηα θαη ηνλ θίλδπλν. Ζ Καηάζηαζε Δλλνηψλ Ν
ν
 5 εμεηάδεη ην 

ζπκπιεξσκαηηθφ ξφιν ησλ ινηπψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ: 

  Μηα θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο παξέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε 

 ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κηαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο, ηηο ππνρξεψζεηο ηεο, ηα 

 ίδηα θεθάιαηα θαη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο ζε κηα δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή. Ζ 

 θαηάζηαζε ζθηαγξαθεί ηε δνκή ησλ ζεκαληηθψλ πφξσλ ηεο επηρείξεζεο - 

 θχξηεο θαηεγνξίεο θαη πνζά ησλ πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ - θαη ηε δνκήο 

 ηεο ρξεκαηνδφηεζεο - θχξηεο θαηεγνξίεο θαη πνζά ησλ ππνρξεψζεσλ θαη ησλ 

 ηδίσλ θεθαιαίσλ. [παξάγξαθνο 26] 

  εκαληηθέο ρξήζεηο ησλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή 

 θαηάζηαζε κηαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο πεξηιακβάλνληαη βνεζψληαο ηνπο 

 ρξήζηεο λα αμηνινγνχλ παξάγνληεο φπσο είλαη ε ξεπζηφηεηα ηεο νηθνλνκηθήο 

 νληφηεηαο, ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επειημία, ηελ απνδνηηθφηεηα θαη ηνλ 

 θίλδπλν. [παξάγξαθνο 29] 

  Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αιιεινζπκπιεξψλνληαη. Γηα 

 παξάδεηγκα: 

  α. Οη Καηαζηάζεηο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο πεξηιακβάλνπλ 

 πιεξνθνξίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ξεπζηφηεηαο 

 κηαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο θαη ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επειημία, αιιά 

 κηα δήισζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο παξέρεη κφλν κηα αηειή εηθφλα 

 είηε ηεο ξεπζηφηεηαο είηε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο  ηεο επειημίαο, εθηφο αλ 

 ρξεζηκνπνηείηαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπιάρηζηνλ κηα θαηάζηαζε ηακεηαθψλ 

 ξνψλ. . . . 

  γ. Οη Καηαζηάζεηο ηακεηαθψλ ξνψλ δείρλνπλ ζπλήζσο κεγάιεο 

 πνζφηεηεο γηα  ηηο ηξέρνπζεο εηζπξάμεηο θαη πιεξσκέο, αιιά κηα θαηάζηαζε 

 ηακεηαθψλ ξνψλ παξέρεη κφλν κηα ειιηπή εηθφλα γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

 πξννπηηθψλ γηα κειινληηθέο ηακεηαθέο ξνέο, γηαηί δελ κπνξεί λα δείμεη ηηο 
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 ζρέζεηο ηνπο κεηαμχ ησλ ρξήζεσλ. Πνιιέο απφ ηηο ζεκεξηλέο εηζπξάμεηο 

 κεηξεηψλ, ηδηαίηεξα απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο,  πξνέξρνληαη απφ 

 δξαζηεξηφηεηεο πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ, θαη πνιιέο απφ ηηο ηξέρνπζεο 

 πιεξσκέο πξννξίδνληαη ή αλακέλεηαη λα πξνθαιέζνπλ ζην κέιινλ (θαη φρη 

 ηξέρνπζεο), εηζπξάμεηο ηνηο κεηξεηνίο. Οη θαηαζηάζεηο ησλ απνδνρψλ θαη ησλ 

 ζπλνιηθψλ εζφδσλ, εηδηθά αλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 

 θαηαζηάζεηο ρξεκαηννηθνλνκηθήο  ζέζεο, ζπλήζσο παξέρνπλ κηα θαιχηεξε 

 βάζε γηα ηελ εθηίκεζε ησλ κειινληηθψλ  πξννπηηθψλ ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ 

 κηαο νληφηεηαο απφ φηη κφλεο ηνπο νη θαηαζηάζεηο ηακεηαθψλ ξνψλ. 

 [παξάγξαθνο 24, εδάθην β θαη δ θαη νη αλαθνξέο ησλ ππνζεκεηψζεσλ 

 παξαιείπνληαη] 

 

 

4.15.4  Μεηξεηά Αληί Κεθαιαίνπ Κίλεζεο 

 

 49. Τπφ ην πξίζκα απηψλ ησλ ζηφρσλ θαη ελλνηψλ, νη νπνίεο εληζρχζεθαλ απφ 

ηελ παξαηήξεζε ηνπ πκβνπιίνπ κηαο ηάζεο ζηελ πξάμε πξνο ηηο θαηαζηάζεηο ησλ 

κεηαβνιψλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο πνπ επηθεληξψλνληαη ζηηο ηακεηαθέο ξνέο, ην 

πκβνχιην θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ζα πξέπεη λα απαηηείηαη ε θαηάζηαζε ησλ 

ηακεηαθψλ ξνψλ ψζηε λα βνεζήζεη ηνπο επελδπηέο, ηνπο πηζησηέο θαη άιινπο 

ρξήζηεο λα εθηηκήζνπλ ηηο κειινληηθέο ηακεηαθέο ξνέο, πνπ παξέρνπλ 

αλαηξνθνδφηεζε ζρεηηθά κε ηηο πξαγκαηηθέο ξνέο κεηξεηψλ, αμηνινγνχλ ηε 

δηαζεζηκφηεηα ησλ κεηξεηψλ γηα ηα κεξίζκαηα θαη ηηο επελδχζεηο θαζψο θαη ηελ 

ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο αλάπηπμεο απφ εζσηεξηθέο 

πεγέο, θαη πξνζδηνξίδεη ηνπο ιφγνπο γηα ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ εηζνδήκαηνο θαη 

ησλ θαζαξψλ ηακεηαθψλ ξνψλ. ρεδφλ φινη νη απνθξηλφκελνη ηφζν ηνπ Μλεκνλίνπ 

ζπδήηεζεο θαη ηνπ Πξνζρέδηνπ Έθζεζεο
29

 ζπκθψλεζαλ κε ηνπο ζηφρνπο ηεο 

θαηάζηαζεο ηακεηαθψλ ξνψλ. 

 50. Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ απηψλ πξνυπφζεζε απνηειεί φηη ε δήισζε 

επηθεληξψλεηαη ζηηο ξνέο ησλ κεηξεηψλ θαη φρη ζηηο ξνέο ηνπ θεθαιαίνπ θίλεζεο. Ζ 

                                                 
29

 Δθηφο αλ ππνδεηθλχνληαη δηαθνξεηηθά, νη αλαθνξέο ζε φιν απηφ ην πξνζάξηεκα ησλ απνθξηλφκελσλ 

πεξηιακβάλνπλ γεληθά ηνπο απνθξηλφκελνπο ηφζν ηνπ Μλεκνλίνπ πδήηεζεο θαη ηνπ Πξνζρεδίνπ 

Έθζεζεο ηνπ 1986. 
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ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ ζπκθψλεζε κε ηελ ελ ιφγσ εζηίαζε. 

Πνιιά αξλεηηθά ζρφιηα ζρεηηθά κε ηε ρξεζηκφηεηα ηνπ θεθαιαίνπ θίλεζεο σο 

έλλνηα ησλ θεθαιαίσλ, γεληθά ακθηζβεηνχλ ηε ζεκαζία ηεο απφ ηε ζηηγκή πνπ ην 

ζεηηθφ θεθάιαην θίλεζεο δελ δείρλεη θαη' αλάγθε ξεπζηφηεηα νχηε ην αξλεηηθφ 

θεθάιαην θίλεζεο δείρλεη θαη 'αλάγθε έιιεηςε ξεπζηφηεηαο. 

 

 

4.15.5  Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 

 

 51. Σα ηακεηαθά δηαζέζηκα είλαη ε πην ρξήζηκε έλλνηα ησλ θεθαιαίσλ, δηφηη 

νη απνθάζεηο ησλ επελδπηψλ, ησλ πηζησηψλ, θαη ησλ άιισλ ρξεζηψλ 

επηθεληξψλνληαη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ. Ωζηφζν, νη 

επηρεηξήζεηο ζπλήζσο επελδχνπλ ηα κεηξεηά ηνπο ζε πεξίζζεηα ησλ άκεζσλ αλαγθψλ 

ζε βξαρππξφζεζκεο, πςειήο ξεπζηφηεηαο επελδχζεηο, θαη αλ ηα ηακεηαθά δηαζέζηκα 

είλαη είηε ζε εηνηκφηεηα, είηε ζε θαηαζέζεηο, ή επελδχνληαη ζε βξαρππξφζεζκν 

ρξεκαηνδνηηθφ κέζν πνπ είλαη εχθνια κεηαηξέςηκν ζε έλα γλσζηφ πνζφ ησλ 

κεηξεηψλ θαη είλαη ζε κεγάιν βαζκφ άζρεην κε ηηο εθηηκήζεηο ησλ ρξεζηψλ ηεο 

ξεπζηφηεηαο θαη ησλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ. Ωο εθ ηνχηνπ ην πκβνχιην 

απνθάζηζε φηη ε δήισζε ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ ζα πξέπεη λα επηθεληξσζεί ζην ζχλνιν 

ησλ ηακεηαθψλ δηαζέζηκσλ θαη ησλ ηακεηαθψλ ηζνδχλακσλ. 

 52. Οη απνθξηλφκελνη ζην Πξνζρέδην ηεο Έθζεζεο ζπκθψλεζαλ ζε γεληθέο 

γξακκέο κε ηελ εζηίαζε ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα. Πνιινί, 

σζηφζν, δήηεζαλ απφ ην πκβνχιην λα παξάζρεη πεξηζζφηεξε θαζνδήγεζε γηα ηηο 

βξαρππξφζεζκεο, πςειήο ξεπζηφηεηαο επελδχζεηο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο 

ηζνδχλακα κεηξεηψλ. Άιινη ακθηζβήηεζαλ ην θαηά πφζνλ ηα ζπγθεθξηκέλα κέζα, 

φπσο ησλ δηαπξαγκαηεχζηκσλ ηίηισλ πνπ ε δηνίθεζε ζθνπεχεη λα θξαηήζεη κφλν γηα 

έλα ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, ζα κπνξνχζαλ λα επσθειεζνχλ. 

 53. Σν πκβνχιην ζπκθψλεζε λα παξάζρεη πεξηζζφηεξε θαζνδήγεζε ζρεηηθά 

κε ηηο βξαρππξφζεζκεο, πςειήο ξεπζηφηεηαο επελδχζεηο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο 

ηζνδχλακα κεηξεηψλ. Γηα ηελ αλάπηπμε ηεο θαζνδήγεζεο ζηελ παξάγξαθν 8 ηεο 

παξνχζαο δήισζεο, ε Δπηηξνπή ζεκείσζε φηη ν ζηφρνο ησλ πξνγξακκάησλ 

δηαρείξηζεο ησλ κεηξεηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη γεληθά γηα λα θεξδίζνπλ ην 

ελδηαθέξνλ γηα ηα πξφζθαηξα αδξαλή θεθάιαηα, αληί λα βάινπλ ηα θεθάιαηα ζε 



 70 

θίλδπλν κε ηελ ειπίδα φηη ζα επσθειεζνχλ απφ επλντθέο κεηαβνιέο ησλ ηηκψλ πνπ 

κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ ηηο κεηαβνιέο ησλ επηηνθίσλ ή άιισλ παξαγφλησλ. 

Παξφιν πνπ θάζε φξην ζρεηηθά κε ηελ σξηκφηεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ κπνξνχλ λα 

ραξαθηεξηζηνχλ σο ηζνδχλακα κεηξεηψλ είλαη θάπσο απζαίξεην, ην πκβνχιην 

απνθάζηζε λα θαζνξίζεη ην φξην ησλ ηξηψλ κελψλ ή ιηγφηεξν. Σν πκβνχιην πηζηεχεη 

φηη ην φξην απηφ ζα νδεγήζεη ζην λα αληηκεησπίδνληαη σο ηακεηαθά ηζνδχλακα κφλν 

ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ είλαη ηφζν θνληά ζην λα κεηαηξαπνχλ ζε κεηξεηά πνπ είλαη 

ζθφπηκν λα αλαθέξνληαη ζε απηά σο «ηζνδχλακα» ησλ κεηξεηψλ. 

 54. Οξηζκέλνη απφ ηνπο απνθξηλφκελνπο ζην Πξνζρέδην έθζεζεο εμέθξαζαλ 

ηελ αλεζπρία φηη έλαο αλαγλψζηεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κπνξεί λα 

κελ είλαη ζε ζέζε λα ζρεηίζεη ηελ πνζφηεηα ησλ ηακεηαθψλ δηαζέζηκσλ θαη 

ηζνδχλακσλ ζηελ θαηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ κε έλα αληίζηνηρν ζηνηρείν ζηελ 

θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο. Σν πκβνχιην ζπκθψλεζε φηη ην λα είζαη ζε ζέζε λα 

εληνπίζεηο ηε κεηαβνιή ζε ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα ζηελ 

θαηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ γηα ηα ινηπά ζπλαθή πνζά ζε δηαδνρηθέο θαηαζηάζεηο 

νηθνλνκηθήο ζέζεο είλαη επηζπκεηφ. Ωο εθ ηνχηνπ, απνθάζηζε λα δεηήζεη ηα 

ζπλνιηθά πνζά ζε ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα ζηελ αξρή θαη ην 

ηέινο ηεο ρξήζεο, φπσο θαίλνληαη ζηελ θαηάζηαζε ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ, λα είλαη ηα 

ίδηα πνζά κε απηά κε παξφκνην ηίηιν ή ππνζχλνια ζηελ θαηάζηαζε 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο γηα απηέο ηηο εκεξνκελίεο. 

 55. Οη ηξάπεδεο θαη ηα άιια ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ζπλήζσο 

θέξνπλ ηξίκελα έληνθα γξακκάηηα, εκπνξηθά ρξεφγξαθα, θαη παξφκνηα 

βξαρππξφζεζκα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ζηηο ζπλαιιαγέο ηνπο θαη ζηνπο 

επελδπηηθνχο ηνπο ινγαξηαζκνχο, ηα νπνία αλακηγλχνληαη κε πην καθξνπξφζεζκεο 

επελδχζεηο. Σα ελ ιφγσ ηδξχκαηα γεληθά ππνζηεξίδνπλ φηη νη αγνξέο θαη νη πσιήζεηο 

απηψλ ησλ ζηνηρείσλ είλαη κέξνο ησλ εκπνξηθψλ ή επελδπηηθψλ ηνπο 

δξαζηεξηνηήησλ - δελ απνηειεί κέξνο ηεο δηαρείξηζεο κεηξεηψλ ηνπο - θαη πξνηηκνχλ 

λα κελ αληηκεησπίδνπλ ηα ελ ιφγσ ζηνηρεία σο ηζνδχλακα κεηξεηψλ ζηελ θαηάζηαζε 

ηακεηαθψλ ξνψλ, ε νπνία ζα απαηηνχζε ην δηαρσξηζκφ ηνπο απφ άιια ζηνηρεία ζηνπο 

ινγαξηαζκνχο ησλ εκπνξηθψλ θαη ησλ επελδπηηθψλ ηνπο ινγαξηαζκψλ. 

 56. Σν πκβνχιην ζεκείσζε φηη ν ιφγνο γηα ηελ εζηίαζε ηεο θαηάζηαζεο 

ηακεηαθψλ ξνψλ, ζε ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα είλαη γηα ηελ 

αλαγλψξηζε θαη ηελ ζπκπεξίιεςε θνηλψλ πξαθηηθψλ ζηε δηαρείξηζε ησλ κεηξεηψλ. 

Ωο εθ ηνχηνπ, ην πκβνχιην ζπκθψλεζε φηη ηα ζηνηρεία πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηνλ 
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νξηζκφ ησλ ηακεηαθψλ ηζνδχλακσλ πνπ είλαη κέξνο ελφο κεγαιχηεξνπ ρξνληθνχ 

νξίδνληα επελδχζεσλ θαηαιιήισο ιήθζεθαλ ππφςε σο επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

θαη δελ ρξεηάδεηαη λα δηαρσξίδνληαη θαη λα αληηκεησπίδνληαη σο ηακεηαθά ηζνδχλακα. 

Δπεηδή ε απφθαζε απηή ζα νδεγήζεη ζε δηαθνξέο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ ζηα 

ζηνηρεία πνπ αληηκεησπίδνληαη σο ηακεηαθά ηζνδχλακα θαη ηακεηαθά δηαζέζηκα, ην 

πκβνχιην απνθάζηζε φηη θάζε επηρείξεζε πξέπεη λα γλσζηνπνηεί ηελ πνιηηηθή ηεο 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε ζηνηρείσλ σο ηακεηαθψλ ηζνδπλάκσλ.  

 

 

4.15.6  Έθηαζε 

 

 57. Οη απνθξηλφκελνη απφ ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, ηδηαίηεξα απφ ηηο 

εκπνξηθέο ηξάπεδεο, γεληθά δήισζαλ φηη κηα θαηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ δελ ζα ήηαλ 

ρξήζηκε γηα ηε βηνκεραλία ηνπο. Οξηζκέλνη ζρνιηαζηέο αλαθέξνπλ ζπγθεθξηκέλα φηη 

ε θαηάζηαζε ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ ζα ήηαλ ηδηαίηεξα ρξήζηκε γηα ηηο κηθξέο 

επηρεηξήζεηο, αιιά κεξηθνί δήηεζαλ νη κηθξέο επηρεηξήζεηο λα απαιιάζζνληαη απφ 

ηνπιάρηζηνλ νξηζκέλεο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξνζρεδίνπ έθζεζεο. Μεξηθνί 

απνθξηλφκελνη ζην πξνζρέδην έθζεζεο αλαθέξζεθαλ ζην γεγνλφο φηη νη επελδπηηθέο 

εηαηξίεο θαιχηεξα λα επηηξέπεηαη λα παξέρνπλ κηα θαηάζηαζε κεηαβνιψλ ησλ 

θαζαξψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ παξά κηα δήισζε ησλ κεηαβνιψλ ζηελ νηθνλνκηθή 

ζέζε θαη δήηεζαλ λα απαιιαγνχλ απφ ηελ ππνρξέσζε λα παξέρνπλ κηα θαηάζηαζε 

ηακεηαθψλ ξνψλ. 

 

 

4.15.7  Υξεκαηνπηζησηηθά Ιδξύκαηα 

 

 58. Σα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, ηδηαίηεξα νη εκπνξηθέο ηξάπεδεο, είραλ 

απφ θαηξφ ππνζηεξίμεη φηη νη θαηαζηάζεηο κεηαβνιψλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο δελ 

έρνπλ λφεκα. ε απάληεζε ζην Πξνζρέδην έθζεζεο, νη πεξηζζφηεξνη ππνζηήξημαλ φηη 

ε θαηάζηαζε ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ ζα ήηαλ εμίζνπ κηα θαηάζηαζε ρσξίο λφεκα. Οη 

ηξάπεδεο
30

 γεληθά είραλ ππνζηεξίμεη φηη ε θχζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο θαη ε 

                                                 
30

 FAS95, Παξάξηεκα Β, ππνζεκείσζε 14 - Γηα ιφγνπο επθνιίαο θαη επεηδή νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο 

δηακάρεο γηα ηηο θαηαζηάζεηο ησλ θεθαιαίσλ ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ έρνπλ επηθεληξσζεί 
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πξνθχπηνπζα θχζε ησλ ηακεηαθψλ ηνπο ξνψλ δηαθέξνπλ ζεκαληηθά απφ ηηο 

ηακεηαθέο ξνέο ησλ κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη φηη νη δηαθνξέο απηέο 

θαζηζηνχλ ηηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ηακεηαθέο ξνέο κηαο ηξάπεδαο ζρεδφλ ρσξίο 

λφεκα. Οη ηξάπεδεο πνπ απάληεζαλ ζην πξνζρέδην έθζεζεο γεληθά  δήισζαλ φηη νη 

ηακεηαθέο ξνέο ηνπο είλαη πνιχ πην πεξίπινθεο θαη αιιειέλδεηεο απ' φηη εθείλεο ησλ 

άιισλ επηρεηξήζεσλ θαη φηη νη ηακεηαθέο ξνέο κηαο ηξάπεδαο είλαη πνιχ κεγαιχηεξεο 

ζε ζρέζε κε ηα θαζαξά έζνδα θαη ηα θαζαξά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απ' φηη είλαη νη 

ηακεηαθέο ξνέο κηαο κε ρξεκαηννηθνλνκηθήο επηρείξεζεο. ρνιίαζαλ επίζεο φηη ε 

ηξάπεδα δεκηνπξγεί ρξήκα κέζσ ησλ δξαζηεξηνηήησλ δαλεηζκνχ. Απηφ, είπαλ, θάλεη 

ηα ηακεηαθά δηαζέζηκα ην «πξντφλ » θέξδνπο ησλ δξαζηεξηνηήησλ κηαο ηξάπεδαο, 

φπσο αθξηβψο θαη ηα ηειηθά πξντφληα είλαη ην πξντφλ θέξδνπο κηαο επηρείξεζεο 

βηνκεραληθήο δξαζηεξηφηεηαο. Καηά ζπλέπεηα, νη ηξάπεδεο ζπρλά ππνζηήξημαλ φηη ε 

θαηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ κηαο ηξάπεδαο είλαη αλάινγε κε κηα ζπλδπαζκέλε 

θαηάζηαζε ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ θαη ησλ ξνψλ ησλ απνζεκάησλ γηα κηα κε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή εηαηξία. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο, νη ηξάπεδεο ππνζηήξημαλ φηη ε 

θαηάζηαζε ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ δελ ζα κπνξνχζε λα απνδεηρζεί ρξήζηκε γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο ξεπζηφηεηαο ηνπο. 

