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Εισαγωγή   

 

H υποχρεωτική εφαρµογή των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων έφερε επανάσταση 

στην παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων, καθώς όσες εταιρείες είναι 

υποχρεωµένες να τηρούν τα ∆.Λ.Π. πρέπει να συντάσσουν και την Κατάσταση 

Ταµειακών Ροών, µία από τις πέντε καταστάσεις της γκάµας των οικονοµικών 

καταστάσεων, σύµφωνα µε τα ∆.Λ.Π.  

Οι Ταµειακές Ροές µας δίνουν πληροφορίες για την µεταβολή στην καθαρή 

περιουσία και τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία µιας εταιρείας αλλά και κατά πόσο µια 

εταιρεία µπορεί να επηρεάζει τα ποσά και το χρόνο των ταµειακών ροών δεδοµένων 

των συνθηκών της οικονοµίας αλλά και του κλάδου στον οποίο ανήκει. Επιπλέον 

εξετάζει κατά πόσο µια εταιρεία µπορεί να δηµιουργεί ταµειακά διαθέσιµα και 

ταµειακά ισοδύναµα και να δίνει έτσι την δυνατότητα στους χρήστες να συγκρίνουν 

διάφορες επιχειρήσεις µε αυτό το κριτήριο. Η κατάσταση Ταµειακών Ροών 

εµβαθύνει στα οικονοµικά δεδοµένα της επιχείρησης και ο χρήστης µπορεί να 

εξετάσει την επιχείρηση και διαχρονικά αλλά και κλαδικά. Τέλος ο χρήστης µε τις 

Ταµειακές Ροές δεν δίνει έµφαση µόνο στα κέρδη αλλά και στις χρηµατικές ροές µε 

αποτέλεσµα να αποκτά καλύτερη εικόνα για την ρευστότητα της επιχείρησης.  

Βέβαια η Κατάσταση Ταµειακών Ροών παρουσιάζει και κάποια δοµικά 

µειονεκτήµατα όπως είναι τα εξής: 

 

➢ Οι καταστάσεις ταµειακών ροών εµφανίζουν τις πηγές και τις χρήσεις 

κεφαλαίων βασιζόµενες σε ιστορικά γεγονότα 

➢ Οι καταστάσεις ταµειακών ροών εµφανίζουν αυξοµειώσεις στα στοιχεία του 

ενεργητικού όπως αγορά παγίων ή αύξηση αποθεµάτων χωρίς όµως να µπορεί 

να δείξει αν η δαπάνη που απαιτήθηκε για την αύξηση των παραπάνω 

στοιχείων ήταν αναγκαία ή επωφελής για την επιχείρηση. ∆εν εµπεριέχει 

δηλαδή κάποια ποιοτική πληροφορία για το αν αυξήσεις του ενεργητικού 

ήταν αποτέλεσµα ανεπάρκειας της διοικήσεως της επιχειρήσεως στην 

προώθηση των πωλήσεων ή σκοπιµότητας αυτής στην πολιτική των 

πωλήσεων. 
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➢ Οι καταστάσεις ταµειακών ροών εµφανίζουν αυξοµειώσεις στην εισροή 

κεφαλαίων της επιχείρησης αλλά δεν εξηγούν αν εάν αυτές ήταν αναγκαίες 

για τον στόχο της επιχείρησης ή εάν η άντλησή τους έγινε µε τον πιο 

συµφέροντα τρόπο ή εάν, τελικά, θα έπρεπε να είχε αποφευχθεί η άντλησή 

τους µε παράλληλο έλεγχο των στοιχείων του ενεργητικού ώστε να γίνει 

αποτελεσµατικότερη η χρησιµοποίησή τους 

➢ Οι καταστάσεις ταµειακών ροών δεν εµφανίζουν τα κεφάλαια στην 

περίπτωση µιας πολυεθνικής επιχειρήσεως, η οποία έχει κι άλλες θυγατρικές 

επιχειρήσεις σε διάφορες χώρες 

➢ Οι καταστάσεις ταµειακών ροών δεν εµφανίζουν πληροφορίες σχετικά µε την 

δυνατότητα δανεισµού της επιχείρησης Μια µείωση της ρευστότητας της 

επιχειρήσεως µπορεί να µην να µην απασχολήσει την επιχείρηση αν οι 

τράπεζες την ενισχύσουν. Αντίθετα, µια αύξηση της ρευστότητας της 

επιχειρήσεως µπορεί να οφείλεται στο ότι αυτή υποχρεώθηκε από τις 

τράπεζες να περιορίσει τις εργασίες της, µε τελικό αποτέλεσµα τη βελτίωση 

της ρευστότητάς της.  