 59. Σν πκβνχιην εμέηαζε, αιιά δελ πείζηεθε, απφ ηα επηρεηξήκαηα φηη ε 

δήισζε ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ ελφο ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηδξχκαηνο, εηδηθά κηαο 

ηξάπεδαο, δελ ζα παξέρεη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο. Σν πκβνχιην θαηέιεμε ζην 

ζπκπέξαζκα φηη νη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ ηξαπεδψλ θαη ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ησλ άιισλ επηρεηξήζεσλ δελ δηθαηνινγνχλ ηελ εμαίξεζε ησλ 

ηξαπεδψλ απφ ηελ ππνρξέσζε λα παξέρνπλ κία θαηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ, σο 

κέξνο κηαο πιήξνπο ζεηξάο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Σν πκβνχιην αλαγλψξηζε 

φηη νη ηξάπεδεο είλαη μερσξηζηέο θαηά θάπνην ηξφπν, αθξηβψο φπσο θαη θάζε άιιν 

είδνο επηρείξεζεο έρεη κνλαδηθά ραξαθηεξηζηηθά. Δλψ κηα ηξάπεδα είλαη μερσξηζηή 

κε ηελ έλλνηα φηη νη ηακεηαθέο ξνέο ηεο κπνξεί λα ζεσξεζνχλ σο ην πξντφλ ηεο, ε 

ηξάπεδα ρξεηάδεηαη κεηξεηά νπζηαζηηθά γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο πνπ ρξεηάδεηαη θαη 

κηα βηνκεραληθή επηρείξεζε - λα επελδχζεη ζε επηρεηξήζεηο ηεο, λα εμνθιεί ηηο 

ππνρξεψζεηο ηεο, θαη λα παξέρεη νθέιε ζηνπο επελδπηέο ηεο. Γηα λα επηβηψζεη, κηα 

ηξάπεδα - φπσο θαη κηα βηνκεραληθή επηρείξεζε - πξέπεη λα δεκηνπξγήζεη ζεηηθέο (ή 

                                                                                                                                            
ζε εκπνξηθέο ηξάπεδεο, ην θεθάιαην ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν ηξάπεδεο. Σα πεξηζζφηεξα απφ ηα ζεκεία 

πνπ ζπδεηήζεθαλ, σζηφζν, ηζρχνπλ θαη γηα ηα απνηακηεπηήξηα θαη άιια είδε ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ. 
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ηνπιάρηζηνλ νπδέηεξεο) ηακεηαθέο ξνέο απφ ηηο ιεηηνπξγηθέο, ηηο επελδπηηθέο θαη ηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο ηεο δξαζηεξηφηεηεο καθξνπξφζεζκα. 

 60. Μηα ηξάπεδα αληιεί ρξήκαηα απφ ηνπο θαηαζέηεο , ζπλαιιαγέο ζηελ 

αγνξά ρξήκαηνο θαη άιιεο αγνξέο θεθαιαίσλ, ηελ έθδνζε καθξνπξφζεζκσλ 

ρξεσζηηθψλ ηίηισλ θαη κεηνρψλ, ηηο απνπιεξσκέο δαλείσλ απφ ηνπο δαλεηνιήπηεο , 

ηηο πσιήζεηο επελδχζεσλ θαη ηα θαζαξά έζνδα απφ ηφθνπο θαη ηα δηθαηψκαηα πνπ 

έρεη θεξδίζεη. Υξεζηκνπνηεί κεηξεηά γηα λα θαιχςεη αλαιήςεηο θαηαζέζεσλ, ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ παζεηηθνχ πνπ ιήγνπλ, ηηο δαλεηαθέο δεζκεχζεηο, γηα επελδπηηθνχο 

θαη γηα άιινπο ζθνπνχο. Απηέο νη ηακεηαθέο ξνέο απνηεινχλ αλαπφζπαζην θνκκάηη 

ησλ επελδπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κηαο ηξάπεδαο (ζε κεγάιν βαζκφ δαλεηζκνχ) θαη 

ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ηεο δξαζηεξηνηήησλ (ζε κεγάιν βαζκφ δαλεηζκνχ θαη 

πξνζέιθπζε θαηαζέζεσλ) θαη πξέπεη λα αληηθαηνπηξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηεο. Όπσο αιεζεχεη γηα ηηο κε ηξαπεδηθέο επηρεηξήζεηο, νη θαζαξέο 

ηακεηαθέο ξνέο κηαο ηξάπεδαο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο κπνξεί λα δηαθέξνπλ 

ζεκαληηθά απφ ηα θαζαξά έζνδα ηεο ιφγσ ησλ κε ρξεκαηηθψλ εζφδσλ θαη εμφδσλ, 

φπσο ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ, ηηο απνκεηψζεηο ησλ αμηψλ, ησλ πξνβιέςεσλ γηα 

πηζαλέο πηζησηηθέο δεκίεο, θαη ησλ αλαβαιιφκελσλ εζφδσλ απφ θφξνπο. Δλψ νη 

ηακεηαθέο ξνέο κηαο ηξάπεδαο κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξεο, ν θχθινο εξγαζηψλ ηεο 

γξεγνξφηεξνο, θαη ε εμάξηεζε απφ δαλεηαθά θεθάιαηα κεγαιχηεξε απφ απηή κηαο κε 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο επηρεηξήζεηο, ην πκβνχιην απνθάζηζε φηη ε νπζία ησλ 

ηακεηαθψλ ξνψλ κηαο ηξάπεδαο είλαη παξφκνηα κε εθείλε κηαο κε 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο επηρείξεζεο. Όζνλ αθνξά ην ζρεηηθφ κέγεζνο ησλ ηακεηαθψλ 

ξνψλ κηαο ηξάπεδαο, ην πκβνχιην ζεκείσζε φηη ηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη 

παζεηηθνχ κηαο ηξάπεδαο, επίζεο, έρνπλ πνιχ κεγαιχηεξε ζρέζε κε ηα ίδηα θεθάιαηα 

απ’ φηη είλαη ζπλεζηζκέλν γηα ηηο κε ρξεκαηννηθνλνκηθέο επηρεηξήζεηο. Απηφ δελ 

ζεκαίλεη φηη ηα αθαζάξηζηα πνζά ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ κηαο ηξάπεδαο, νη 

ππνρξεψζεηο, θαη νη κεηαβνιέο ζε απηά είλαη αζήκαληεο πιεξνθνξίεο. 

61. Ζ Δπηηξνπή εμέηαζε ην επηρείξεκα φηη ε θεξεγγπφηεηα κηαο ηξάπεδαο 

εμαξηάηαη πεξηζζφηεξν απφ ηε δηαηήξεζε κηαο ηθαλνπνηεηηθήο δηαθνξάο κεηαμχ ηνπ 

θφζηνπο ησλ θεθαιαίσλ θαη ησλ ηφθσλ πνπ εηζπξάηηνληαη απφ φηη γηα ηηο θαηάιιειεο 

ηακεηαθέο ξνέο. Σν πκβνχιην ζεκείσζε φηη ε δηαηήξεζε ελφο επαξθνχο πεξηζσξίνπ 

κεηαμχ ησλ δαπαλψλ θαη ησλ εζφδσλ είλαη απαξαίηεην γηα ηε βησζηκφηεηα φισλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη δελ είλαη κνλαδηθφ γηα ηηο ηξάπεδεο θαη ηα άιια ρξεκαηνπηζησηηθά 

ηδξχκαηα. 
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62. Σν πκβνχιην εμέηαζε επίζεο ην επηρείξεκα φηη θαη άιια ζηνηρεία, φπσο 

νη επαηζζεζίεο ησλ επηηνθίσλ θαη ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα ιήμεο ησλ δαλείσλ θαη ησλ 

δαλεηζκψλ είλαη πην ρξήζηκα απφ φηη κηα θαηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ γηα ηελ 

εθηίκεζε ηεο ξεπζηφηεηαο κηαο ηξάπεδαο, ηεο νηθνλνκηθήο ηεο επειημίαο, ηεο 

απνδνηηθφηεηαο θαη ηνπ θηλδχλνπ θαη φηη απηέο νη άιιεο πιεξνθνξίεο ζα πξέπεη λα 

αληηθαηαζηαζνχλ απφ κηα θαηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ. ην πκβνχιην αλαγλψξηζε 

ηελ πηζαλή ρξεζηκφηεηα ησλ ελ ιφγσ πιεξνθνξηψλ, αιιά απέξξηςε ην επηρείξεκα γηα 

ππνθαηάζηαζε, ζεκεηψλνληαο φηη, φπσο αλαθέξεη ε Καηάζηαζε Δλλνηψλ 5, ε 

εθηίκεζε ηεο ξεπζηφηεηαο, ε νηθνλνκηθή επειημία, ε απνδνηηθφηεηα θαη ν θίλδπλνο 

γηα θάζε επηρείξεζε απαηηεί πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο απφ φηη απιά κία θαηάζηαζε 

ηακεηαθψλ ξνψλ.
31

 

63. Σν πκβνχιην εμέηαζε επίζεο ηελ πξφηαζε ηνπ πξνζρέδηνπ έθζεζεο ηνπ 

AICPA κηαο πξνηεηλφκελεο θαηάζηαζεο ηεο ζέζεο, Αλαθεξφκελεο Κεθαιαηαθέο 

Ρνέο, Ρεπζηφηεηα θαη Οηθνλνκηθή επειημία γηα ηηο Σξάπεδεο (1
ε
 Οθηψβξε 1985), ηελ 

νπνία επηθαινχληαη πνιινί απνθξηλφκελνη ζην ζρέδην έθζεζεο, φηη ε θαηάζηαζε 

θεθαιαηαθψλ ξνψλ γηα ηηο ηξάπεδεο πξέπεη λα επηθεληξσζεί ζηηο κεηαβνιέο ησλ 

«έληνθσλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ» (γηα παξάδεηγκα, δάλεηα θαη επελδχζεηο ζε 

θηλεηέο αμίεο) θαη φρη ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα. Σν πκβνχιην απέξξηςε ηελ πξφηαζε, 

ζεκεηψλνληαο φηη κηα θαηάζηαζε κε ηελ ελ ιφγσ εζηίαζε δελ ζα είλαη κηα θαηάζηαζε 

ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ θαη ζα είλαη αλάινγε κε ηελ παξνρή κηαο δήισζεο γηα κηα 

θαηαζθεπαζηηθή εηαηξεία πνπ επηθεληξψλεηαη ζηηο κεηαβνιέο ησλ απνζεκάησλ θαη 

ησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ εάλ απνηεινχζαλ «θεθάιαηα». 

64. Οη ηξάπεδεο πνπ αληαπνθξίζεθαλ ζην πξνζρέδην έθζεζεο, γεληθά 

δήισζαλ φηη δελ έρνπλ πιένλ ηα ζπζηήκαηα γηα λα ζπιιέμνπλ φιεο ηηο πιεξνθνξίεο 

γηα ηηο αθαζάξηζηεο ηακεηαθέο ξνέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα δάλεηα θαη ηα δηάθνξα 

άιια ζηνηρεία πνπ ζα απαηηνχληαη γηα ηε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

πξνζρεδίνπ έθζεζεο. Δάλ ην πκβνχιην απνθάζηδε λα κελ ηνπο εμαηξέζεη απφ ηελ 

ππνρξέσζε λα παξέρνπλ κηα θαηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ, νη ηξάπεδεο ζα θαινχληαλ 

λα επηηξέπεηαη λα αλαθέξνπλ θαζαξέο θαη παξά κηθηέο ηακεηαθέο ξνέο γηα 

                                                 
31

 Το Συμβοφλιο (FASB) εξετάηει ςε άλλο ζργο ςτθν θμεριςια διάταξι του, τα είδθ των πλθροφοριών 
ςχετικά με τα χρθματοπιςτωτικά μζςα που κα πρζπει να γνωςτοποιοφνται ςτισ οικονομικζσ 
καταςτάςεισ τόςο των χρθματοοικονομικών όςο και των μθ χρθματοοικονομικών επιχειριςεων για 
να βοθκιςουν ςτθν αξιολόγθςθ, μεταξφ άλλων, τθσ ρευςτότθτασ, τθσ οικονομικισ ευελιξίασ, τθσ 
αποδοτικότθτασ και του κινδφνου 
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πεξηζζφηεξα ζηνηρεία απφ φηη ην Πξνζρέδην ηνπο επηηξέπεη. Εήηεζαλ επίζεο 

κεγαιχηεξε επειημία ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ εηδψλ, φπσο ηα ηακεηαθά ηζνδχλακα. 

65. Αθνχ εμέηαζε ηηο παξαηεξήζεηο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη 

άιισλ επηρεηξήζεσλ ζρεηηθά κε ην Πξνζρέδην, ην πκβνχιην απνθάζηζε λα επηηξέςεη 

ζε φιεο ηηο επηρεηξήζεηο λα αλαθέξνπλ ηηο θαζαξέο θαη φρη ηηο αθαζάξηζηεο ηακεηαθέο 

ξνέο γηα ηα ζηνηρεία πνπ νξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 12-13 θαη εμεηάδεηαη ζηηο 

παξαγξάθνπο 78-80 ηνπ παξφληνο πξνζαξηήκαηνο . Σν πκβνχιην απνθάζηζε επίζεο 

λα επηηξέςεη ζε φιεο ηηο εηαηξείεο έλα θαζνξηζκέλν βαζκφ επειημίαο γηα ηε ράξαμε 

πνιηηηθήο γηα ην πνηα ζηνηρεία ζα αληηκεησπίδνληαη σο ηακεηαθά ηζνδχλακα, φπσο 

πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 10 θαη πεξηγξάθεηαη ζηηο παξαγξάθνπο 52-56 ηνπ 

παξφληνο πξνζαξηήκαηνο. 

 

 

4.15.8  Μηθξέο Δπηρεηξήζεηο 

 

66. Σν πκβνχιην εμέηαζε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ παξείρε ε πκβνπιεπηηθή 

Οκάδα Μηθξψλ Δπηρεηξήζεσλ θαη άιινη γηα λα απνθαζηζηεί εάλ νη κηθξέο 

επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα εμαηξνχληαη απφ ηελ ππνρξέσζε παξνρήο ηεο θαηάζηαζεο 

ηακεηαθψλ ξνψλ. Πνιινί ζρνιηαζηέο, δήισζαλ φηη νη πιεξνθνξίεο ησλ ηακεηαθψλ 

ξνψλ είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκεο γηα ηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο, θαη πνιχ ιίγνη δήηεζαλ νη 

κηθξέο επηρεηξήζεηο λα απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε λα παξέρνπλ κηα 

θαηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ, σο κέξνο κηαο πιήξνπο ζεηξάο νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. Σν πκβνχιην θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε θαηάζηαζε ηακεηαθψλ 

ξνψλ είλαη ρξήζηκε ζε φζνπο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ 

κηθξψλ επηρεηξήζεσλ θαη φηη δελ ζα πξέπεη λα γίλεηαη θακία εμαίξεζε. 

 

 

4.15.9  Δηαηξείεο Δπελδύζεσλ 

 

67. Όπσο αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 57, ιίγνη απνθξηλφκελνη ζην 

πξνζρέδην έθζεζεο δήηεζαλ νη επελδπηηθέο εηαηξείεο λα επηηξέπεηαη λα 

ππνθαηαζηήζνπλ ηελ θαηάζηαζε κεηαβνιψλ ηνπ θαζαξνχ ελεξγεηηθνχ γηα ηελ 

θαηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ. Σν πκβνχιην ζεκείσζε φηη ην πεξηερφκελν θαη ε 
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κνξθή ησλ δχν θαηαζηάζεσλ είλαη αξθεηά δηαθνξεηηθή. Δλψ ην πκβνχιην 

αλαγλσξίδεη φηη νη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ηακεηαθέο ξνέο νξηζκέλσλ εηαηξεηψλ 

επελδχζεσλ κπνξεί λα είλαη ιηγφηεξν ζεκαληηθέο απφ φηη παξφκνηεο πιεξνθνξίεο γηα 

άιια είδε επηρεηξήζεσλ, ην πκβνχιην απνθάζηζε φηη νη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο 

ηακεηαθέο ξνέο εμαθνινπζνχλ λα είλαη ζεκαληηθέο θαη φηη νη εηαηξείεο επελδχζεσλ 

δελ ζα πξέπεη λα απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε λα παξέρνπλ κηα θαηάζηαζε 

ηακεηαθψλ ξνψλ. 

 

 

4.15.10 Με Κεξδνζθνπηθνί Οξγαληζκνί 

 

68. Σν πξνζρέδην έθζεζεο δελ πεξηιακβάλεη ηνπο κε θεξδνζθνπηθνχο 

νξγαληζκνχο ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο. Λίγνη απνθξηλφκελνη ζην ελ ιφγσ έγγξαθν 

αλέθεξαλ φηη ε θαηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ είλαη επίζεο ρξήζηκε γηα κε 

θεξδνζθνπηθέο νξγαλψζεηο θαη πξφηεηλαλ νη νξγαλψζεηο απηέο λα ζπκπεξηιεθζνχλ 

ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο ηειηθήο Καηάζηαζεο. 

69. Ο απνθιεηζκφο ησλ κε θεξδνζθνπηθψλ νξγαλψζεσλ απφ ην πεδίν 

εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο εγγξάθνπ ζεκαίλεη κφλν φηη ην πκβνχιην δελ έρεη αθφκε 

απνθαζίζεη εάλ νη κε θεξδνζθνπηθέο νξγαλψζεηο ζα πξέπεη λα ππνρξενχληαη λα 

παξέρνπλ ηελ θαηάζηαζε ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ. Σν πκβνχιην έρεη νινθιεξψζεη ηηο 

εξγαζίεο ζρεηηθά κε ηηο έλλνηεο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο γηα κε 

θεξδνζθνπηθνχο νξγαληζκνχο θαη εμεηάδεη επί ηνπ παξφληνο νξηζκέλα ζέκαηα 

πξνηχπσλ. Σν πξνζσπηθφ ηνπ FASB εξγάδεηαη απηή ηε ζηηγκή κε κηα εηδηθή νκάδα 

ηεο AICPA πνπ αλαπηχζζεη έλα έγγξαθν ζρεηηθά κε ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή δήισζε 

γηα ηνπο κε θεξδνζθνπηθνχο νξγαληζκνχο. Απηφ ην έγγξαθν ζα εμεηάζεη, κεηαμχ 

άιισλ, 

είηε αλ νη κε θεξδνζθνπηθέο νξγαλψζεηο πξέπεη λα αλαθέξνπλ ηηο εηζπξάμεηο θαη ηηο 

πιεξσκέο θαη, αλ λαη, πψο. Καηά ηελ εμέηαζε ηνπ ελ ιφγσ εγγξάθνπ, ην πκβνχιην 

ζα απνθαζίζεη εάλ ζα πξνζζέζεη ζηελ αηδέληα ηνπ έλα ζρέδην γηα ηελ απεηθφληζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα κε θεξδνζθνπηθνχο νξγαληζκνχο. 
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4.15.11 Με Σακεηαθέο πλαιιαγέο 

 

70. Οη κε ηακεηαθέο ζπλαιιαγέο πνπ ζπλήζσο αλαγλσξίδνληαη ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνπλ ηε κεηαηξνπή ηνπ ρξένπο ζε ίδηα θεθάιαηα, 

ηελ απφθηεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κέζσ ηεο αλάιεςεο ππνρξεψζεσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππνρξεψζεσλ κίζζσζεο θεθαιαίνπ, θαη νξηζκέλεο απφ 

ηηο κε ηακεηαθέο ζπλαιιαγέο απεπζχλνληαη ζηε Γλσκνδφηεζε APB Νν 29, Λνγηζηηθή 

Γηα Με Υξεκαηηθέο πλαιιαγέο. Οη ελ ιφγσ ζπλαιιαγέο έρνπλ σο απνηέιεζκα ζε κε 

ηακεηαθέο εηζξνέο ή εθξνέο ηεο ρξήζεο θαηά ηελ νπνία πξαγκαηνπνηνχληαη, αιιά 

γεληθά έρνπλ ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηηο πξννπηηθέο ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο 

εηαηξείαο. Γηα παξάδεηγκα, κία ππνρξέσζε κίζζσζεο θεθαιαίνπ απαηηεί κειινληηθψλ 

πιεξσκέο κηζζσκάησλ ηνηο κεηξεηνίο, θαη ε κεηαηξνπή ηνπ ρξένπο ζε κεηνρηθφ 

θεθάιαην γεληθά ζα εμαιείςεη ηηο κε δηαθξηηηθέο πιεξσκέο ηφθσλ γηα ην ρξένο. Ζ 

θαζαξή επίδξαζε ζην ελεξγεηηθφ θαη ην παζεηηθφ ηεο αλάιεςεο ηνπ ρξένπο γηα ηελ 

απφθηεζε ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ είλαη παξφκνηα κε εθείλε ηνπ δαλεηζκνχ 

κεηξεηψλ γηα ηελ αγνξά ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. 