 

∆εδοµένων των µειονεκτηµάτων της καταστάσεως ταµειακών ροών ή οποία δίνει 

κάποιες γρήγορες και ποσοτικές απαντήσεις για την προέλευση κεφαλαίων που 

µπήκαν στην επιχείρηση και το πώς χρησιµοποιήθηκαν, γίνεται σαφές ότι για ένα 

ολοκληρωµένο χρηµατοοικονοµικό έλεγχο της επιχείρησης απαιτείται η µελέτη της 

σε συνδυασµό µε τον ισολογισµό, την κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως, το 

προσάρτηµα, τη χρήση αριθµοδεικτών, καθώς και µε άλλες διαθέσιµες πληροφορίες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 

 

1.1 Δομή της εργασίας 

 

Η παρούσα εργασία περιλαμβάνει τέσσερα κεφάλαια στα οποία αναπτύσσεται η 

Κατάσταση Ταμειακών Ροών και το πως αυτή συντάσσεται, καθοδηγειται και 

αναπαριστάται μέσω του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 7.  

 

Μετά από μία σύντομη Περίληψη ακολουθεί το πρώτο κεφάλαιο στο οποίο 

αναλύεται ο σκοπός της Διπλωματικής εργασίας ενώ περιλαμβάνει και την 

επισκόπηση στην Διεθνή Βιβλιογραφία. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφερόμαστε γενικά 

στα ΔΛΠ και την Νομολογία που αφορά τα ΔΛΠ γενικότερα και ειδικότερα το ΔΛΠ 

7. Πιο συγκεκριμένα, δίνεται ο ορισμός ΔΛΠ-ΔΠΧΑ ενώ στην συνέχεια γίνεται μια 

ιστορική αναδρομή και παρατίθεται το νομικό πλαίσιο σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π., και 

ειδικότερα με το Δ.Λ.Π. 7. Επίσης αναφέρονται οι οικονομικές καταστάσεις µε βάση 

τα Δ.Λ.Π. καθώς και κάποιοι βασικοί όροι και έννοιες που έχουν να κάνουν με το 

Δ.Λ.Π. 7.  

 

Στο 3ο κεφάλαιο θα ασχοληθούμε αποκλειστικά με την παρουσίαση και ανάλυση της 

κατάστασης των ταμειακών ροών. Αρχικά, θα αναφερθούμε στις ωφέλειες που 

προκύπτουν απο την πληροφόρηση σχετικά με τις ταμειακές ροές και έπειτα θα γίνει 

ο διαχωρισμός και η ανάλυση των δραστηριοτήτων σε λειτουργικές, επενδυτικές και 

χρηματοοικονομικές. Στο τέλος του κεφαλαίου θα δούμε κάποιες ειδικές περιπτώσεις 

εμφάνισης ταμειακών ροών καθώς και ορισμένες επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις. 

 

Στο 4ο και τελευταίο κεφάλαιο θα μελετήσουμε τους τρόπους εμφάνισης και 

παρουσίασης της κατάστασης των ταμειακών ροών. Θα περιγράψουμε αναλυτικά 

τους τρόπους υπολογισμού και παρουσίασης της κατάστασης ταμειακών ροών ανα 

είδος δραστηριότητας ενω επίσης θα αναφερθούμε και σε ορισμένους 
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χρηματοοικονομικούς δείκτες που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση της 

Κατάστασης Ταμειακών Ροών. 

 

1.2 Βιβλιογραφική επισκόπηση 

 

Η βιβλιογραφική επισκόπηση αποτελεί μια οργανωμένη καταγραφή της ερευνητικής 

περιοχής που εξετάζεται και των χρήσιμων ζητημάτων που εμπλέκονται σε αυτη. 