71. Πνιινί απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Μλεκφλην ζπδήηεζεο είπαλ φηη 

νξηζκέλα είδε κε ρξεκαηηθψλ ζπλαιιαγψλ ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη σο 

ηζνδχλακα ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ θαη φηη ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζην ζψκα ηεο 

θαηάζηαζεο. Απηφο είλαη γεληθά ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη ελ ιφγσ ζπλαιιαγέο έρνπλ 

αλαθεξζεί ζηελ θαηάζηαζε ησλ κεηαβνιψλ ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο ζχκθσλα κε ηε 

Γλσκνδφηεζε 19. Άιινη ζπκκεηέρνληεο, σζηφζν, δήισζαλ φηη νη κε ηακεηαθέο 

ζπλαιιαγέο ζα πξέπεη λα γλσζηνπνηνχληαη ζηηο ζεκεηψζεηο ζε κηα θαηάζηαζε 

ηακεηαθψλ ξνψλ γηαηί ην λα ηνπο ζπκπεξηιάβεη ζηε δήισζε ζα ηελ πεξηπιέμεη θαη ζα 

πεξηνξίζεη ηελ ηθαλφηεηά ηεο λα παξέρεη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο 

ηακεηαθέο ξνέο. 

72. Σν Πξνζρέδην έθζεζεο απαηηεί νη κε ηακεηαθέο επελδπηηθέο θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο λα πξέπεη λα γλσζηνπνηνχληαη είηε ζηελ θαηάζηαζε 

ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ είηε ζε έλα μερσξηζηφ πξφγξακκα γηα λα παξέρνπλ πιεξέζηεξεο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο επελδπηηθέο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

κηαο επηρείξεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ. Δάλ ζπκπεξηιεθζνχλ ζηελ 

θαηάζηαζε ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ, ην πξνζρέδην έθζεζεο απαηηεί ηελ αλαθνξά ησλ 

δηαθξίζεσλ κεηαμχ ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ εκπιέθνπλ εηζπξάμεηο θαη πιεξσκέο 
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θαηά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν θαη εθείλσλ πνπ δελ εκπιέθνληαλ ζηελ ηξέρνπζα 

πεξίνδν. 

73. Ζ πιεηνςεθία ησλ απνθξηλφκελσλ ζην πξνζρέδην έθζεζεο πνπ 

αληηκεησπίδεη ην ζέκα απηφ ηφληζε φηη νη κε ρξεκαηηθψλ ζπλαιιαγψλ πξέπεη λα 

εμαηξεζνχλ απφ ηελ θαηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ θαη αλαθέξνληαη ζε μερσξηζηφ 

ηκήκα. Γεληθά, δήισζαλ φηη ην λα ζπκπεξηιάβνπλ ηηο ελ ιφγσ ζπλαιιαγέο ζην 

εζσηεξηθφ ηεο δήισζεο ζα πεξηπιέμεη αδηθαηνιφγεηα θαη ζα ππνβαζκίζεη ην ζηφρν 

ηεο παξνρήο πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηηο εηζπξάμεηο θαη πιεξσκέο ηνηο κεηξεηνίο 

κηαο επηρείξεζεο θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ρξήζεο. 

74. Σν πκβνχιην ζπκθψλεζε φηη ν απνθιεηζκφο ησλ κε ρξεκαηηθψλ 

ζπλαιιαγψλ απφ ηελ θαηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ ζα πεηχρεη θαιχηεξα ην ζηφρν ηεο 

θαηάζηαζεο, ρσξίο λα νδεγήζεη ζε δπζθνιίεο θαηά ηελ πινπνίεζε. Ζ θαηάζηαζε 

απηή απαηηεί σο εθ ηνχηνπ φηη νη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε κε ηακεηαθέο επελδπηηθέο 

θαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο λα αλαθέξνληαη ζε ζρεηηθέο γλσζηνπνηήζεηο. 

Αλ ππάξρνπλ κφλν ιίγεο ηέηνηεο ζπλαιιαγέο, κπνξεί λα είλαη βνιηθφ λα 

ζπκπεξηιεθζνχλ ζηελ ίδηα ζειίδα κε ηελ θαηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ. ε αληίζεηε 

πεξίπησζε, νη ζπλαιιαγέο κπνξεί λα αλαθεξζνχλ αιινχ ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο, θαη λα αλαθέξνληαη μεθάζαξα ζηελ θαηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ. 

 

 

4.15.12 Έκθαζε ηηο Αθαζάξηζηεο Δηζπξάμεηο θαη Πιεξσκέο 

ηνηο Μεηξεηνίο 

 

75. Σν πκβνχιην απνθάζηζε φηη, ζε γεληθέο γξακκέο, νη νπζηαζηηθέο 

εθηηκήζεηο ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ απαηηνχλ αλαθνξά ηνπ αθαζάξηζησλ, θαη φρη ησλ 

θαζαξψλ, εηζπξάμεσλ θαη πιεξσκψλ ηνηο κεηξεηνίο.
32

 Γηα παξάδεηγκα, ε αλαθνξά 

κφλν ηεο θαζαξήο κεηαβνιήο ζε αθίλεηα, εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκφ ζα 

επηζθηάζνπλ ηηο επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο κε ην λα κελ 

αλαγξάθνληαη ρσξηζηά νη θεθαιαηνπρηθέο δαπάλεο θαη ηα έζνδα απφ ηηο πσιήζεηο 

ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ. 

                                                 
32

 Ζ παξνπζίαζε ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε ηελ έκκεζε κέζνδν, έρεη 

σο απνηέιεζκα ηελ θαζαξή έθζεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ εηζπξάμεσλ θαη πιεξσκψλ. Ζ βάζε γηα ηελ 

απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ λα επηηξαπεί ε ζπλέρηζε ηεο ρξήζεο ηεο έκκεζεο κεζφδνπ εμεηάδεηαη ζηηο 

παξαγξάθνπο 106-121. 
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76. Γηα κεξηθά ζηνηρεία, ε πιεξνθφξεζε θαη γηα ηηο εηζπξάμεηο θαη γηα ηηο 

πιεξσκέο ηνηο κεηξεηνίο δελ κπνξεί λα είλαη πεξηζζφηεξν ζρεηηθή απ’ φηη ε 

πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηηο θαζαξέο κεηαβνιέο κφλν. Γηα παξάδεηγκα, νη 

αθαζάξηζηεο πιεξσκέο θαη νη εηζπξάμεηο απφ ηελ αγνξά θαη ηελ πψιεζε 

βξαρππξφζεζκσλ, πςειήο ξεπζηφηεηαο επελδχζεηο – ηακεηαθά ηζνδχλακα - είλαη, 

ζηελ νπζία, απιψο κεηαθηλήζεηο απφ ηε κηα κνξθή "κεηξεηψλ" ζηελ άιιε θαη σο εθ 

ηνχηνπ δελ αλαθέξνληαη νπζηαζηηθά ζαλ ηακεηαθέο ξνέο. Γηα ηα άιια είδε, νη κηθηέο 

ηακεηαθέο ξνέο κπνξεί λα είλαη ζπρλέο θαη κεγάιεο ζε ζρέζε κε άιιεο ηακεηαθέο 

ξνέο, θαη γηα άιια, φπσο νη θαηαζέζεηο φςεσο ζε κηα ηξάπεδα, ε επηρείξεζε θαηέρεη ή 

απνδίδεη κεηξεηά γηα ινγαξηαζκφ ησλ πειαηψλ ηεο. Γηα ηα ζηνηρεία κε απηά ηα 

ραξαθηεξηζηηθά, ε θαζαξή ηακεηαθή ξνή θαηά ηε δηάξθεηα κηαο πεξηφδνπ είλαη γεληθά 

επαξθήο γηα λα εθηηκεζεί ε ξεπζηφηεηα κηαο επηρείξεζεο. 

77. Σν Πξνζρέδην έθζεζεο ζεκεηψλεη φηη ην ζέκα ηνπ νπνίνπ νη ηακεηαθέο 

ξνέο ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζηηο αθαζάξηζηεο θαη πνπ κπνξνχλ λα ζπκςεθίδνληαη 

ρσξίο λα επηζθηάδνληαη αδηθαηνιφγεηα νη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο έρεη ηδηαίηεξε 

ζεκαζία γηα ηηο ηξάπεδεο θαη ηα άιια ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα. Γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο απηέο, θαζψο θαη γηα ηηο κε ρξεκαηνπηζησηηθέο επηρεηξήζεηο, ην 

πκβνχιην απνθάζηζε φηη νη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε κηθηέο ηακεηαθέο ξνέο ζα 

πξέπεη γεληθά λα ζεσξνχληαη φηη είλαη ζρεηηθέο. Ωζηφζν, ε αλαθνξά κφλν ζηηο 

θαζαξέο ηακεηαθέο ξνέο είλαη απνδεθηή γηα νξηζκέλα είδε. Τπάξρνπλ παξαδείγκαηα 

πνπ πεξηιακβάλνπλ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηηο ππνρξεψζεηο ζηηο νπνίεο ηα πνζά 

πνπ κεηαβιήζεθαλ πνιχ γξήγνξα, κεξηθέο θνξέο ζε κηα λχρηα, ή θαηά ηα νπνία κηα 

επηρείξεζε ιακβάλεη κεηξεηά θαη πιεξψλεη γηα ηελ εμππεξέηεζε ελφο πειάηε (γηα 

παξάδεηγκα, νη θαηαζέζεηο φςεσο κηαο ηξάπεδαο ή νη πιεξσηένη ινγαξηαζκνί πειάηε 

ελφο ρξεκαηνκεζίηε). Σν Πξνζρέδην έθζεζεο αλέθεξε φηη ηα ζηνηρεία απηά είλαη 

θνηλά γηα ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα. Καηά ζπλέπεηα, ην πξνζρέδην έθζεζεο 

ζπδήηεζε ηνλ (πνιχ) πεξηνξηζκέλν ζπκςεθηζκφ ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ πνπ 

επηηξέπνληαη ζην πιαίζην ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. 

78 . Πνιινί απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνζρέδην έθζεζεο, δήισζαλ φηη νη 

κε ρξεκαηννηθνλνκηθέο επηρεηξήζεηο κπνξνχλ επίζεο λα έρνπλ ζηνηρεία γηα ηα νπνία 

ν θχθινο εξγαζηψλ είλαη γξήγνξνο, νη ιήμεηο ηνπο είλαη ζχληνκεο, θαη ηα πνζά είλαη 

κεγάια. Σν βξαρππξφζεζκν ρξένο φπσο νη ξπζκίζεηο αλνηρηψλ δαλείσλ θαη ηα 

εκπνξηθά νκφινγα είλαη παξαδείγκαηα πνπ πξνβάιινληαη ζπρλφηεξα. Οη 

ζπκκεηέρνληεο εμέθξαζαλ γεληθά ηελ άπνςε φηη ε θαζαξή έθζεζε απηψλ ησλ 
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αληηθεηκέλσλ ζα πξέπεη λα επηηξέπεηαη. Δπηπιένλ, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 

64, ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ αληαπνθξίζεθαλ ζην Πξνζρέδην ηεο έθζεζεο 

δήηεζαλ γεληθά ην πκβνχιην λα επηηξέςεη πεξηζζφηεξεο αλαθνξέο ησλ θαζαξψλ 

ηακεηαθψλ ξνψλ γηα αληηθείκελα φπσο ηα δάλεηα, ηηο επελδχζεηο θαη ην 

βξαρππξφζεζκν ρξένο. 

79. Σν πκβνχιην ζπκθψλεζε γεληθά φηη νη κε ρξεκαηννηθνλνκηθέο, θαζψο 

θαη νη επηρεηξήζεηο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα κπνξεί λα έρνπλ ζηνηρεία γηα ηα 

νπνία νη αθαζάξηζηεο ηακεηαθέο ξνέο δελ είλαη αξθεηά ζεκαληηθέο ψζηε λα απαηηνχλ 

ηελ αλαθνξά ηνπο. Γηα ηηο πνιχ βξαρππξφζεζκεο επελδχζεηο, ηα δάλεηα, θαη ην ρξένο, 

νη ζρεηηθά αζήκαληεο δηαθνξέο ζηηο δηάξθεηεο ησλ ζηνηρείσλ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε 

κεγάιεο δηαθνξέο ζηηο κηθηέο ηακεηαθέο ξνέο κεηαμχ επηρεηξήζεσλ ή κεηαμχ ησλ 

ρξήζεσλ πνπ δελ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο. Γηα παξάδεηγκα, κηα επηρείξεζε πνπ 

εθδίδεη επηά εκεξψλ εκπνξηθά ρξεφγξαθα θαη επελδχεη ηα θέξδε απφ ην έλα ζην άιιν 

θάζε εβδνκάδα ζα αλαθέξνπλ ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ηακεηαθέο εηζξνέο θαη εθξνέο 

ηέζζεξηο θνξέο απφ εθείλεο κηαο επηρείξεζεο πνπ εθδίδεη ρξεφγξαθα ελφο κελφο. Δλψ 

φιεο νη αθαζάξηζηεο ηακεηαθέο ξνέο είλαη ελδερνκέλσο ζρεηηθέο, νη κεγάιεο 

αλαθεξφκελεο δηαθνξέο ζε θαηαζηάζεηο φπσο απηέο πνπ πεξηγξάθνληαη κπνξεί λα 

κελ είλαη επαξθψο βαξπζήκαληεο ψζηε λα απαηηείηαη ε αλαθνξά ησλ κηθηψλ 

ηακεηαθψλ ξνψλ. Ωο εθ ηνχηνπ, ην πκβνχιην απνθάζηζε λα επηηξέπνληαη νη 

ηακεηαθέο ξνέο πνπ απνξξένπλ απφ φιεο ηηο επελδχζεηο, ηα δάλεηα, θαη ην ρξένο θαη 

κε εκεξνκελία ιήμεο ηξεηο κήλεο ή ιηγφηεξν λα αλαθέξνληαη ζε θαζαξή βάζε. 

80. Οξηζκέλνη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο δήηεζαλ ζπγθεθξηκέλα νη ηακεηαθέο 

ξνέο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο απαηηήζεηο ησλ πηζησηηθψλ θαξηψλ λα αλαθέξνληαη ζε 

θαζαξή βάζε. Σν πκβνχιην ζεκείσζε φηη νη απαηηήζεηο απφ πηζησηηθέο θάξηεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη εθείλσλ κε παξάηαζε ησλ πξνζεζκηψλ πιεξσκήο, ζα 

κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ φηη εκπίπηνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ δαλείσλ κε αξρηθή, 

πξνγξακκαηηζκέλε δηάξθεηα κέρξη ηξεηο κήλεο ή ιηγφηεξν, δεδνκέλνπ φηη ζε γεληθέο 

γξακκέο κπνξνχλ, θαη 'επηινγή ηνπ πειάηε, λα θαηαβιεζνχλ ζην αθέξαην, φηαλ νη 

πξψηεο ηηκνινγνχληαη ρσξίο επηβάξπλζε ηφθσλ. Ωο πξαθηηθή ιχζε, ην πκβνχιην 

απνθάζηζε λα επηηξέςεη ζηηο ηακεηαθέο ξνέο πνπ απνξξένπλ απφ απαηηήζεηο 

πηζησηηθψλ θαξηψλ λα αλαθέξνληαη ζε θαζαξή βάζε. 
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4.15.13 Σαμηλόκεζε Σσλ Δηζπξάμεσλ Καη Πιεξσκώλ Σνηο 

Μεηξεηνίο 

 

81. Σν πκβνχιην πηζηεχεη φηη ε θαηάζηαζε ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ είλαη πην 

ρξήζηκε αλ είλαη ηακεηαθέο ξνέο θαηαηάζζνληαη ζε ζεκαληηθέο νκάδεο. Ζ 

ρξεζηκφηεηα ηεο ηαμηλφκεζεο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαηεπζχλνληαη απφ ηελ 

Καηάζηαζε Δλλνηψλ 5, παξάγξαθνο 20: 

Ζ θαηάηαμε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο δηεπθνιχλεη ηελ αλάιπζε 

κε ηελ νκαδνπνίεζε αληηθεηκέλσλ κε νπζηαζηηθά παξφκνηα ραξαθηεξηζηηθά 

θαη κε ην δηαρσξηζκφ αληηθεηκέλσλ κε νπζηαζηηθά δηαθνξεηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά. Ζ αλάιπζε πνπ απνζθνπεί ζηελ επίηεπμε ζηφρσλ φπσο ε 

πξφβιεςε πνζψλ, ηνπ ρξφλνπ θαη ηεο αβεβαηφηεηαο ησλ κειινληηθψλ 

ηακεηαθψλ ξνψλ απαηηεί ηελ νηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε δηαρσξηζκέλε ζε 

αξθεηά νκνηνγελείο νκάδεο. Γηα παξάδεηγκα, ηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ απνηεινχληαη απφ ζηνηρεία πνπ έρνπλ 

παξφκνηα ραξαθηεξηζηηθά ζε έλα ή πεξηζζφηεξα ζεκεία, φπσο είλαη ε 

ζπλέρεηα θαη επαλάιεςε, ε ζηαζεξφηεηα, ν θίλδπλνο, θαη ε αμηνπηζηία, είλαη 

πηζαλφ λα έρνπλ κεγαιχηεξε πξνγλσζηηθή αμία απφ φηη αλ ηα ραξαθηεξηζηηθά 

είλαη αλφκνηα. 

82. Μηα δεκνθηιήο θαηάηαμε ησλ ηακεηαθψλ (ή ρξεκαηηθψλ) ξνψλ ζην 

παξειζφλ ήηαλ ε ρξήζε μερσξηζηψλ πεγψλ απφ ηηο ρξήζεηο ησλ κεηξεηψλ. Πνιιέο 

εηαηξείεο, ηδίσο νη κηθξφηεξεο θαη ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, ζπλερίδνπλ λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ελ ιφγσ θαηάηαμε, ε νπνία επηηξέπεη ζηνπο επελδπηέο, πηζησηέο 

θαη άιινπο ρξήζηεο λα πξνζδηνξίζνπλ ην ζχλνιν ησλ θεθαιαίσλ (αλ νξίδεηαη) πνπ 

ζπγθεληξψλνληαη θαη δηαηίζεληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο. Σν κεηνλέθηεκα ησλ 

πεγψλ θαη ησλ ρξήζεσλ ηεο ηαμηλφκεζεο είλαη φηη δελ εζηηάδνπλ ζηηο θαηεγνξίεο ησλ 

ζρεηηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ. Οη επελδπηέο, νη πηζησηέο θαη νη άιινη ρξήζηεο ζεσξνχλ 

ηηο ζρέζεηο κεηαμχ νξηζκέλσλ ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ 

ζεκαληηθέο γηα ηελ αλάιπζε ησλ νηθνλνκηθψλ επηδφζεσλ. Δπίζεο, νη πεγέο θαη νη 

ρξήζεηο ηεο θαηάηαμεο έρνπλ νδεγήζεη πνιιέο θνξέο ζε κηα ζεηξά κεηαβνιψλ ζε 

πνζά ηνπ ηζνινγηζκνχ πνπ εμεγεί ιίγα ζρεηηθά κε ηελ ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο θαη λα πιεξψλεη κεξίζκαηα ή γηα ηηο αλάγθεο 

ηεο γηα εμσηεξηθή ρξεκαηνδφηεζε. 
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83. Ζ θαηάηαμε ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ αλάινγα κε ην αλ πξνέξρνληαη απφ 

ιεηηνπξγηθέο, επελδπηηθέο ή ρξεκαηννηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο έρεη γίλεη πην 

δεκνθηιήο ηα ηειεπηαία ρξφληα. Έλαο ιφγνο πνπ ην πκβνχιην πνπ έθαλε ελέξγεηεο 

γηα λα πξνζζέζεη ην έξγν απηφ ζηελ αηδέληα ηνπ ήηαλ φηη νη ζπλαιιαγέο δελ είραλ 

ηαμηλνκεζεί ζπγθξηηηθά κεηαμχ ησλ εηαηξηψλ θαη φηη ζαθέζηεξεο θαηεπζπληήξηεο 

γξακκέο γηα ηελ θαηάηαμε ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ ήηαλ απαξαίηεηεο. 

84. Σν πκβνχιην απνθάζηζε φηη ε νκαδνπνίεζε ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ πνπ 

παξέρνληαη απφ ιεηηνπξγηθέο, επελδπηηθέο θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο επηηξέπεη ζεκαληηθέο ζρέζεηο εληφο θαη κεηαμχ ησλ ηξηψλ εηδψλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξέπεη λα αμηνινγεζνχλ. πλδέεη ηηο ηακεηαθέο ξνέο πνπ ζπρλά 

ζεσξνχληαη φηη ζρεηίδνληαη, φπσο έζνδα ηνηο κεηξεηνίο απφ ζπλαιιαγέο δαλεηζκνχ 

θαη νη απνπιεξσκέο ησλ δαλείσλ ηνηο κεηξεηνίο. Έηζη, ε θαηάζηαζε αληαλαθιά ηηο 

επηδξάζεηο ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ απφ θάζε κία απφ ηηο θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο 

επηρείξεζεο. Απηέο νη ζρέζεηο θαη νη ηάζεηο ηνπο παξέρνπλ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο 

ζηνπο επελδπηέο θαη ηνπο πηζησηέο. ρεδφλ φινη νη ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνζρέδην 

έθζεζεο ζπκθψλεζαλ φηη ηακεηαθέο ξνέο ζα πξέπεη λα ηαμηλνκνχληαη σο 

ιεηηνπξγηθέο, επελδπηηθέο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο. 

85. Σν Πξνζρέδην έθζεζεο πνπ πξνβιέπεη γεληθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο 

γηα ηελ θαηάηαμε ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ. Μεξηθνί ζπκκεηέρνληεο δήηεζε απφ ην 

πκβνχιην λα παξάζρεη πην αθξηβείο νξηζκνχο. Άιινη δήηεζαλ λα δνζεί κεγαιχηεξε 

επειημία ζηηο επηρεηξήζεηο γηα ηελ ηαμηλφκεζε ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηνπο, ζχκθσλα 

κε φηη ζεσξνχλ φηη είλαη ζηε θχζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. 

86. Δλψ ππάξρεη επξεία ζπκθσλία φηη ε θαηάηαμε ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ 

ζχκθσλα κε ην εάλ απηέο πξνθχπηνπλ απφ ιεηηνπξγηθέο, επελδπηηθέο ή 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο παξέρεη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο, ην πκβνχιην 

ζεκεηψλεη φηη νη ηξεηο θαηεγνξίεο δελ είλαη ζαθψο αιιειναπνθιεηφκελεο. Γηα ηα 

ζηνηρεία ζην πεξηζψξην, κπνξεί ζπρλά λα γίλεη κηα ινγηθή ππφζεζε γηα ελαιιαθηηθέο 

ηαμηλνκήζεηο. Οη παξάγξαθνη 88-90 θαη 93-96 ζπδεηνχλ νξηζκέλα απφ απηά ηα 

ζηνηρεία. Σν πκβνχιην θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη, ζε γεληθέο γξακκέο, ε 

ζπγθξηζηκφηεηα αλάκεζα ζηηο επηρεηξήζεηο γηα ηελ θαηάηαμε παξφκνησλ 

αληηθεηκέλσλ είλαη επηζπκεηή. Δπνκέλσο, ε παξνχζα θαηάζηαζε νξίδεη θάπσο πην 

αθξηβείο νξηζκνχο ησλ ηξηψλ θαηεγνξηψλ ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ απφ φηη ην Πξνζρέδην 

έθζεζεο. 
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87. Παξά ηελ επηζπκία γηα αξθεηά ζαθήο θαη αθξηβήο νξηζκνχο ησλ ηξηψλ 

θαηεγνξηψλ ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ, ην πκβνχιην αλαγλσξίδεη φηη ε πην θαηάιιειε 

ηαμηλφκεζε ησλ εηδψλ δελ ζα είλαη πάληα ζαθήο. Τπ 'απηέο ηηο ζπλζήθεο, ε 

θαηάιιειε θαηάηαμή γεληθά ζα πξέπεη λα εμαξηάηαη απφ ηε θχζε ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο πνπ είλαη πηζαλφ λα είλαη ε θχξηα πεγή ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ γηα ην 

ζηνηρείν. Γηα παξάδεηγκα, ην ηεθκήξην είλαη φηη ε απφθηεζε ή ε παξαγσγή ησλ 

παξαγσγηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ είλαη κηα επελδπηηθή δξαζηεξηφηεηα. Ωζηφζν, 

ηα παξαγσγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κεξηθέο θνξέο απνθηψληαη ή παξάγνληαη θαη 

είλαη κηα άκεζε πεγή εζφδσλ ηεο επηρείξεζεο, φπσο ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ 

πξφθεηηαη λα ελνηθηαζηνχλ ζε ηξίηνπο γηα ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ζηε 

ζπλέρεηα πσινχληαη. Τπφ ηηο ζπλζήθεο απηέο, ε θχζε ησλ ελ ιφγσ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ κπνξεί λα είλαη φκνηα κε ησλ απνζεκάησλ ζε κηα επηρείξεζε ιηαληθνχ 

εκπνξίνπ. πλεπψο, ε απφθηεζε ή ε παξαγσγή θαη κεηέπεηηα πψιεζε ησλ ελ ιφγσ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαηάιιεια θαηαηάζζνληαη σο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

 

 

4.15.14 Σόθνη Δηζπξαθηένη θαη Πιεξσηένη 

 

88. Σν Πξνζρέδην έθζεζεο απαηηεί νη ηφθνη πιεξσηένη θαη νη ηφθνη θαη ηα 

κεξίζκαηα πνπ εηζπξαθηέα λα θαηαηάζζνληαη σο ηακεηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. Ζ θαηάηαμε απηή είλαη ζπλεπήο κε ηελ άπνςε φηη, ζε γεληθέο 

γξακκέο, νη ηακεηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζα πξέπεη λα 

αληαλαθινχλ ηηο επηπηψζεηο ησλ ζπλαιιαγψλ ηνηο κεηξεηνίο θαη άιια γεγνλφηα πνπ 

ππεηζέξρνληαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θαζαξνχ εηζνδήκαηνο. 

89. Οξηζκέλνη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνζρέδην έθζεζεο πξνηίκεζαλ 

ηελ ηαμηλφκεζε ησλ ηφθσλ πιεξσηέσλ σο ηακεηαθέο εθξνέο γηα ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη νη ηφθνη θαη ηα κεξίζκαηα εηζπξαθηέα σο εηζξνέο απφ 

επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Απηνί νη ζπκκεηέρνληεο γεληθά, δήισζαλ φηη νη ηφθνη 

πιεξσηένη, φπσο ηα κεξίζκαηα πιεξσηέα, είλαη κία άκεζε ζπλέπεηα κηαο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο απφθαζεο θαη σο εθ ηνχηνπ ζα πξέπεη λα ηαμηλνκνχληαη σο 

ηακεηαθέο εθξνέο γηα ρξεκαηννηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Γειαδή, ηφζν νη ηφθνη 

φζν θαη ηα κεξίζκαηα είλαη απνδφζεηο επί ηνπ θεθαιαίνπ πνπ παξέρεηαη απφ ηνπο 

πηζησηέο θαη ηνπο επελδπηέο, θαη ζα πξέπεη θαη ηα δπν λα θαηαηάζζνληαη κε ηηο 
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απνδφζεηο ησλ ελ ιφγσ πνζψλ, δηφηη ε δηάθξηζε κεηαμχ ησλ απνδφζεσλ απφ θαη νη 

απνδφζεηο γηα ηηο επελδχζεηο είλαη ζε κεγάιν βαζκφ άλεπ ζεκαζίαο ζην πιαίζην ησλ 

ηακεηαθψλ ξνψλ. Οη ζπκκεηέρνληεο πξνέβεζαλ ζε παξφκνηα ζρφιηα γηα ηνπο 

ελδηαθέξνλ θαη ηα κεξίζκαηα εηζπξαθηέα. 

90. Σν πκβνχιην εμέηαζε ηηο απφςεηο απηέο θαη φπσο αλαθέξεηαη ζηελ 

παξάγξαθν 86, ζεκείσζε φηη κηα εχινγε ππφζεζε κπνξεί λα γίλεη γηα ελαιιαθηηθέο 

ηαμηλνκήζεηο νξηζκέλσλ εηδψλ. Ωζηφζν, ην πκβνχιην ζεκείσζε επίζεο φηη ζρεδφλ 

φιεο νη επηρεηξήζεηο ηαμηλνκνχλ ηνπο ηφθνπο εηζπξαθηένπο θαη πιεξσηένπο σο 

ηακεηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζχκθσλα κε ηε γλσκνδφηεζε 19. 

Δηδηθφηεξα, νη ηφθνη εηζπξαθηένη θαη νη ηφθνη πιεξσηένη ήηαλ ζπλήζσο ζεσξνχληαλ 

φηη είλαη ηακεηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ ηξαπεδψλ θαη άιισλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. Δπηπιένλ, ην πκβνχιην αληηιήθζεθε ηελ επξεία 

ππνζηήξημε γηα ηελ ηδέα φηη νη ιεηηνπξγηθέο ηακεηαθέο ξνέο ζα πξέπεη, ζην κέηξν ηνπ 

δπλαηνχ, λα πεξηιακβάλνπλ ζηνηρεία ησλ νπνίσλ ηα απνηειέζκαηα πεξηιακβάλνληαη 

ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θαζαξνχ εηζνδήκαηνο γηα λα δηεπθνιπλζεί ε θαηαλφεζε ησλ 

ιφγσλ γηα ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ θαζαξψλ εζφδσλ θαη ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ απφ 

ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα θαζαξά 

εηζνδήκαηα. Ωο εθ ηνχηνπ, ην πκβνχιην δελ πείζηεθε φηη ε αιιαγή ηεο ηζρχνπζαο 

πξαθηηθήο ζηελ ηαμηλφκεζε ησλ ηφθσλ εηζπξαθηέσλ θαη πιεξσηέσλ ζα νδεγήζεη 

αλαγθαζηηθά ζε κηα πην θαηαλνεηή παξνπζίαζε ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ. Ζ Καηάζηαζε 

απηή, σζηφζν, απαηηεί φηη ην πνζφ ησλ ηφθσλ πιεξσηέσλ θαηά ηε δηάξθεηα κηαο 

ρξήζεο (κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ πνζψλ πνπ θεθαιαηνπνηνχληαη) λα απνθαιχπηνληαη, 

νη νπνίεο ζα επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ 

επηζπκνχλ λα εμεηάζνπλ ηνπο ηφθνπο πιεξσηένπο σο ρξεκαηννηθνλνκηθή ηακεηαθή 

εθξνή λα ην πξάμνπλ. 

 

 

4.15.15 Φόξνη Δηζνδήκαηνο Πιεξσηένη 

 

91. Σν Πξνζρέδην έθζεζεο απαηηεί φινη νη θφξνη εηζνδήκαηνο πιεξσηένη λα 

θαηαηάζζνληαη ζηηο ιεηηνπξγηθέο ηακεηαθέο εθξνέο. Λίγνη ζπκκεηέρνληεο πξφηεηλαλ 

ηελ απφδνζε ησλ θφξσλ εηζνδήκαηνο πιεξσηέσλ γηα επελδπηηθέο θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο. 
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92. Σν πκβνχιην απνθάζηζε φηη ε θαηαλνκή ησλ θφξσλ εηζνδήκαηνο 

πιεξσηέσλ ζε ιεηηνπξγηθέο, επελδπηηθέο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζα 

είλαη ηφζν πεξίπινθε θαη απζαίξεηε πνπ ηα νθέιε, εάλ ππάξρνπλ, δελ κπνξνχλ λα 

δηθαηνινγήζνπλ ην θφζηνο πνπ ζπλεπάγεηαη. Ζ Καηάζηαζε απηή απαηηεί φηη ην 

ζπλνιηθφ πνζφ ησλ θφξσλ εηζνδήκαηνο πιεξσηέσλ λα απνθαιχπηνληαη γηα ιφγνπο 

πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 121. 

 

 

4.15.16 Γόζεηο Πσιήζεσλ θαη Αγνξώλ 

 

93. Έλα θάπσο δχζθνιν ζέκα ηαμηλφκεζεο πξνθχπηεη γηα ηηο δφζεηο 

πσιήζεσλ θαη αγνξψλ απνζεκάησλ απφ κηα επηρείξεζε γηα ηελ νπνία κπνξεί λα 

πξνθχςνπλ ηακεηαθέο εηζξνέο ή εθξνέο αξθεηά ρξφληα κεηά ηελ εκεξνκελία ηεο 

ζπλαιιαγήο. Οη ζπλαιιαγέο απηέο κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη έρνπλ πηπρέο ηφζν ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ φζν θαη ησλ επελδπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (γηα κηα πψιεζε απφ ηελ 

επηρείξεζε) ή ησλ ιεηηνπξγηθψλ θαη ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (γηα 

κηα αγνξά απφ ηελ επηρείξεζε). Σν Πξνζρέδην έθζεζεο αληηκεησπίδεη ηηο ηακεηαθέο 

ξνέο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δφζεηο πσιήζεσλ θαη αγνξψλ, ζχκθσλα κε ηελ άπνςε 

απηή. Μφλν νη ηακεηαθέο ξνέο πνπ ζπκβαίλνπλ "ιίγν πξηλ ή κεηά" ηε ζηηγκή ηεο 

πψιεζεο ή αγνξάο ζα είλαη ιεηηνπξγηθέο ηακεηαθέο ξνέο. Μεηαγελέζηεξεο θχξηεο 

πιεξσκέο γηα ηηο ζρεηηθέο ζεκεηψζεηο ζα είλαη επελδπηηθέο ηακεηαθέο εηζξνέο ή 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο ηακεηαθέο εθξνέο. 

 94. Οξηζκέλνη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνζρέδην έθζεζεο πξφηεηλαλ φηη 

ν ραξαθηεξηζκφο κηαο ηακεηαθήο είζπξαμεο ή πιεξσκήο ζα πξέπεη λα θαζνξίδεηαη 

απφ ηνλ αξρηθφ ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν εηζπξάηηεηαη ή θαηαβάιιεηαη. Έηζη, φιεο νη 

ηακεηαθέο ξνέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αγνξά ή ηελ πψιεζε ησλ απνζεκάησλ ζα είλαη 

ιεηηνπξγηθέο ηακεηαθέο ξνέο αλεμάξηεηα απφ ην πφηε είραλ εηζπξαρζεί ή πιεξσζεί. 

Απηνί νη ζπκκεηέρνληεο γεληθά επεζήκαλαλ φηη, ζχκθσλα κε ηελ πξνζέγγηζε ζην 

Πξνζρέδην έθζεζεο, νη ζσξεπηηθέο θαζαξέο ηακεηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο πάλσ απφ ηε δσή κηαο επηρείξεζεο, πνπ ρξεκαηνδνηνχλ ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ησλ πσιήζεψλ ηεο ζην πιαίζην ησλ ζρεδίσλ ησλ δφζεσλ κπνξεί 

λα είλαη αξλεηηθέο. Θεψξεζαλ φηη απηφ ζα ήηαλ έλα απνηέιεζκα αθαηάιιειν θαη ζα 

πξνθαινχζε ζχγρπζε. 
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 95. Σν πκβνχιην ζπκθψλεζε φηη φια ηα κεηξεηά πνπ ζπιιέγνληαη απφ ηνπο 

πειάηεο ή πνπ θαηαβάιινληαη ζε πξνκεζεπηέο απφ ηελ πψιεζε ή ηελ αγνξά ησλ 

απνζεκάησλ ζα πξέπεη λα ηαμηλνκνχληαη σο ιεηηνπξγηθέο ηακεηαθέο ξνέο. Ζ 

θαηάηαμε απηή ζπλάδεη κε ηελ ηδέα φηη νη ιεηηνπξγηθέο ηακεηαθέο ξνέο γεληθά ζα 

πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ηα ζηνηρεία πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην θαζαξφ 

απνηέιεζκα. 

 96. Έλα ζρεηηθφ δήηεκα αθνξά ηηο θχξηεο πιεξσκέο γηα ππνζήθεο ή δάλεηα 

πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηνλ ίδην ηνλ πσιεηή (seller-financed mortgage) ησλ 

παξαγσγηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ. Κάπνηνη ηζρπξίδνληαη φηη φιεο απηέο νη 

θχξηεο πιεξσκέο ζα πξέπεη λα θαηαηάζζνληαη σο επελδπηηθέο ηακεηαθέο εθξνέο αληί 

γηα ρξεκαηννηθνλνκηθέο ηακεηαθέο εθξνέο. Δίπαλ φηη ζεσξνχλ φηη ε θαηάηαμε γηα λα 

είλαη πην ζπλεπήο κε ηελ ηαμηλφκεζε φισλ ησλ θχξησλ εηζπξάμεσλ θαη πιεξσκψλ 

γηα ηηο πσιήζεηο θαη αγνξέο απνζεκάησλ ζα πξέπεη λα είλαη σο ιεηηνπξγηθέο 

ηακεηαθέο ξνέο. Σν πκβνχιην απνθάζηζε, σζηφζν, φηη φιεο νη θχξηεο πιεξσκέο γηα 

ππνζήθεο ζα πξέπεη λα ηαμηλνκνχληαη σο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ηακεηαθέο εθξνέο. Ο 

ιφγνο γηα απηφ ην ζπκπέξαζκα είλαη ζε κεγάιν βαζκφ ξεαιηζηηθφο - ην πκβνχιην 

πηζηεχεη φηη ζα ήηαλ ππεξβνιηθά επαρζέο λα επηβιεζεί ζηηο επηρεηξήζεηο λα 

παξαθνινπζνχλ ηε ρξεκαηνδφηεζε ππνζεθψλ ή δαλείσλ απφ ηνλ ίδην ηνλ πσιεηή 

(seller-financed mortgage) έλαληη ηξίησλ ζε φιν γεληθά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κηα 

ππνζήθε εθθξεκεί. Οξηζκέλνη ζεσξνχλ επίζεο φιεο ηηο θχξηεο πιεξσκέο γηα 

ππνζήθεο φηη απνηεινχλ ρξεκαηννηθνλνκηθέο ηακεηαθέο εθξνέο. 

 

 

4.15.17 πληήξεζε θαη επέθηαζε Δπελδπηηθώλ Γαπαλώλ 

 

 97. Σν πκβνχιην εμέηαζε θαηά πφζνλ ζα απαηηήζεη πεξαηηέξσ θαηάηαμε ησλ 

επελδπηηθψλ δαπαλψλ ζε δαπάλεο γηα ηε ζπληήξεζε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο ηεο 

επηρείξεζεο θαη ησλ δαπαλψλ γηα ηελ επέθηαζε ζε λέεο ζέζεηο. Απηή ε πεξαηηέξσ 

ηαμηλφκεζε ζα παξέρεη πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα λα ρξεζηκνπνηνχληαη 

απφ ηνπο επελδπηέο, ηνπο πηζησηέο θαη ηνπο άιινπο ρξήζηεο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 

πνζνχ πνπ κεξηθέο θνξέο πεξηγξάθεηαη σο «δηαθξηηηθή ηακεηαθή ξνή», κε ηελ ηδέα 

φηη νη δαπάλεο ζπληήξεζεο είλαη κε δηαθξηηηθέο θαη νη ηακεηαθέο ξνέο πνπ απνκέλνπλ 
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κεηά απφ απηέο ηηο δαπάλεο είλαη αδέζκεπηεο γηα ζθνπνχο δηαθξηηηθήο επρέξεηαο, 

φπσο είλαη ε θαηαβνιή κεξηζκάησλ. 

 98. Οη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο απνθξηλφκελνπο δήισζαλ φηη νη ηακεηαθέο ξνέο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο δελ ζα πξέπεη λα θαηαλέκνληαη 

κεηαμχ εθείλσλ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ηθαλφηεηαο θαη εθείλσλ γηα ηελ επέθηαζε ηεο 

επηρείξεζεο. Δίπαλ φηη απηά ηα θνλδχιηα ζα είλαη αλαγθαζηηθά απζαίξεηα θαη νη 

δαπάλεο γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ πιεξνθνξηψλ ζα ππεξβαίλνπλ ηα νθέιε πνπ 

παξέρνληαη. 

 99. Σν πκβνχιην ζεκείσζε φηη νπζηαζηηθέο δπζθνιίεο εθαξκνγήο ζα 

πξνέθππηε αλ απαηηνχληαλ απφ φιεο ηηο επηρεηξήζεηο λα γίλεη δηάθξηζε κεηαμχ ησλ 

δαπαλψλ γηα ηε ζπληήξεζε θαη εθείλσλ γηα ηελ επέθηαζε θαη φηη ε ππνθεηκεληθφηεηα 

πνπ εκπιέθεηαη ζηε δεκηνπξγία ηεο δηάθξηζεο απηήο ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε 

αξηζκνχο πνπ ζα είλαη αλαμηφπηζηνη. Ωο εθ ηνχηνπ, ην πκβνχιην απνθάζηζε λα κελ 

απαηηήζεη απηή ηελ απνθάιπςε. 

 

 

4.15.18 Σακεηαθέο Ρνέο ε Ξέλν Νόκηζκα 

 

100. Ο ζθνπφο ηεο Καηάζηαζεο ησλ κεηαβνιψλ ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

ζέζεο ζχκθσλα κε ηε Γλσκνδφηεζε 19 (Opinion 19) ήηαλ λα εμεγήζεη φιεο ηηο 

ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ νηθνλνκηθή ζέζε, αλεμάξηεηα απφ ην αλ επεξεάδνληαη 

άκεζα ηα δηαζέζηκα ή ην θεθάιαην θίλεζεο. Ο ζθνπφο απηφο ππνδειψλεη φηη νη 

επηδξάζεηο ησλ κεηαβνιψλ ζηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο ζε ζηνηρεία πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ θαηάζηαζε κεηαβνιψλ ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο ζα πξέπεη 

λα γλσζηνπνηνχληαη, εθφζνλ είλαη ζεκαληηθέο. Ζ Γλσκνδφηεζε 19 επηηξέπεη έλα 

βαζκφ επειημίαο ζηελ θαηάζηαζε ησλ κεηαβνιψλ ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο θαη 

γηα επηρεηξήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ελαιιαθηηθέο κνξθέο θαη νξνινγία γηα λα 

αλαθέξνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ κεηαβνιψλ ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο. 

 101. Ο ζθνπφο ηεο θαηάζηαζεο ηακεηαθψλ ξνψλ, απφ ηελ άιιε πιεπξά, είλαη 

λα αλαθέξεη ηηο εηζπξάμεσλ θαη πιεξσκέο ζε κεηξεηά θαηά ηε δηάξθεηα κηαο 

νηθνλνκηθήο ρξήζεο, θαηαηάζζνληάο ηεο ζε θαηεγνξίεο κε λφεκα. Οη επηδξάζεηο ησλ 

κεηαβνιψλ ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ ζε ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ 

πνπ είλαη εθθξαζκέλα ζε μέλν λφκηζκα, φπσο θαη ησλ άιισλ κεηαβνιψλ ησλ ηηκψλ, 
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κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ην πνζφ ηεο είζπξαμεο ησλ κεηξεηψλ ή ηεο πιεξσκήο. Αιιά 

νη κεηαβνιέο ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ δελ δεκηνπξγνχλ νη ίδηεο ηακεηαθέο 

ξνέο, θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο γηα είδε εθηφο απφ κεηξεηά δελ έρνπλ θακία ζέζε ζε 

κηα θαηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο, κηα θαηάζηαζε 

ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ ζα πξέπεη λα αληηθαηνπηξίδεη ην ηζνδχλακν ηεξνχκελν λφκηζκα 

ησλ εηζπξάμεσλ θαη ησλ πιεξσκψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε μέλν λφκηζκα. Δπεηδή 

ε επίδξαζε ησλ κεηαβνιψλ ησλ ηζνηηκηψλ γηα ην αληίζηνηρν λφκηζκα παξνπζίαζεο 

ησλ κεηξεηψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε μέλα λνκίζκαηα επεξεάδεη ηελ αιιαγή ζην 

ηακεηαθφ ππφινηπν κηαο επηρείξεζεο κηαο ρξήζεο, αιιά δελ κηα ηακεηαθή είζπξαμε ή 

πιεξσκή, ην πκβνχιην απνθάζηζε φηη ε επίδξαζε ησλ κεηαβνιψλ ησλ ηζνηηκηψλ 

μέλνπ λνκίζκαηνο ζηα δηαζέζηκα ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη σο μερσξηζηφ ζηνηρείν ζηε 

ζπλδηαιιαγή ηεο αξρήο θαη ηνπ ηέινπο ησλ ππνινίπσλ ησλ κεηξεηψλ. 

 102. Οξηζκέλνη απφ ηνπο απνθξηλφκελνπο ζην Πξνζρέδην έθζεζεο είραλ 

αληηξξήζεηο σο πξνο ηελ ππνρξέσζε λα παξνπζηάζνπλ ην αλαθεξφκελν ηζνδχλακν 

λφκηζκα ζε μέλν λφκηζκα γηα εηζπξάμεηο θαη πιεξσκέο ζε κεηξεηά. Καηά γεληθφ 

θαλφλα είπαλ φηη δελ ιακβάλνπλ πιεξνθνξίεο ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ απφ ηηο μέλεο 

ζπγαηξηθέο ηνπο, αιιά κάιινλ πξνεηνηκάδνπλ ηελ ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε 

κεηαβνιψλ ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο απφ ην ελνπνηεκέλν ηζνινγηζκφ θαη ηελ 

θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο, πνπ ίζσο ζπκπιεξψλνληαη απφ νξηζκέλεο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε κεηθηέο απμήζεηο θαη κεηψζεηο ζηνπο ινγαξηαζκνχο 

ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ κεηά ηε κεηαηξνπή ζε ακεξηθάληθα δνιάξηα. Άιινη 

απνθξηλφκελνη ππνζηήξημαλ ηελ απαίηεζε ηνπ Πξνζρεδίνπ έθζεζεο κφλν γηα ηηο 

ζπγαηξηθέο ηνπ εμσηεξηθνχ, ησλ νπνίσλ ην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα είλαη δηαθνξεηηθφ 

απφ ην λφκηζκα αλαθνξάο. Γηα ηηο μέλεο ζπγαηξηθέο ησλ νπνίσλ ην ιεηηνπξγηθφ 

λφκηζκα είλαη ην λφκηζκα αλαθνξάο, επλφεζαλ γεληθά θάπνηα παξαιιαγή ηεο 

κεζφδνπ πνπ ζα πεξηιακβάλεηαη ζηελ θαηάζηαζε ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηηο επηδξάζεηο 

ησλ κεηαβνιψλ ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ ζε φια ηα ζηνηρεία πνπ  

ηαμηλνκνχληαη σο ηακεηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο, επελδπηηθέο θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

 103. Σν πκβνχιην ζεκείσζε φηη νη κεηαβνιέο ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ 

ηζνηηκηψλ επεξεάδνπλ κφλν ην πνζφ ηεο είζπξαμεο ή ηεο πιεξσκήο ζε κεηξεηά 

(δειαδή, νη επηπηψζεηο ησλ κεηαβνιψλ ησλ ηζνηηκηψλ δελ είλαη νη ίδηεο ηακεηαθέο 

ξνέο), αλεμάξηεηα απφ ην αλ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή ε ππνρξέσζε θαηά ηελ νπνία 

πξνθχπηεη έλα απνηέιεζκα θαηέρνληαη άκεζα απφ κία εγρψξηα επηρείξεζε, απφ κηα 
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αιινδαπή ζπγαηξηθή ηεο νπνίαο ην λφκηζκα ιεηηνπξγίαο είλαη ην λφκηζκα αλαθνξάο, 

ή ζπγαηξηθήο ηνπ εμσηεξηθνχ ηεο νπνίαο ην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα είλαη δηαθνξεηηθφ 

απφ ην λφκηζκα αλαθνξάο. Καηά ζπλέπεηα, ε παξνχζα Καηάζηαζε δηεπθξηλίδεη φηη ε 

απαίηεζε γηα ηελ ππνβνιή ησλ εθζέζεσλ ησλ ηζνδχλακσλ λνκηζκάησλ εηζπξάμεσλ 

θαη πιεξσκψλ πνπ εθθξάδνληαη ζε μέλν λφκηζκα ηζρχεη γηα φιεο απηέο ηηο ηακεηαθέο 

ξνέο. 

 104. Σν πκβνχιην εμέηαζε ηνπο ηζρπξηζκνχο φηη νη απαηηήζεηο ζρεηηθά κε 

ηελ ππνβνιή εθζέζεσλ ζε κεηξεηά ησλ εηζπξάμεσλ θαη πιεξσκψλ πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζε μέλν λφκηζκα, ζα ήηαλ ππεξβνιηθά επαρζήο, δηφηη ζα 

απαηηνχζαλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο λα ιάβνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηηο ηακεηαθέο ξνέο απφ 

ηηο μέλεο ζπγαηξηθέο ηνπο. Παξ' φηη ε Γλσκνδφηεζε 19 δελ εμέηαζε άκεζα πψο λα 

γίλεη ε αλαθνξά ησλ επηδξάζεσλ ησλ κεηαβνιψλ ησλ ηζνηηκηψλ, ην πκβνχιην 

ζεκείσζε φηη ε Γλσκνδφηεζε 19 απαηηνχζε ηελ αλαθνξά ησλ αθαζάξηζησλ ξνψλ 

θεθαιαίσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, γηα παξάδεηγκα, ηφζν ησλ δαπαλψλ γηα ηελ 

απφθηεζε αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ θαη ηα έζνδα απφ ηε δηάζεζε 

ησλ αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ. Γειαδή, ελψ ε Γλσκνδφηεζε 19 

απαηηεί φηη νη επηπηψζεηο ησλ κεηαβνιψλ ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ πξέπεη λα 

πεξηιακβάλνληαη ζε κία θαηάζηαζε κεηαβνιψλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο, δελ 

πξνέβιεπε θαη 'αλάγθελ φηη ηα απνηειέζκαηα απηά ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη κε 

ηξφπν πνπ λα νδεγεί ζε θνλδχιηα πνπ δελ είλαη ηακεηαθέο ξνέο, αιιά κάιινλ είλαη 

θαζαξέο κεηαβνιέο, ή κεηθηέο απμήζεηο θαη κεηψζεηο, πνπ κεηαθξάδεηαη ζε ζηνηρείν 

ελεξγεηηθνχ θαη ινγαξηαζκνχο παζεηηθνχ. Ωο εθ ηνχηνπ, ην πκβνχιην πηζηεχεη φηη ε 

πιήξεο ζπκκφξθσζε κε ηε Γλσκνδφηεζε 19 ζα απαηηνχζε ηελ απφθηεζε θάπνησλ 

πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηηο ηακεηαθέο ξνέο ησλ ζπγαηξηθψλ ηνπ εμσηεξηθνχ. Καζψο 

νη ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο κεηαβάιινληαη, νη κέζνδνη πνπ νξηζκέλνη απφ ηνπο 

εξσηεζέληεο ππνζηεξίδνπλ κπνξεί λα αλαθέξνπλ, γηα παξάδεηγκα, ηελ απφθηεζε 

ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή ηε δηάζεζε ηνπ ζε κηα πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ηίπνηα 

απφ ηα δχν δε ζπλέβε θαη κπνξεί λα αλαθέξνπλ αθφκε ηελ απφθηεζε ελφο 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ φηαλ εκθαλίζηεθε κηα δηάζεζε ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Σν αλ 

ή φρη ε Γλσκνδφηεζε 19 ζθνπεχεη ζε απηφ ην απνηέιεζκα, είλαη αθαηάιιειν ζε κηα 

δήισζε κε ζθνπφ ηελ αλαθνξά εηζπξάμεσλ θαη πιεξσκψλ. 

 105. Σν πκβνχιην έρεη επίγλσζε ηνπ γεγνλφηνο φηη νη επηρεηξήζεηο 

ρξεζηκνπνηνχλ δηάθνξεο ηερληθέο πξνζέγγηζεο γηα ηελ θάιπςε ησλ ζεκεξηλψλ 

απαηηήζεσλ ππνβνιήο εθζέζεσλ ζε μέλν λφκηζκα πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, 
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ππνρξεψζεσλ, εζφδσλ, εμφδσλ, θαη άιισλ ζηνηρείσλ ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ 

απνηειεζκάησλ θαη ηελ θαηάζηαζε ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο. Γηα παξάδεηγκα, νη 

κέζνη φξνη θαηάιιεια ζηαζκηζκέλσλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ γεληθά 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα κεηαθξάζνπλ ηα έζνδα θαη ηα έμνδα. Σέηνηεο κέζνδνη είλαη 

επίζεο απνδεθηέο φζνλ αθνξά ηε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο 

Καηάζηαζεο ζρεηηθά κε μέλν λφκηζκα πνπ εθθξάδνπλ ηακεηαθέο ξνέο κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη είλαη ινγηθφ λα αλακέλνπκε φηη ηα απνηειέζκαηα είλαη νπζηαζηηθά 

ηα ίδηα φπσο εάλ ρξεζηκνπνηνχληαλ αθξηβέζηεξα δεδνκέλα. 

 

 

4.15.19 Αλαθνξά Καζαξώλ Σακεηαθώλ Ρνώλ από Λεηηνπξγηθέο 

Γξαζηεξηόηεηεο 

 

 106. Σν πκβνχιην εμεηάδεη δχν θχξηεο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο γηα ηελ αλαθνξά 

θαζαξψλ ηακεηαθψλ ξνψλ απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Ζ άκεζε κέζνδνο 

δείρλεη σο θχξηα ζπζηαηηθά ιεηηνπξγηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ ησλ εηζπξάμεσλ θαη 

πιεξσκψλ, φπσο ηα κεηξεηά πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνπο πειάηεο θαη ηα κεηξεηά πνπ 

θαηαβάιινληαη ζε πξνκεζεπηέο θαη ππαιιήινπο, ησλ νπνίσλ ην άζξνηζκα είλαη νη 

θαζαξέο ηακεηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Ζ έκκεζε κέζνδνο μεθηλά 

κε ην θαζαξφ εηζφδεκα θαη ην πξνζαξκφδεη γηα ηα έζνδα θαη ηα έμνδα πνπ δελ ήηαλ 

ην απνηέιεζκα ησλ ιεηηνπξγηθψλ ζπλαιιαγψλ ζε κεηξεηά θαηά ηελ ηξέρνπζα 

πεξίνδν γηα λα ζπκθηιησζεί κε ηηο θαζαξέο ηακεηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. Ζ έκκεζε κέζνδνο έηζη δελ απνθαιχπηεη ηηο ιεηηνπξγηθέο εηζπξάμεηο 

θαη πιεξσκέο. Ζ παξάγξαθνο 10 ηεο Γλσκνδφηεζεο 19 επηηξέπεη θαη ηεο δπν 

κεζφδνπο, αιιά ε έκκεζε κέζνδνο επηθξάηεζε ζηελ πξάμε ζχκθσλα κε ηε 

γλσκνδφηεζε απηή. 

 107. Σν θχξην πιενλέθηεκα ηεο άκεζεο κεζφδνπ είλαη φηη δείρλεη ηηο 

ιεηηνπξγηθέο εηζπξάμεηο θαη πιεξσκέο. Ζ γλψζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πεγψλ 

ιεηηνπξγηθψλ εηζπξάμεσλ θαη νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο νη ιεηηνπξγηθέο πιεξσκέο ζε 

κεηξεηά έγηλαλ ζε πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο κπνξεί λα είλαη ρξήζηκεο ζηελ εθηίκεζε 

κειινληηθψλ ιεηηνπξγηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ. Σα ζρεηηθά πνζά ησλ θχξησλ 

θαηεγνξηψλ ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ θαη ησλ ζρέζεσλ ηνπο κε άιια ζηνηρεία ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζεσξνχληαη φηη είλαη πην ρξήζηκα απφ φηη κφλν νη 
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πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην αξηζκεηηθφ ηνπο άζξνηζκα - θαζαξφ εηζφδεκα - ζηελ 

αμηνιφγεζε ησλ επηδφζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπο. Οκνίσο, ηα πνζά ησλ θχξησλ 

θαηεγνξηψλ ησλ ιεηηνπξγηθψλ εηζπξάμεσλ θαη πιεξσκψλ πηζαλψο ζα είλαη πην 

ρξήζηκα απφ φ, ηη πιεξνθνξίεο κφλν ζρεηηθά κε ηα αξηζκεηηθά ηνπο αζξνίζκαηα - 

θαζαξέο ηακεηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο - ζηελ αμηνιφγεζε ηεο 

ηθαλφηεηαο κηαο επηρείξεζεο λα δεκηνπξγήζεη επαξθείο ηακεηαθέο ξνέο απφ 

ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ψζηε λα πιεξψζεη ην ρξένο ηεο, λα επαλεπελδχζεη ζηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηεο, θαη λα θάλεη δηαλνκέο ζηνπο ηδηνθηήηεο ηεο. 

 108. Σν θχξην πιενλέθηεκα ηεο έκκεζεο κεζφδνπ είλαη φηη εζηηάδεη ζηηο 

δηαθνξέο κεηαμχ ησλ θαζαξψλ εζφδσλ θαη ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ απφ ιεηηνπξγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. H Καηάζηαζε Δλλνηψλ 1 (Concepts Statement 1), ζηελ παξάγξαθν 

43, νξίδεη φηη: 

  Ο πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο είλαη 

 νη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ απφδνζε κηαο επηρείξεζεο πνπ παξέρνληαη απφ 

 ηα κέηξα ησλ απνδνρψλ [ζπλνιηθψλ εζφδσλ] θαη ησλ ζπζηαηηθψλ ηνπο. Οη 

 επελδπηέο, νη πηζησηέο, θαη νη άιινη ρξήζηεο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ 

 αμηνιφγεζε ησλ πξννπηηθψλ ησλ θαζαξψλ ηακεηαθψλ εηζξνψλ ησλ 

 επηρεηξήζεσλ ελδηαθέξνληαη ηδηαίηεξα γηα απηνχ ηνπ είδνπο ηελ 

 πιεξνθφξεζε. Σν ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηηο κειινληηθέο ηακεηαθέο ξνέο κηαο 

 επηρείξεζεο . . . νδεγεί θαηά θχξην ιφγν ζε έλα ελδηαθέξνλ γηα πιεξνθφξεζε 

 ζρεηηθά κε ηα θέξδε ηεο [ζπλνιηθψλ εζφδσλ] παξά ζε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά 

 κε ηηο ηακεηαθέο ηεο ξνέο. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ δείρλνπλ κφλν 

 εηζπξάμεηο θαη πιεξσκέο γηα έλα ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, φπσο έλα  έηνο, 

 δελ κπνξεί λα αλαθέξνπλ επαξθψο θαηά πφζνλ είλαη ή δελ είλαη επηηπρήο ε 

 απφδνζε κηαο επηρείξεζεο. Οξηζκέλνη επελδπηέο θαη πηζησηέο κπνξνχλ λα 

 εθηηκνχλ ηηο κειινληηθέο ηακεηαθέο ξνέο ελ κέξεη εθηηκψληαο πξψηα ηα 

 κειινληηθά εηζνδήκαηα βαζηδφκελνη ελ κέξεη ζηηο αλαθνξέο ηνπ παξειζφληνο 

 εηζνδήκαηνο θαη ζηε ζπλέρεηα κεηαηξέπνληαο απηέο ηηο κειινληηθέο 

 εθηηκήζεηο εζφδσλ ζε εθηηκήζεηο ησλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ, 

 επηηξέπνληαο πξνεγήζεηο θαη πζηεξήζεηο κεηαμχ ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ θαη ηνπ 

 εηζνδήκαηνο. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε παξφκνηεο πξνεγήζεηο θαη πζηεξήζεηο 

 ζην παξειζφλ είλαη πηζαλφ λα είλαη ρξήζηκεο ζε απηή ηε δηαδηθαζία. Ο 

 πξνζδηνξηζκφο ησλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ εηζνδήκαηνο θαη ησλ 

 ζρεηηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ κπνξεί επίζεο λα βνεζήζεη ηνπο επελδπηέο θαη ηνπο 
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 πηζησηέο, νη νπνίνη ζέινπλ λα εληνπίζνπλ ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ 

 επηρεηξήζεσλ ζηε κέηξεζε θαη ηελ αλαγλψξηζε ησλ κε ρξεκαηηθψλ ζηνηρείσλ 

 πνπ επεξεάδνπλ ην εηζφδεκα. 

 109. Πνιινί πάξνρνη ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ έρνπλ πεη φηη ζα ήηαλ 

δαπαλεξφ γηα ηηο εηαηξείεο λα αλαθέξνπλ ηηο αθαζάξηζηεο ιεηηνπξγηθέο εηζπξάμεηο 

θαη πιεξσκέο. Δίπαλ φηη επί ηνπ παξφληνο δελ ζπιιέγνπλ πιεξνθνξίεο κε έλαλ ηξφπν 

πνπ ζα ηνπο επηηξέςεη λα θαζνξίζνπλ πνζά φπσο κεηξεηά πνπ ιακβάλνληαη απφ 

πειάηεο ή δηαζέζηκα πνπ θαηαβάιινληαη ζε πξνκεζεπηέο απεπζείαο απφ ηα ινγηζηηθά 

ηνπο ζπζηήκαηα. 

 110. Σν Πξνζρέδην έθζεζεο, δήισζε φηη ην πκβνχιην αλαγλψξηζε ηα 

πιενλεθηήκαηα θαη ησλ δχν πξνζεγγίζεσλ θαη θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη θακία 

κέζνδνο δελ παξείρε επαξθή πιενλεθηήκαηα γηα λα δηθαηνινγήζνπλ ηελ απαίηεζε ηεο 

κηαο θαη ηελ απαγφξεπζε ηεο άιιεο. Ωο εθ ηνχηνπ, νη επηρεηξήζεηο ζα έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηνχλ θαη ηηο δχν κεζφδνπο. 

 111. Ζ πιεηνςεθία ησλ απνθξηλφκελσλ ζην Πξνζρέδην έθζεζεο δήηεζε απφ 

ην πκβνχιην λα απαηηείηαη ε ρξήζε ηεο άκεζεο κεζφδνπ. Απηνί νη απνθξηλφκελνη, νη 

πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο νπνίνπο ήηαλ εκπνξηθνί δαλεηζηέο, γεληθά, δήισζαλ φηη ηα 

πνζά ησλ ιεηηνπξγηθψλ εηζπξάμεσλ θαη πιεξσκψλ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθά γηα ηελ 

εθηίκεζε ησλ εμσηεξηθψλ δαλεηαθψλ αλαγθψλ κηαο επηρείξεζεο θαη ηεο ηθαλφηεηάο 

ηεο λα απνπιεξψζεη ηα δάλεηα. Αλέθεξαλ φηη νη πηζησηέο είλαη πεξηζζφηεξν 

εθηεζεηκέλνη ζηηο δηαθπκάλζεηο ησλ θαζαξψλ ηακεηαθψλ ξνψλ απφ ιεηηνπξγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, απφ φηη ζηηο δηαθπκάλζεηο ησλ θαζαξψλ εζφδσλ θαη φηη νη 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα πνζά ησλ εηζπξάμεσλ θαη ησλ πιεξσκψλ είλαη 

ζεκαληηθέο γηα ηελ εθηίκεζε απηψλ ησλ δηαθπκάλζεσλ ησλ θαζαξψλ ηακεηαθψλ 

ξνψλ απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Δπίζεο, επεζήκαλαλ φηη ε άκεζε κέζνδνο 

είλαη πην ζπλεπήο κε ην αληηθείκελν ηεο θαηάζηαζεο ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ, γηα ηελ 

παξνρή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε εηζπξάμεηο θαη πιεξσκέο, απφ φηη ε έκκεζε 

κέζνδνο, ε νπνία δελ αλαθέξεη ηηο εηζπξάμεηο θαη πιεξσκέο απφ ιεηηνπξγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. 

 112. Καη νη εκπνξηθνί δαλεηζηέο θαη νη αλαιπηέο κεηνρψλ πνπ 

αληαπνθξίζεθαλ ζην Πξνζρέδην έθζεζεο δήηεζαλ λα απαηηνχληαη πεξηζζφηεξεο 

ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηηο ηακεηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

Κάπνηνη είπαλ φηη ν βαζκφο ηεο ιεπηνκέξεηαο είλαη πην ζεκαληηθφο απφ ηνλ ηξφπν ηεο 

παξνπζίαζεο. 
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 113. Οη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο παξφρνπο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ 

αζρνιήζεθαλ κε ην ζέκα ππνζηήξημαλ ην λα  επηηξέπεηαη κηα επηινγή κεηαμχ ηεο 

άκεζεο θαη ηεο έκκεζεο κεζφδνπ. Γεληθά, δήισζαλ φηη εάλ απαηηείηαη ε άκεζε 

κέζνδνο ζα επηβάιεη ππεξβνιηθφ θφζηνο εθαξκνγήο θαη φηη πηζηεχνπλ φηη ε έκκεζε 

κέζνδνο παξέρεη πεξηζζφηεξν ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο. 

 114. Λφγσ ηεο εθηεηακέλεο πξνζνρήο ζηα γξάκκαηα ζρνιηαζκνχ ζρεηηθά κε 

ην Πξνζρέδην έθζεζεο γηα ηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ απφ 

ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ην πκβνχιην έδσζε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζην ζέκα απηφ 

ζηηο δηαβνπιεχζεηο ηνπ πνπ νδήγεζαλ ζηελ έθδνζε απηήο ηεο Καηάζηαζεο. Όπσο 

αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 42, ην πξνζσπηθφ ηνπ FASB πξαγκαηνπνίεζε εηδηθή 

ζπλάληεζε κε ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ νκάδσλ ησλ ζπζηαηηθψλ 

κεξψλ γηα λα ιάβνπλ πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα νθέιε θαη ην θφζηνο 

ηεο άκεζεο θαη ηεο έκκεζεο κεζφδνπ. Δπεηδή νη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο δήισζαλ 

φηη δελ κπνξνχλ λα ιάβνπλ ηψξα ηα πνζά ησλ αθαζάξηζησλ εηζπξάμεσλ θαη 

πιεξσκψλ απεπζείαο απφ ηα ινγηζηηθά ηνπο ζπζηήκαηα, ην πκβνχιην εμέηαζε ηα 

κέζα κε ηα νπνία απηά ηα πνζά κπνξνχλ λα θαζνξηζηνχλ έκκεζα. Μαδί κε άιιεο 

πξνζπάζεηεο , ην πξνζσπηθφ ηνπ FASB αλέζεζε κηα αλεπίζεκε έξεπλα κέζσ 

ζπλεληεχμεσλ ελφο πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ επηρεηξήζεσλ ζρεηηθά κε ην πηζαλφ 

θφζηνο πνπ ελδέρεηαη λα βαξχλεη έκκεζα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ πνζψλ ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ εηζπξάμεσλ θαη πιεξσκψλ.  

 

 

4.15.20 Έκκεζνο Καζνξηζκόο Σσλ Πνζώλ Σσλ Σακεηαθώλ 

Δηζπξάμεσλ Καη Πιεξσκώλ Από Λεηηνπξγηθέο 

Γξαζηεξηόηεηεο 

 

 115. Παξέρνληαο επαξθψο ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο, νη θχξηεο θαηεγνξίεο 

ιεηηνπξγηθψλ εηζπξάμεσλ θαη πιεξσκψλ κπνξνχλ λα πξνζδηνξηζηνχλ έκκεζα κε ηελ 

πξνζαξκνγή ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ γηα ηε κεηαβνιή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο 

ζρεηηθψλ ινγαξηαζκψλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ. Γηα παξάδεηγκα, ηα κεηξεηά πνπ 

ζπιιέγνληαη απφ ηνπο πειάηεο κπνξνχλ λα πξνζδηνξηζηνχλ έκκεζα κε ηελ 

πξνζαξκνγή ησλ πσιήζεσλ γηα ηε κεηαβνιή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο ησλ 

απαηηήζεσλ απφ ηνπο πειάηεο γηα ηελ πξνζθνξά αγαζψλ ή ππεξεζηψλ απφ ηελ 
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επηρείξεζε. Οκνίσο, ηα κεηξεηά πνπ θαηαβάιινληαη ζε πξνκεζεπηέο θαη 

εξγαδφκελνπο κπνξνχλ λα πξνζδηνξηζηνχλ έκκεζα κε ηελ πξνζαξκνγή ηνπ θφζηνπο 

ησλ πσιήζεσλ θαη ησλ εμφδσλ (πιελ ησλ απνζβέζεσλ, ησλ ηφθσλ θαη ησλ θφξσλ 

εηζνδήκαηνο) γηα ηε κεηαβνιή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο ησλ απνζεκάησλ θαη ησλ 

ππνρξεψζεσλ γηα ηα ιεηηνπξγηθά ζηνηρεία. Ζ δηαδηθαζία απηή, βεβαίσο, απαηηεί ηε 

δηαζεζηκφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηε κεηαβνιή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

πεξηφδνπ ζηηο αληίζηνηρεο θαηεγνξίεο ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ.
33 

Όζν 

πην ιεπηνκεξείο είλαη νη θαηεγνξίεο ησλ ιεηηνπξγηθψλ εηζπξάμεσλ θαη πιεξσκψλ πνπ 

πξέπεη λα αλαθεξζνχλ, ηφζν πην πεξίπινθε είλαη θαη ε δηαδηθαζία γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπο. 

 116. Με βάζε ηηο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο ηνπ πκβνπιίνπ θαηά ηηο εξγαζίεο 

ηνπ, θαίλεηαη πηζαλφ φηη ηα πνζά ησλ ιεηηνπξγηθψλ εηζπξάμεσλ θαη πιεξσκψλ ζην 

ειάρηζην επίπεδν ιεπηνκεξεηψλ πνπ νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 27 ζπρλά κπνξεί λα 

πξνζδηνξηζηνχλ έκκεζα ρσξίο λα επηβαξπλζεί ππέξκεηξα επαρζέο θφζηνο έλαληη 

απηψλ πνπ ελέρνληαη εθαξκφδνληαο θαηάιιεια ηελ έκκεζε κέζνδν. Γηα παξάδεηγκα, 

ν θαζνξηζκφο ησλ θαζαξψλ ηακεηαθψλ ξνψλ απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε 

ηελ έκκεζε κέζνδν απαηηεί ηελ χπαξμε δηαζεζηκφηεηαο ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ απαηηήζεσλ. Γειαδή, νπνηεζδήπνηε απαηηήζεηο γηα ηελ επέλδπζε ή 

ρξεκαηνδφηεζε ζηνηρείσλ ζα πξέπεη λα δηαρσξίδνληαη. Δληφο ηνπ ζπλφινπ ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ απαηηήζεσλ, πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε απαηηήζεηο απφ ηνπο πειάηεο γηα 

ηελ πξνζθνξά ησλ αγαζψλ ή ππεξεζηψλ κηαο επηρείξεζεο κπνξεί λα είλαη δηαζέζηκεο 

μερσξηζηά απφ εθείλεο γηα ηνπο ηφθνπο θαη ηα κεξίζκαηα. Έηζη, κπνξεί λα είλαη 

δπλαηφ λα πξνζδηνξηζηνχλ έκκεζα ηα κεηξεηά πνπ ζπιιέγνληαη απφ ηνπο πειάηεο θαη 

νη ηφθνη θαη ηα κεξίζκαηα πνπ εηζπξάρζεθαλ ρξεζηκνπνηψληαο αξθεηά ηηο ίδηεο 

πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ θαζαξψλ ηακεηαθψλ ξνψλ απφ 

ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε ηε ρξήζε ηεο έκκεζεο κεζφδνπ. 

 117. Ζ ίδηα δηαδηθαζία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

κεηξεηψλ πνπ θαηαβάιινληαη ζε πξνκεζεπηέο θαη εξγαδφκελνπο. Ο θαζνξηζκφο ησλ 

θαζαξψλ ηακεηαθψλ ξνψλ απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε ηελ άκεζε κέζνδν 

                                                 
33

 Γηα ηηο πξνθχπηνπζεο εηζπξάμεηο θαη πιεξσκέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ψζηε λα είλαη 

αθξηβείο, ηα απνηειέζκαηα φισλ ησλ κε ηακεηαθψλ εγγξαθψλ ζε ινγαξηαζκνχο εηζπξαθηένπο θαη 

πιεξσηένπο, ησλ απνζεκάησλ, θαη ησλ άιισλ ινγαξηαζκψλ ηνπ ηζνινγηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

γηα ηνλ ππνινγηζκφ πξέπεη λα εμαιεηθζνχλ. 
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απαηηεί ηε δηαζεζηκφηεηα ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Μέζα ζε απηφ ην πνζφ, πιεξσηέα πνζά ζε 

πξνκεζεπηέο θαη νη εξγαδφκελνπο κπνξεί λα είλαη δηαζέζηκα ρσξηζηά απφ εθείλα γηα 

ηνπο ηφθνπο θαη ηνπο θφξνπο. Σν πκβνχιην αληηιακβάλεηαη, σζηφζν, φηη ν 

θαζνξηζκφο ησλ ιεηηνπξγηθψλ πιεξσκψλ ζε κεηξεηά κε πεξηζζφηεξε ιεπηνκέξεηα 

απφ φηη ε ειάρηζηε πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 27 κπνξεί λα ζπλεπάγεηαη 

ζεκαληηθά νξηαθά θφζηε ζε ζρέζε κε απηέο πνπ είλαη ήδε ππνρξεσκέλεο λα 

εθαξκφδνπλ ηελ έκκεζε κέζνδν, επεηδή νη πιεξνθνξίεο γηα ηηο ππνθαηεγνξίεο ησλ 

ππνρξεψζεσλ ζε πξνκεζεπηέο θαη ζε εξγαδφκελνη κπνξεί λα κελ είλαη δηαζέζηκεο. 

 118. Σν πκβνχιην πηζηεχεη φηη πνιιέο επηρεηξήζεηο κπνξεί λα είλαη ζε ζέζε 

λα πξνζδηνξίζνπλ ηα πνζά ησλ ιεηηνπξγηθψλ εηζπξάμεσλ θαη πιεξσκψλ ζην 

ειάρηζην επίπεδν ιεπηνκέξεηαο πνπ ε παξνχζα Καηάζηαζε ελζαξξχλεη (παξάγξαθνο 

27), έκκεζα, ζε ινγηθφ θφζηνο κε ηελ δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη ζηηο 

πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο. Αιιά ιίγεο, αλ ππάξρνπλ, εηαηξείεο, έρνπλ 

πεηξακαηηζηεί κε ηε δηαδηθαζία, θαη ν βαζκφο δπζθνιίαο πνπ αληηκεησπίδνπλ ζηελ 

εθαξκνγή ηεο αλακθηζβήηεηα ζα πνηθίιιεη αλάινγα κε ηε θχζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

κηαο επηρείξεζεο, θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ παξφληνο ζπζηήκαηνο ινγηζηηθήο ηεο. 

 

 

4.15.21 πκπέξαζκα Γηα Σελ Αλαθνξά Σσλ Καζαξώλ 

Σακεηαθώλ Ρνώλ Από Λεηηνπξγηθέο Γξαζηεξηόηεηεο 

 

 119. Σν πκβνχιην πηζηεχεη φηη θαη ε άκεζε θαη ε έκκεζε κέζνδνο παξέρνπλ 

ελδερνκέλσο ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο. Ζ πην νινθιεξσκέλε θαη πηζαλψο πην 

ρξήζηκε πξνζέγγηζε ζα είλαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ε άκεζε κέζνδνο ζηελ θαηάζηαζε 

ηακεηαθψλ ξνψλ θαη λα παξέρεη κηα ζπκθσλία ηνπ θαζαξνχ εηζνδήκαηνο θαη ησλ 

θαζαξψλ ηακεηαθψλ ξνψλ απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζε έλα μερσξηζηφ 

πξφγξακκα - εληζρχνληαο ηνηνπηνηξφπσο ηα πιενλεθηήκαηα θαη ησλ δχν κεζφδσλ, 

δηαηεξψληαο παξάιιεια ηελ εζηίαζε ηεο θαηάζηαζεο ηακεηαθψλ ξνψλ, ζηηο 

ηακεηαθέο εηζπξάμεηο θαη πιεξσκέο. Δπνκέλσο, ε παξνχζα δήισζε ελζαξξχλεη ηηο 

επηρεηξήζεηο λα αθνινπζήζνπλ απηή ηελ πξνζέγγηζε. Αιιά νη πεξηζζφηεξνη πάξνρνη 

θαη ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ έρνπλ ιίγε ή θαζφινπ εκπεηξία θαη κφλν 

πεξηνξηζκέλε εμνηθείσζε κε ηελ άκεζε κέζνδν, ελψ θαη νη δχν έρνπλ κεγάιε 
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εκπεηξία κε ηελ έκκεζε κέζνδν. Γελ ππάξρνπλ κφλν εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ 

ηθαλφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ λα θαζνξίδνπλ ηα αθαζάξηζηα πνζά ιεηηνπξγηθψλ 

ηακεηαθψλ εηζπξάμεσλ θαη πιεξσκψλ, φπσο έρεη ήδε ζπδεηεζεί, αιιά επίζεο ιίγεο 

πιεξνθνξίεο είλαη δηαζέζηκεο θαηά ηηο νπνίεο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο εηζπξάμεσλ 

ιεηηνπξγίαο θαη νη πιεξσκέο ζα είραλ πεξηζζφηεξν λφεκα. 

 120. Μία ζεκαληηθή αιιαγή ζηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε είλαη 

ζπρλά ην απνηέιεζκα κηαο εμειηθηηθήο δηαδηθαζίαο, ε νπνία κπνξεί λα πεξηιακβάλεη 

αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ εζεινληηθψλ πξνζπαζεηψλ ησλ παξφρσλ ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ησλ δξάζεσλ απηψλ πνπ ζέηνπλ ηα πξφηππα. Πνιιά 

ζεκεία ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο, θαη ηεο ππνβνιήο εθζέζεσλ 

ηακεηαθψλ ξνψλ εηδηθφηεξα, έρνπλ επσθειεζεί απφ ηηο εζεινληηθέο πξνζπάζεηεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ λα βειηηψζνπλ ηηο πξαθηηθέο ηεο παξνρήο ηνπο. Σν πκβνχιην 

απνθάζηζε φηη ε πεξαηηέξσ θίλεζε πξνο κηα πην νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε γηα ηελ 

αλαθνξά ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ ζα πξέπεη λα επηηξέπεηαη λα αλαπηπρζεί 

θαζψο νη πάξνρνη θαη νη ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απνθηνχλ εκπεηξία 

κε ηελ πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηηο ηακεηαθέο ξνέο πνπ είλαη έηνηκεο ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο Καηάζηαζεο. 

 121. Γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηα αθαζάξηζηα πνζά 

ηνπιάρηζηνλ εθείλσλ ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ πνπ είλαη πηζαλφ λα είλαη άκεζα 

δηαζέζηκεο, ε παξνχζα Καηάζηαζε απαηηεί απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

ηελ έκκεζε κέζνδν αλαθνξάο ησλ θαζαξψλ ηακεηαθψλ ξνψλ απφ ιεηηνπξγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο λα απνθαιχπηεη ηα πνζά ησλ ηφθσλ θαη ησλ εζφδσλ θαηαβιεζέλησλ 

θφξσλ εηζνδήκαηνο. Σν πκβνχιην πηζηεχεη φηη νη πιεξνθνξίεο απηέο ζα είλαη 

ζπλήζσο άκεζα δηαζέζηκεο. Απηή ε Καηάζηαζε απαηηεί επίζεο απφ ηηο επηρεηξήζεηο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ έκκεζε κέζνδν λα αλαθέξνπλ μερσξηζηά ηηο κεηαβνιέο ησλ 

απνζεκάησλ, ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ. Με απηέο ηηο πιεξνθνξίεο , νη 

ρξήζηεο κπνξεί λα είλαη ζε ζέζε λα θάλνπλ ηηο δηθέο ηνπο ρνληξηθέο εθηηκήζεηο ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ εηζπξάμεσλ θαη πιεξσκψλ ζε έλα ειάρηζην επίπεδν ιεπηνκέξεηαο 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ έκκεζε κέζνδν πνπ ζπδεηήζεθε ζηηο παξαγξάθνπο 116 θαη 

117. 
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4.15.22 Σακεηαθέο Ρνέο αλά Μεηνρή 

 

 122. Σν πκβνχιην εμέηαζε θαηά πφζνλ νη ηακεηαθέο ξνέο αλά κεηνρή ζα 

πξέπεη λα αλαθέξνληαη. Σν πκβνχιην θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε αλαθνξά ησλ 

ηακεηαθψλ ξνψλ αλά κεηνρή ζα ζεκαίλεη ςεπδψο φηη νη ηακεηαθέο ξνέο, ή θάπνηα 

ζπζηαηηθά ηνπο ζηνηρεία, είλαη κηα πηζαλή ελαιιαθηηθή ιχζε γηα ηα θέξδε αλά 

κεηνρή σο κέηξν ηεο απφδνζεο. Σν πκβνχιην ζεκείσζε επίζεο άιια πξνβιήκαηα κε 

ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ αλά κεηνρή, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ησλ 

δηαθνξεηηθψλ απφςεσλ ζρεηηθά κε ηνλ θαηάιιειν αξηζκεηή γηα ηνλ δείθηε (γηα 

παξάδεηγκα, εάλ ζα πξέπεη λα είλαη νη θαζαξέο ηακεηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, ή έλα πνζφ κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ απνπιεξσκψλ ηνπ ρξένπο) θαη 

ηνλ θαηάιιειν παξνλνκαζηή γηα ηνλ δείθηε (γηα παξάδεηγκα, εάλ ζα πξέπεη λα είλαη 

ν ίδηνο φπσο ν αξηζκφο ησλ κεηνρψλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ππνινγηζκφ ησλ θεξδψλ 

αλά κεηνρή). 

 123. Έλα ζεκαληηθφ πξφβιεκα ζηελ αλαθνξά ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ αλά 

κεηνρή είλαη ε θαηαλφεζε ησλ επελδπηψλ. Οη επελδπηέο εδψ θαη πνιιά ρξφληα έρνπλ 

ζπλεζίζεη λα βιέπνπλ ιεηηνπξγηθά ζηνηρεία αλά κεηνρή λα ππνινγίδνληαη κφλν γηα ηα 

θέξδε. Δπηπιένλ, ηα πξνβιήκαηα κέηξεζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ππνβνιή 

εθζέζεσλ ζρεηηθά κε ηηο απνδνρέο κηαο βάζεο αλά κεηνρή έρνπλ εμεηαζηεί θαη ζε 

κεγάιν βαζκφ δηεπζεηεζεί. Γηα λα αλαθεξζνχλ άιια δεδνκέλα ζε κηα βάζε αλά 

κεηνρή πξνθαιείηαη ν θίλδπλνο φηη νη επελδπηέο, νη πηζησηέο, θαη νη άιινη ρξήζηεο 

κπνξεί λα έρνπλ ζχγρπζε κε ηα κέηξα απηά ησλ κέηξσλ ζπκβαηηθήο ινγηζηηθήο ησλ 

θεξδψλ αλά κεηνρή. 

 124. Σα θέξδε αλά κεηνρή εζηηάδνπλ ηελ πξνζνρή ζηηο απνδνρέο πνπ 

δηαηίζεληαη γηα θνηλνχο κεηφρνπο, θαη ε ηδέα απηή θαζνδεγεί ηνλ ππνινγηζκφ, θαη ηηο 

πξνζαξκνγέο, ηνπ αξηζκεηή θαη ηνπ παξνλνκαζηή ηεο αλαινγίαο. Σα θέξδε είλαη 

θαηάιιεια γηα ηνλ αξηζκεηή ηνπ ιφγνπ, δηφηη νη έλλνηεο πνπ δηέπνπλ ηνπο 

ππνινγηζκνχο, φπσο ε δηαηήξεζε ηνπ θεθαιαίνπ (ε δηάθξηζε κεηαμχ ηεο απφδνζεο 

ηνπ θεθαιαίνπ θαη ηεο επηζηξνθήο επί ηνπ θεθαιαίνπ), εζηηάδνπλ ζηελ απφδνζε ησλ 

κεηφρσλ επί ησλ επελδχζεψλ ηνπο. Οη θαζαξέο ηακεηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο δελ είλαη ζπγθξίζηκεο κε ηα θαζαξά έζνδα, επεηδή ε αλάθηεζε ησλ 

θεθαιαίσλ δελ είλαη παξάγνληαο ηνπ ππνινγηζκνχ απηνχ θαη νη θαζαξέο ηακεηαθέο 
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ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο πεξηιακβάλνπλ ηφζν ηηο απνδφζεηο ησλ 

επελδχζεσλ φζν θαη ηηο απνδφζεηο επί ησλ επελδχζεσλ. 

 125. Ζ πιεηνςεθία ησλ απνθξηλφκελσλ ζην Πξνζρέδην έθζεζεο πνπ 

αζρνιήζεθε κε ην ζέκα ζπκθψλεζε φηη νη ηακεηαθέο ξνέο αλά κεηνρή δελ πξέπεη λα 

δειψλνληαη. Λίγνη, σζηφζν, ξψηεζαλ εάλ ην πκβνχιην ζθνπεχεη λα απνθιείζεη ηελ 

αλαθνξά αλά κνλάδα ησλ δηαλεκεηέσλ πνζψλ ηακεηαθψλ ξνψλ ζχκθσλα κε ηνπο 

φξνπο κηαο ζπκθσλίαο εηαηξηθήο ζρέζεο ή άιιεο ζπκθσλίαο κεηαμχ κηαο επηρείξεζεο 

θαη ησλ ηδηνθηεηψλ ηεο. Ζ αλαθνξά ελφο ζπκβαηηθνχ θαζνξηζκέλνπ πνζνχ αλά 

κνλάδα πνπ δελ είλαη ην ίδην κε ην αλαθεξφκελν πνζφ ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ αλά 

κεηνρή πνπ πξννξίδεηαη γηα ηελ παξνρή ρξήζηκσλ πιεξνθνξηψλ γηα φινπο ηνπο 

επελδπηέο θαη ηνπο πηζησηέο θαη σο εθ ηνχηνπ δελ είλαη απνθιεηφκελν απφ ηελ 

παξνχζα δήισζε. 

 

 

4.15.23 Ηκεξνκελία Έλαξμεο Ιζρύνο Καη Μεηαγελέζηεξεο 

Σξνπνπνηήζεηο 

 

 126. Σν Πξνζρέδην έθζεζεο ζα ίζρπε γηα ρξήζεηο πνπ ιήγνπλ κεηά ηελ 30
ε
 

Ηνπλίνπ ηνπ 1987 θαη ζα απαηηνχζε απφ ηηο επηρεηξήζεηο λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηελ 

αιιαγή ζηηο ινγηζηηθέο ηνπο κεζφδνπο επαλαδηαηππψλνληαο ηηο νηθνλνκηθέο ηεο 

θαηαζηάζεηο γηα ηα πξνεγνχκελα έηε πνπ παξνπζηάδνληαη γηα ζπγθξηηηθνχο ζθνπνχο. 

 127. Οξηζκέλνη απφ ηνπο απνθξηλφκελνπο ζην Πξνζρέδην έθζεζεο, δήισζαλ 

φηη ε επαλαδηαηχπσζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πξνεγνχκελσλ εηψλ ησλ 

εηαηξεηψλ ηνπο ζα είλαη δχζθνιε θαη δαπαλεξή, αλ φρη ζρεδφλ αδχλαηε, επεηδή 

νξηζκέλα δεδνκέλα γηα ηηο αθαζάξηζηεο ηακεηαθέο ξνέο δελ ζπιιέρζεθαλ γηα 

πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο. Οη θχξηνη πξνβιεκαηηθνί ηνκείο πνπ αλαθέξζεθαλ ήηαλ νη 

ηακεηαθέο ξνέο μέλσλ ζπγαηξηθψλ θαη νη αθαζάξηζηεο ηακεηαθέο ξνέο πνπ αθνξνχλ 

δάλεηα θαη θαηαζέζεηο ηξαπεδψλ. Λφγσ ηεο αλάγθεο λα αλαπηπρζνχλ ζπζηήκαηα γηα 

ηε ζπιινγή απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ, απηνί νη απνθξηλφκελνη δήηεζαλ γεληθά ε 

εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ηειηθήο δήισζεο λα αλαβιεζεί ηνπιάρηζηνλ έλα ρξφλν απφ 

φηη ζην Πξνζρέδην έθζεζεο. Μεξηθέο ηξάπεδεο δήηεζαλ ε εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο 

λα αλαβιεζεί κέρξη ηα έηε πνπ ιήγνπλ κεηά ηελ 15
ε
 Γεθεκβξίνπ ηνπ 1989. Δίπαλ φηη 
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ρξεηάδνληαη πξφζζεην ρξφλν γηα λα πάξνπλ ηα ζπζηήκαηα ζπιινγήο δεδνκέλσλ ηε 

ζέζε ηνπο απφ ηελ αξρή ηνπ έηνπο έθδνζεο. 

 128. Σν πκβνχιην αλαγλσξίδεη φηη νξηζκέλεο επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα 

αλαπηχμνπλ ζπζηήκαηα ζπιινγήο δεδνκέλσλ θαη σο εθ ηνχηνπ απνθάζηζε λα θάλεη 

απηήλ ηελ Καηάζηαζε ζε ηζρχ γηα ρξήζεηο πνπ ιήγνπλ κεηά ηελ 15
ε
 Ηνπιίνπ ηνπ 1988 

θαη λα κελ απαηηήζεη ηελ εθαξκνγή ηεο ζηηο ελδηάκεζεο θαηαζηάζεηο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ έηνπο έθδνζεο. Σν πκβνχιην, σζηφζν, απνθάζηζε ηελ πεξαηηέξσ 

θαζπζηέξεζε ηεο εκεξνκελίαο έλαξμεο ηζρχνο. Σν πκβνχιην ζεκείσζε φηη νη 

εχινγεο πξνζεγγίζεηο είλαη γεληθά απνδεθηέο. 

 129. Σν πκβνχιην επίζεο, πείζηεθε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο φηη ε απαίηεζε 

επαλαδηαηχπσζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ κπνξεί λα 

είλαη ππεξβνιηθά επαρζήο γηα νξηζκέλεο επηρεηξήζεηο θαη, επνκέλσο, απνθάζηζε λα 

ελζαξξχλεη, αιιά λα κελ απαηηήζεη επαλαδηαηχπσζε. Ωζηφζν, ε κε επαλαδηαηχπσζε 

ησλ θαηαζηάζεσλ πξνεγνχκελσλ εηψλ κεηαβνιψλ ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε 

ψζηε λα ζπκκνξθσζνχλ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο Καηάζηαζεο κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ δπζθνιίαο ηεο ζπγθξηζηκφηεηαο θαη κπνξεί επίζεο λα 

θάλεη κηα παξνπζίαζε "αδέμηα". Γηα παξάδεηγκα, κηα επηρείξεζε πνπ παξνπζίαδε 

πξνεγνπκέλσο ηελ θαηάζηαζε κεηαβνιψλ  ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο ζε κνξθή 

πεγψλ θαη ρξήζεσλ θαη ζεσξνχζε ηα "ρξήκαηα" σο θεθάιαην θίλεζεο κπνξεί λα 

είλαη δχζθνιν λα παξνπζηάζεη εθείλεο ηηο θαηαζηάζεηο ζηελ ίδηα ζειίδα κε ηελ 

θαηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ. Ωο εθ ηνχηνπ, ην πκβνχιην αλακέλεη φηη νη 

επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα επαλαδηαηχπσζεο ζε γεληθέο γξακκέο ζα ην 

πξάμνπλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 

ΓΙΑΦΟΡΔ ΜΔΣΑΞΤ ΣΩΝ ΣΑΜΔΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ 

ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (IFRS) 

ΚΑΙ ΣΑ ΑΜΔΡΙΚΑΝΙΚΑ (US GAAP) 

 

 Τπάξρνπλ δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν πξνηχπσλ γηα ηελ παξνπζίαζε ηεο 

θαηάζηαζεο ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ πνπ ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε δηαθνξέο ζην 

πξαγκαηηθφ πνζφ πνπ εκθαλίδεηαη σο ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα 

ζηελ θαηάζηαζε ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ, θαζψο θαη ζε κεηαβνιέο ζε θαζέλαλ απφ ηνπο 

ιεηηνπξγηθνχο, επελδπηηθνχο θαη ρξεκαηνδνηηθνχο ηνκείο ηεο θαηάζηαζεο ηακεηαθψλ 

ξνψλ. ε γεληθέο γξακκέο φκσο, δελ ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη νη κεηαμχ ηνπο 

δηαθνξέο είλαη πνιιέο. 

 

US GAAP: 

 

 Οη Σξαπεδηθέο ππεξαλαιήςεηο δελ πεξηιακβάλνληαη ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα 

θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα. Μεηαβνιέο ζηα ππφινηπα ησλ ππεξαλαιήςεσλ 

θαηαηάζζνληαη ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ηακεηαθέο ξνέο, παξά ζηα ηακεηαθά 

δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά  ηζνδχλακα.  

 

 Γελ ππάξρεη θακία απαίηεζε γηα ηηο δαπάλεο πνπ αλαγλσξίδνληαη σο 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία γηα λα θαηαηάζζνληαη σο επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.  

 

 Οη νδεγίεο είλαη ζπγθεθξηκέλεο γηα ηελ ηαμηλφκεζε ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ 

νξηζκέλσλ εηδψλ, θαη απαηηνχλ ηα κεξίζκαηα πνπ θαηαβάιινληαη φηη πξέπεη 

λα θαηαηάζζνληαη ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο θαηάζηαζεο 

ηακεηαθψλ ξνψλ θαη επίζεο νη ηφθνη πιεξσηένη, νη ηφθνη εηζπξαθηένη θαη ηα 

κεξίζκαηα πνπ ιακβάλνληαη λα θαηαηάζζνληαη σο ηακεηαθέο ξνέο απφ 

ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Οη ηφθνη πνπ θεθαιαηνπνηνχληαη θαη αθνξνχλ 

δαλεηζκφ πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ αγνξά ελζψκαησλ παγίσλ θαη 

εμνπιηζκνχ θαηαηάζζνληαη σο ηακεηαθέο ξνέο απφ επελδπηηθέο 
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δξαζηεξηφηεηεο. Δάλ ρξεζηκνπνηείηαη ε έκκεζε κέζνδνο, ηα πνζά ησλ ηφθσλ 

πνπ θαηαβάιινληαη (κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ πνζψλ πνπ θεθαιαηνπνηήζεθαλ) 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νηθνλνκηθήο ρξήζεο, πξέπεη λα γλσζηνπνηνχληαη.  

 

 Οη θφξνη πνπ θαηαβάιινληαη γεληθά ηαμηλνκνχληαη σο ιεηηνπξγηθέο ηακεηαθέο 

ξνέο. Τπάξρνπλ εηδηθνί θαλφλεο ζρεηηθά κε ηελ θαηάηαμε ησλ θνξνινγηθψλ 

νθεηιψλ πνπ ζπλδένληαη κε ηηο ξπζκίζεηο ηεο απνδεκίσζε ησλ κεηφρσλ.   

 

 Τπάξρνπλ πξφζζεηνη θαλφλεο γλσζηνπνίεζεο ζρεηηθά κε ηε ζπκπιεξσκαηηθή 

γλσζηνπνίεζε ησλ ηφθσλ θαη θφξσλ πνπ θαηαβιήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

νηθνλνκηθήο ρξήζεο 

 

IFRS: 

 

 Σα δηαζέζηκα κπνξεί επίζεο λα πεξηιακβάλνπλ ηξαπεδηθέο ππεξαλαιήςεηο 

απνπιεξσηέεο ζε πξψηε δήηεζε. Βξαρππξφζεζκνη ηξαπεδηθνί δαλεηζκνί δελ 

πεξηιακβάλνληαη ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα ή ηακεηαθά ηζνδχλακα θαη 

ζεσξνχληαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ηακεηαθέο ξνέο. 

 

 Μφλν νη δαπάλεο πνπ θαηαιήγνπλ ζε έλα αλαγλσξηζκέλν πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν είλαη επηιέμηκεο γηα θαηάηαμε ηνπο σο επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

 

 Οη ηφθνη θαη ηα κεξίζκαηα πνπ εηζπξάρζεθαλ πξέπεη λα ηαμηλνκνχληαη ζηηο 

ιεηηνπξγηθέο ή ηηο επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Οη ηφθνη θαη ηα κεξίζκαηα 

πνπ θαηαβάιινληαη πξέπεη λα ηαμηλνκνχληαη ζηηο ηακεηαθέο ξνέο απφ 

ιεηηνπξγηθέο ή ρξεκαηννηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Οη ηφθνη πνπ 

θεθαιαηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 23 πξέπεη γεληθά λα ηαμηλνκνχληαη 

θαηά ηξφπν ζχκθσλν κε ηελ θαηάηαμε ηνπ ππνθείκελνπ πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ γηα ην νπνίν ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν έρεη θεθαιαηνπνηεζεί. Γηα 

παξάδεηγκα, νη πιεξσκέο ηφθσλ πνπ θεθαιαηνπνηνχληαη σο κέξνο ηνπ 

θφζηνπο ησλ αθηλήησλ, ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ πξέπεη 

γεληθά λα ηαμηλνκνχληαη σο κέξνο ησλ επελδπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κηαο 

νηθνλνκηθήο νληφηεηαο. Οη πιεξσκέο ηφθσλ πνπ θεθαιαηνπνηνχληαη σο κέξνο 

ηνπ θφζηνπο ησλ απνζεκάησλ ζα πξέπεη λα θαηαηάζζνληαη σο κέξνο ησλ 
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ιεηηνπξγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κηαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο. Σν ζπλνιηθφ 

πνζφ ησλ ηφθσλ πνπ θαηαβιήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα κηαο πεξηφδνπ, είηε 

θαηαρσξνχληαη είηε θεθαιαηνπνηνχληαη, ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη ζηελ 

θαηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ. 

 

 Οη θαηαβεβιεκέλνη θφξνη ζα πξέπεη λα ηαμηλνκνχληαη ζην πιαίζην ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ, εθηφο αλ ππάξρεη εηδηθή ηαχηηζή κε θάπνηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ή επελδπηηθή δξαζηεξηφηεηα. Απφ ηε ζηηγκή πνπ γίλεηαη 

ε εθινγή κηαο ινγηζηηθήο πνιηηηθήο, ζα πξέπεη λα αθνινπζείηαη κε ζπλέπεηα. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

 Όπσο πνιχ ζσζηά αλαθέξεη ην FASB ε πιεξνθφξεζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ 

Καηάζηαζε Σακεηαθψλ Ρνψλ κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ην πνζό, ην ρξνλνδηάγξακκα θαη ην 

βαζκό βεβαηόηεηαο ησλ κειινληηθώλ θαηαζηάζεσλ. Ζ πιεξνθνξηαθή ηεο αμία είλαη 

αδηακθηζβήηεηα πιένλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθή. Δλψ κεηαμχ ησλ Γηεζλψλ θαη ησλ 

ακεξηθάληθσλ πξνηχπσλ δελ ππάξρνπλ ηδηαίηεξεο δηαθνξέο πνπ αθνξνχλ ηελ 

θαηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ παξφια απηά κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε δηαθνξέο ησλ 

πνζψλ πνπ ζεσξνχληαη σο ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα, αθνχ σο 

κεηξεηά δελ ζεσξνχληαη νη ππεξαλαιήςεηο απφ ηηο ηξάπεδεο, θαη επίζεο, νη ηφθνη 

ινγίδνληαη σο ιεηηνπξγηθέο ξνέο θαη ε θαηάξηηζε ηακεηαθψλ ξνψλ αλά κεηνρή 

απαγνξεχεηαη. Γεληθφηεξα φκσο, ε θαηάζηαζε ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ βνεζάεη ηνπο 

ρξήζηεο ηεο λα εμαθξηβψζνπλ ηα αθφινπζα ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα 

ηεο αλαθέξνπζαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο: 

 Δάλ θαηαθέξλεη ε εηαηξεία λα απμήζεη ηηο θαζαξέο ηακεηαθέο εηζξνέο ηεο απφ 

ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Δάλ δειαδή ε επηρείξεζε έρεη απνδείμεη φηη 

είλαη ηθαλή λα απμάλεη ηα δηαζέζηκα πνπ δεκηνπξγεί απφ ιεηηνπξγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη αλ λαη θαηά πφζν. 

 Δάλ είλαη ζε ζέζε λα ρξεκαηνδνηήζεη άλεηα ην επίπεδν πιεξσκψλ ησλ 

κεξηζκάησλ ηεο. Πνιιέο εηαηξείεο δηαλέκνπλ έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ 

θεξδψλ ηνπο ζηνπο κεηφρνπο, ζην ηέινο ηεο ρξήζεο. Ωζηφζν, ζε επηρεηξήζεηο 

πνπ βξίζθνληαη ζε χθεζε κπνξεί νη ηακεηαθέο ηνπο ξνέο ηνπο λα κεηψλνληαη 

ζε ηέηνην βαζκφ πνπ ε δηνίθεζε ζα πξέπεη λα αλαζεσξήζεη ηε κεξηζκαηηθή 

πνιηηηθή ηεο εηαηξείαο. 

 Ση κέξνο ησλ δηαζεζίκσλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα θάλεη πιεξσκέο ησλ 

θεθαιαίσλ, ησλ ηφθσλ γηα αλεμφθιεηα δάλεηα θαη γηα νκφινγα ή κεηνρέο πνπ 

βξίζθνληαη ζηε ιήμε. Σφζν ην επίπεδν φζν θαη ην θφζηνο φισλ ησλ 

παξαπάλσ είλαη ζεκαληηθνί παξάγνληεο γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ βαζκνχ ζηνλ 

νπνίν ε εμππεξέηεζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο κπνξεί λα αληηπξνζσπεχεη κηα 

δπζαλάινγε δηαξξνή, ησλ πεγψλ ησλ δηαζεζίκσλ κηαο επηρείξεζεο.  
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 Σν επίπεδν ηνπ θεθαιαίνπ πνπ έρεη δαπαλεζεί ζε πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

κπνξεί λα εμαθξηβσζεί απφ ηελ θαηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ. Παξαηεξψληαο 

ηα ζηνηρεία γηα κηα ζεηξά εηψλ, επηηξέπεηαη ζην ρξήζηε λα εθηηκήζεη εάλ νη 

δαπάλεο ησλ θεθαιαίσλ απηψλ παξνπζηάδνπλ άλνδν ή πηψζε θαη ζε ηη 

βαζκφ. Δάλ κηα επηρείξεζε έρεη πξνβιήκαηα κε ηε δεκηνπξγία ηακεηαθψλ, 

ξνψλ πηζαλφ λα έρνπλ γίλεη πεξηθνπέο ζηηο δαπάλεο ησλ θεθαιαίσλ. 

 Δθηφο απφ ηηο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, νη εηαηξείεο κπνξνχλ λα 

απμήζνπλ ηα δηαζέζηκέ ηνπο απφ ηε δηάζεζε πεξηνπζηαθψλ ηνπο ζηνηρείσλ. Απηφ 

κπνξεί λα γίλεη είηε κε πξνγξακκαηηζκέλν ηξφπν, είηε λα πξνθχςεη απφ 

δπζρέξεηεο ψζηε λα δηεπθνιχλεη ηηο δπζθνιίεο ηεο ζε κεηξεηά. Δηαηξείεο κε 

κεγάιεο ηακεηαθέο δπζρέξεηεο κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε κηα θαθή ηηκή γηα ην 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Ζ πψιεζε απηή βνεζάεη ηνπο ππνςήθηνπο αγνξαζηέο λα 

αλαγλσξίδνπλ ηηο νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο ηνπ πσιεηή θαη θάλεη αδχλακε ηε 

δηαπξαγκαηεπηηθή ζέζε ηεο νηθνλνκηθήο νληνηεηαο. 

 Ζ Καηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ κπνξεί λα βνεζήζεη έλα ρξήζηε γηα ηελ εθηίκεζε 

ησλ αλαγθψλ ρξεκαηνδφηεζεο ηεο εηαηξείαο. Αλ ε εηαηξεία έρεη αξλεηηθέο 

ηακεηαθέο ξνέο ζπλνιηθά, ηίζεηαη ην εμήο εξψηεκα: κε πνην ηξφπν κπνξνχλ λα 

θαιπθζνχλ νη αλάγθεο ρξεκαηνδφηεζεο; Δθηφο απφ ην ελδερφκελν λα ππάξρνπλ 

επαξθή ηακεηαθά απνζέκαηα, αλαδεηψληαο πξφζζεηα θεθάιαηα κηα εηαηξεία έρεη 

δχν επηινγέο: κπνξεί είηε λα εθδψζεη λέεο κεηνρέο είηε λα δαλεηζηεί. Έρνληαο 

επίγλσζε ησλ παξαπάλσ, ν ρξήζηεο κηαο θαηάζηαζεο ηακεηαθψλ ξνψλ ζα 

κπνξνχζε εχθνια λα εξκελεχζεη πνηα επηινγή ζα ήηαλ πην νξζνινγηθή. 

 Οη εηαηξείεο κπνξεί λα επηζπκνχλ λα αληιήζνπλ πξφζζεηα θεθάιαηα απφ ηνπο 

κεηφρνπο ηνπο κέζσ ηεο δηάζεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ψζηε λα μεπεξάζνπλ 

θάζε έιιεηςε ξεπζηνχ. Δάλ απηή ε επηινγή είλαη δηαζέζηκε γηα ηελ εηαηξεία, 

εμαξηάηαη απφ κηα ζεηξά απφ εξσηήκαηα, ηα νπνία είλαη επίζεο πνιχ ρξήζηκα 

εξγαιεία γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο νηθνλνκηθήο βησζηκφηεηαο ηεο επηρείξεζεο. 

Πξψηνλ, πφζν ζπρλά έρεη εθδψζεη ε εηαηξεία πξφζθαηα λέεο κεηνρέο; Δάλ ε 

εηαηξεία έρεη πξφζθαηα απμήζεη ζεκαληηθά ρξεκαηηθά πνζά κε ηελ έθδνζε λέσλ 

κεηνρψλ, ε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά κπνξεί λα είλαη απξφζπκε λα απνξξνθήζεη 

πεξαηηέξσ πνζφηεηεο κεηνρψλ. Γεχηεξνλ, εάλ νη ζπλζήθεο ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο 

αγνξάο, ελ γέλεη, κπνξνχλ ή δελ κπνξνχλ λα είλαη σθέιηκεο γηα ηελ άληιεζε 

λέσλ θεθαιαίσλ. 

 ε πνην βαζκφ έρεη ε εηαηξεία απμήζεη ην κέξνο ησλ δηαζεζίκσλ πνπ 
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ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα θάλεη πιεξσκέο ησλ θεθαιαίσλ, ησλ ηφθσλ γηα 

αλεμφθιεηα δάλεηα θαη γηα νκφινγα ή κεηνρέο πνπ βξίζθνληαη ζηε ιήμε; 

Όηαλ κηα εηαηξεία έρεη απμήζεη ηηο παξαπάλσ ππνρξεψζεηο ηεο, ν αλαιπηήο ζα 

πξέπεη λα εμεηάζεη εάλ ε πεξίνδνο απνπιεξσκήο ηνπ λένπ ρξένπο είλαη καθξάο ή 

βξαρείαο δηάξθεηαο. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε εηαηξεία ζα πξέπεη λα 

αλαρξεκαηνδνηήζεη ην ρξένο ηεο απηφ κέζα ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. 

Αλάινγα κε ηελ ηθαλφηεηά ηεο λα βειηηψζεη ηελ παξαγσγή κεηξεηψλ απηφ ζα 

κπνξνχζε λα είλαη δχζθνιν. Σν θφζηνο εμππεξέηεζεο ηνπο, ην νπνίν, ηδηαίηεξα 

ζε πεξηφδνπο πςειψλ πνζνζηψλ επηηνθίσλ κπνξεί λα είλαη κηα κεγάιε δηαξξνή 

γηα ηα ηακεηαθά δηαζέζηκα ηεο εηαηξείαο. Οη εηαηξείεο γηα ην ιφγν απηφ κπνξεί λα 

νδεγεζνχλ πξνο ηελ αληίζεηε ζέζε πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζνπλ ην αλ 

επηζπκνχλ λα απνπιεξψζνπλ απηνχ ηνπ είδνπο ην ρξένο. 

 Κιείλνληαο, κπνξνχκε λα πνχκε φηη φιεο νη πιεξνθνξίεο ηεο θαηάζηαζεο 

ηακεηαθψλ ξνψλ είλαη ρξήζηκεο γηα ηνπο ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, 

πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζνπλ πέξα απφ ηελ ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα 

δεκηνπξγεί ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα θαη λα δεκηνπξγεί 

κειινληηθέο ηακεηαθέο ξνέο: πηζαλέο αιιαγέο ζηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη 

ηνπ παζεηηθνχ ηεο, αιιαγέο ζηελ νηθνλνκηθή δνκή ηεο, ηελ ηθαλφηεηα ηεο λα 

απνξξνθήζεη ηηο αιιαγέο ηνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο. Καη επίζεο ηελ 

ηθαλφηεηα ηεο εηαηξείαο λα αληηκεησπίζεη κε επηηπρία ηα πξνβιήκαηα 

ξεπζηφηεηαο ζην κέιινλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΠΙΚΟΠΗΗ – ΠΡΟΣΑΔΙ ΓΙΑ 

ΠΔΡΑΙΣΔΡΩ ΔΡΔΤΝΑ 

 

 

7.1 Βηβιηνγξαθηθή Δπηζθόπεζε 

 

 Ζ Καηάζηαζε Σακεηαθψλ Ρνψλ απνηειεί έλα αλαπφζπαζην θνκκάηη ησλ 

ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ ππνρξενχηαη λα θαηαξηίδεη θαη λα δεκνζηεχεη κία 

νηθνλνκηθή νληφηεηα. Απηφ ζεκαίλεη φηη πξέπεη λα εξκελεχεηαη ζε ζπλδπαζκφ θαη 

ζπγθξηηηθά κε ηα απνηειέζκαηα ησλ ππφινηπσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα λα 

εθηηκάηαη ε γεληθφηεξε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε αιιά θαη λα πξνβιέπνληαη ηα 

κειινληηθά απνηειέζκαηα ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο. Όινη νη 

ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αμηνπνηήζνπλ ηελ 

θαηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ φρη κφλν γηα λα δνπλ ηα θέξδε ηεο επηρείξεζεο αιιά θαη 

ηηο κειινληηθέο ηεο ηακεηαθέο ξνέο θαη ηηο απνδφζεηο ησλ κεηνρψλ ηεο. Δπεηδή είλαη 

γεληθά παξαδεθηή ε άπνςε πσο ηα θέξδε απνηεινχλ θαιχηεξε έλδεημε ηεο 

ηθαλφηεηαο ηεο επηρείξεζεο  λα δεκηνπξγήζνπλ κειινληηθέο ηακεηαθέο ξνέο θαη θαηά 

ζπλέπεηα λα πξνζθέξνπλ θαιχηεξε πιεξνθφξεζε γηα ηελ πξφβιεςε ησλ 

κειινληηθψλ απνδφζεσλ ησλ κεηνρψλ. Σν FASB εληζρχεη ηελ άπνςε απηή. Γηα ην 

ιφγν απηφ νη πεξηζζφηεξεο κειέηεο επηδεηθλχνπλ πεξηζζφηεξν ελδηαθέξνλ ζηα 

ινγηζηηθά θέξδε ρσξίο φκσο απηφ λα ζπλεπάγεηαη φηη ε δπλαηφηεηα πξφβιεςεο ησλ 

ηηκψλ ησλ κεηνρψλ απφ ηα πξαγκαηνπνηεζέληα θέξδε δελ έρεη εμεηαζηεί θαη 

απνδεηρζεί απφ αξθεηέο κειέηεο. Σα δεδνπιεπκέλα έζνδα θαη έμνδα πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα κηαο νηθνλνκηθήο ρξήζεο "επζχλνληαη γηα ηελ 

απφθιηζε ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ κε ηα πξαγκαηνπνηεζέληα θέξδε. Ζ απφθιηζε απηή 

εξκελεχεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ δηνηθεηηθνχ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηεο 

επηρείξεζεο. Ζ ζχγθιηζε ησλ δχν κεγεζψλ δείρλεη ηελ απνηειεζκαηηθή πνιηηηθή ζηηο 

εηζπξάμεηο θαη ηαπηφρξνλα ηε δπλαηφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα αληαπεμέιζεη ζηηο 

ππνρξεψζεηο ηεο.  

 Σν FASB εληζρχεη ηε κειέηε ηεο ινγηζηηθήο ησλ δεδνπιεπκέλσλ θαζψο 

ζεσξεί φηη ε ινγηζηηθή ζε δεδνπιεπκέλε βάζε έρεη κεγαιχηεξε πξνβιεπηηθή 
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ηθαλφηεηα απφ φηη νη κειινληηθέο ηακεηαθέο ξνέο (Takhtei et al 2013). Πην 

ζπγθεθξηκέλα: To SFAC No 1 πνπ εθδφζεθε απφ ην FASB ην 1978 αλαθέξεη φηη έλαο 

απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο είλαη ε παξνρή 

πιεξνθνξηψλ γηα ηνπο ρξήζηεο ψζηε λα πξνβιέςνπλ θαιχηεξα ηηο κειινληηθέο 

ηακεηαθέο ξνέο. Σν SFAC Νν 5 ηζρπξίδεηαη αθφκε φηη ηα θέξδε παξέρνπλ κηα 

θαιχηεξε βάζε γηα ηελ εθηίκεζε ησλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ απφ φηη νη πιεξνθνξίεο ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ απφ κφλεο ηνπο (FASB, 

1984, παξ. 24.). Οη Greenberg et al. (1986) βξίζθνπλ απνδείμεηο φηη ηα ζεκεξηλά 

θέξδε είλαη κηα θαιχηεξε ηθαλφηεηα πξφβιεςεο ησλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ 

απφ φηη είλαη νη ηακεηαθέο ξνέο ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ. Αληίζεηα, ε Finger (1994) 

βξίζθεη φηη νη ηξέρνπζεο ηακεηαθέο ξνέο ηεο πεξηφδνπ έρνπλ κεγαιχηεξε πξνβιεπηηθή 

ηθαλφηεηα απφ ηηο ηξέρνπζεο απνδνρέο ηεο πεξηφδνπ ζηελ πξφβιεςε ησλ 

κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο επφκελεο πεξηφδνπ. Ωζηφζν, νη Lorek θαη 

Willinger (1996) δείρλνπλ φηη ε πξφβιεςε ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ εληζρχεηαη απφ ηελ 

εμέηαζε θαη ησλ θεξδψλ θαη ηεο ινγηζηηθήο ζε δεδνπιεπκέλε βάζε δεδνκέλσλ.  

 Οη Dechow, Kothari θαη Watts (1998) αλέπηπμαλ έλα κνληέιν πνπ 

ζπλεπάγεηαη φηη ηα θέξδε πξνβιέςνπλ θαιχηεξα ηηο κειινληηθέο ιεηηνπξγηθέο 

ηακεηαθέο ξνέο απφ ηηο ηξέρνπζεο ιεηηνπξγηθέο ηακεηαθέο ξνέο θαη ηα εκπεηξηθά 

απνηειέζκαηα ηνπο επηβεβαηψλνπλ ηελ πξφβιεςε ηνπ κνληέινπ. Οη κειέηεο απηέο ζε 

ζπλδπαζκφ δείρλνπλ φηη ηφζν ηα θέξδε φζν θαη νη ηακεηαθέο ξνέο θαζνξίδνπλ ζε 

ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ πξφβιεςε ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ. Πέξαλ ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ, ε 

ζπκπεξηθνξά ησλ δεδνπιεπκέλσλ ζα πξέπεη λα παξέρεη επηπιένλ πιεξνθνξίεο γηα ηε 

βειηίσζε ηεο πξφβιεςεο.  

 Οη Barth, Cram θαη Nelson (2001) επηβεβαηψλνπλ φηη ε ινγηζηηθή ησλ 

δεδνπιεπκέλσλ βειηηψζεη ηελ πξφβιεςε ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ πεξηζζφηεξν απφ ην 

ζχλνιν ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ. Δπεθηείλνπλ ην κνληέιν ησλ Dechow et al. (1998), κε 

ηελ απνζχλζεζε ησλ δεδνπιεπκέλσλ ζε δηαθνξεηηθά ζηνηρεία θαη δείρλνπλ φηη ηα 

δεδνπιεπκέλα "ζπζηαηηθά" βειηηψλνπλ ηελ πξφβιεςε ησλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ 

ξνψλ πεξηζζφηεξν απφ ην ζχλνιν ησλ δεδνπιεπκέλσλ. Γχν κειέηεο πνπ έρνπλ 

εξεπλήζεη ηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ είλαη ησλ Krishnan θαη Largay 

(2000) θαη Livnat θαη Zarowin (1990). Υξεζηκνπνηψληαο πξνγελέζηεξα δεδνκέλα 

απφ ηελ έθδνζε ηνπ FASΒ Νν 95, ην νπνίν απαηηεί απφ ηηο επηρεηξήζεηο λα 

εκθαλίδνπλ ηηο ηακεηαθέο ξνέο απφ (/γηα) δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο, νη Livnat θαη 

Zarowin (1990) αμηνινγνχλ ηελ θαηαιιειφηεηα ηεο αμίαο ησλ ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ 
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ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ πνπ βαζίδνληαη ζε εθηηκήζεηο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηνλ 

ηζνινγηζκφ θαη ηελ θαηάζηαζε ηνπ ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο. Γηα ηηο 

ζπληζηψζεο ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ, παξέρνπλ εθηηκήζεηο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεηξεηψλ πνπ ζπιιέγνληαη απφ ηνπο πειάηεο, ησλ 

κεηξεηψλ πνπ θαηαβάιινληαη γηα ην θφζηνο ησλ αγαζψλ θαη ησλ ιεηηνπξγηθψλ 

εμφδσλ, ησλ θφξσλ πνπ θαηαβάιινληαη, ησλ θαηαβαιιφκελσλ ηφθσλ θαη άιισλ 

ιεηηνπξγηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ. Θεσξνχλ φηη ε αμία ησλ ιεηηνπξγηθψλ ζπζηαηηθψλ 

ζηνηρείσλ ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ παξνπζηάδεη μερσξηζηφ ελδηαθέξνλ κεηαμχ ηνπο. Οη 

Krishnan θαη Largay (2000), ρξεζηκνπνηψληαο έλα κηθξφ δείγκα ησλ επηρεηξήζεσλ 

πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ άκεζε κέζνδν θαηάξηηζεο ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ, βξίζθνπλ φηη 

απφ ηε κέζνδν απηή ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ (δειαδή νη ζπληζηψζεο ησλ ιεηηνπξγηθψλ 

ηακεηαθψλ ξνψλ) έρνπλ θαιχηεξεο επηδφζεηο απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρεη ε 

έκκεζε κέζνδνο ζηελ πξφβιεςε ησλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ. Δπίζεο, νη Barth 

et al. (2001) κνληεινπνηνχλ ηε δηαθνξηθή "επηκνλή" ηεο ινγηζηηθήο ζε δεδνπιεπκέλε 

βάζε ζηελ πξφβιεςε ησλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ θαη ηεθκεξηψλνπλ ηελ 

πςειφηεξε απφδνζε ηνπ κνληέινπ, φηαλ ηα ηξέρνληα ζπλνιηθά δεδνπιεπκέλα 

αλαιπζνχλ ζε ζπληζηψζεο γηα ηελ πξφβιεςε ησλ κειινληηθψλ ιεηηνπξγηθψλ 

ηακεηαθψλ ξνψλ. ην κνληέιν ηνπο, ππνζέηνπλ φηη φια ηα ζηνηρεία ησλ ηακεηαθψλ 

ξνψλ παξακέλνπλ ηα ίδηα ζε κειινληηθέο ηακεηαθέο ξνέο. 

 Ζ πξψηε, φκσο, νπζηαζηηθή έξεπλα γηα λα κειεηεζεί ε ζρέζε πνπ 

παξνπζηάδνπλ ηα ινγηζηηθά θέξδε, νη ηακεηαθέο ξνέο θαη ηα δεδνπιεπκέλα κε ηελ 

απφδνζε ηεο επηρείξεζεο γίλεηαη απφ ηνπο Ball θαη Brown ην 1968. Σα απνηειέζκαηα 

ηεο κειέηεο απηήο έδεημαλ φηη νη ηηκέο ησλ κεηνρψλ αληηδξνχλ ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

γλσζηνπνηνχληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ δεκνζηεχνπλ νη επηρεηξήζεηο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, καο δείρλνπλ φηη παξαπάλσ απφ ην 50% ηεο ζπλνιηθήο πιεξνθφξεζεο 

πνπ ελζσκαηψλεηαη νθείιεηαη ζηα θαζαξά θέξδε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έηνπο. Δάλ έλα 

ινγηζηηθφ κέγεζνο έρεη πιεξνθνξηαθφ πεξηερφκελν ηφηε παξνπζηάδεη ηελ 

αλακελφκελε ζρέζε κε ηηο ηηκέο ησλ κεηνρψλ θαη ηηο απνδφζεηο ηνπο. Απνηειεί 

δειαδή έλα δείθηε αμηνπηζηίαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ (Barth, Beaver θαη 

Landsman, 2001). 

Με ηνπο Kaplan θαη Patell (1977) λα νξίδνπλ ηηο ηακεηαθέο ξνέο σο ηε 

κεηαβνιή ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θεθαιαίνπ θίλεζεο κπφξεζαλ λα ειέγμνπλ ηελ 

επηπξφζζεηε πιεξνθφξεζε πνπ παξέρνπλ ζε ζρέζε κε ηα ινγηζηηθά θέξδε. 

Δκθαλίζζεθαλ φκσο πςειέο ζπζρεηίζεηο ησλ ινγηζηηθψλ θεξδψλ κε ηηο ηακεηαθέο 
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ξνέο πνπ δελ επέηξεςαλ λα απνκνλσζεί ε επηπιένλ πιεξνθφξεζε πνπ παξέρεη ε 

θάζε κεηαβιεηή μερσξηζηά. 

 Οη Murdoch θαη Krause (1994) ρξεζηκνπνηψληαο κνλνδηάζηαηα κνληέια κε 

κηα ζεηξά απφ κεηαβιεηέο πξφβιεςεο γηα ηελ πξφβιεςε κειινληηθψλ ηακεηαθψλ 

ξνψλ εμέηαζαλ 603 εηαηξείεο, πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην Υξεκαηηζηήξην ηεο 

Απζηξαιίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 1985-1966 θαη δηαπίζησζαλ φηη: Σν 

θέξδνο ζε ζχγθξηζε κε ηηο ιεηηνπξγηθέο ηακεηαθέο ξνέο, είλαη ν θαιχηεξνο 

πξνγλσζηηθφο παξάγνληαο γηα ην κέιινλ ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ. 

Υξεζηκνπνηψληαο δεδνκέλα απφ πξνεγνχκελα ρξφληα, απμάλνπλ ηελ αθξίβεηα ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ ηακεηαθψλ πξνβιέςεσλ.  

 Οη Farshadfar & Brimble θαη νη Al-Debie (2011) [φπσο είδακε παξαπάλσ, θαη 

ε Finger] θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη νη ηακεηαθέο ξνέο ζε ζρέζε κε ηηο απνδνρέο 

έρνπλ πεξηζζφηεξε δχλακε γηα λα πξνβιέςνπλ ηηο κειινληηθέο ηακεηαθέο ξνέο. Οη 

Moeinaddin et al (2012) θαη Takhtei et al (2013) απέδεημαλ φηη ηα θαζαξά θέξδε 

έρνπλ κεγαιχηεξε ηθαλφηεηα απφ φηη νη ιεηηνπξγηθέο ηακεηαθέο ξνέο θαη ηα 

παξαδνζηαθά κέηξα γηα ηελ πξφβιεςε ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ ζην κέιινλ. 

 

 

7.2 Πξνηάζεηο γηα Πεξαηηέξσ Έξεπλα 

 

 Αληηθείκελν κειέηεο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα ζα κπνξνχζε λα είλαη ε κειέηε ζε 

αξηζκεηηθά κεγέζε ηεο απφθιηζεο ησλ δηαθνξψλ ησλ πνζψλ ζε ηακεηαθά δηαζέζηκα 

θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα θαη θαηά πφζν απηή ε απφθιηζε επεξεάδεη ηηο απνθάζεηο 

ησλ ρξεζηψλ. Δπίζεο έλα ζέκα πνπ ζα παξνπζίαδε ελδηαθέξνλ είλαη ην θαηά πφζν νη 

ηακεηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζρεηίδνληαη ζεηηθά κε ηνπο δείθηεο 

απνδνηηθφηεηαο θεθαιαίσλ θαη απνδνηηθφηεηαο επελδπκέλσλ θεθαιαίσλ 

κεκνλσκέλα γηα θάζε έλα πξφηππν (θαη θαηά ηα ΓΛΠ θαη θαηά ηα US GAAP) αιιά 

θαη ζε κηα πεξαηηέξσ ζχγθξηζή ηνπο. 
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