Ιδιαίτερα σημαντική πηγή άντλησης πληροφοριών για το θέμα των ταμειακών ροών 

υπήρξε η μελέτη ξένων άρθρων που έχουν δημοσιευθεί σε επιστημονικά περιοδικά.  

Αρχικά, οι  Mike Qinghao Mao και Yangxin Yu σε πρόσφατο άρθρο τους το 2015 

εξετάζουν τις οικονομικές επιπτώσεις των προβλέψεων των ταμειακών ροών 

παρατηρώντας τον τρόπο με τον οποίο ο εξωτερικός έλεγχος ανταποκρίνεται στις 

προβλέψεις των ταμειακών ροών. Πιο συγκεκριμένα, τονίζουν οτι οι προβλέψεις των 

ταμειακών ροών μπορούν να παρέχουν στους επενδυτές και σε άλλους εξωτερικούς 

χρήστες περισσότερες πληροφορίες από τις προβλέψεις μόνο των κερδών, οι οποίες 

οδηγούν σε καλύτερη εξωτερική παρακολούθηση των οικονομικών καταστάσεων της 

οικονομικής οντότητας. Ένα πιο διαφανές πληροφοριακό περιβάλλον θα μπορούσε, 

με τη σειρά του, να περιορίσει τη χειραγώγηση των κερδών των διαχειριστών και, 

συνεπώς, να βελτιώσει την ποιότητα των κερδών των επιχειρήσεων. Εάν εφαρμοστεί 

αυτό οι ορκωτοί ελεγκτές θα ήταν λιγότερο πιθανό να εκδώσουν αρνητικές γνώμες 

σχετικά με τον σταθερό εσωτερικό έλεγχο μετά την έναρξη της πρόβλεψης 

ταμειακών ροών. Εν ολίγης, διαπιστώνουν οτι η ανάλυση των ταμειακών ροών 

οδηγεί στην βελτίωση της αποτελεσματικότητας του εσωτερικού ελέγχου καθώς και 

σε μείωση των εξόδων του εξωτερικόυ ελέγχου αντίστοιχα. Συμπερασματικά τα 

ευρήματα της έρευνας υποδηλώνουν οτι η πρόβλεψη των ταμειακών ροών μειώνει 

τον κίνδυνο χειραγώγησης των κερδών και ενισχύει την χρηματοοικονομική 

πληροφόρηση μιας επιχείρησης. 

Ο Pawel Bilinski σε άρθρο του το 2014 εξετάζει κατά πόσο η ανάλυση των 

ταμειακών ροών μπορεί να βοηθήσει στην εκτίμηση των κερδών, όταν η ποιότητα 

των κερδών είναι χαμηλή. Γενικά επικρατεί μια άποψη πως όταν η ποιότητα των 
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κερδών είναι χαμηλή χρησιμοποιούνται οι ταμειακές ροές για την αποτίμηση της 

ασφάλειας των κερδών. Αυτό υποδηλώνει ότι όταν μειώνεται η ποιότητα των κερδών, 

οι αναλυτές είναι πιθανότερο να συμπληρώνουν τις προβλέψεις για τα κερδη της 

οικονομικής οντότητας με τις εκτιμήσεις των ταμειακών ροών. Σε αντίθεση με αυτό 

όμως ο Pawel συμπεραίνει οτι ότι οι αναλυτές δεν αποκαλύπτουν τις προβλέψεις 

ταμειακών ροών, όταν η ποιότητα των κερδών είναι χαμηλή. Πιο συγκεκριμένα 

διαπιστώνει οτι όσο η ποιότητα των κερδών μειώνεται, οι προβλέψεις των ταμειακών 

ροών γίνονται ολοένα και πιο ανακριβείς σε σχέση με τις εκτιμήσεις των κερδών. 

Έτσι οι εκτιμήσεις ταμειακών ροών δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως αξιόπιστες 

και επομένως δεν έιναι χρήσιμες για τους επενδυτές. 

 

Σε άρθρο του το έτος 2016 ο Takafumi Sasaki εξετάζει εμπειρικά πώς μια βελτίωση 

των χρηματοοικονομικών ταμειακών ροών επηρεάζει την επένδυση στην έρευνα και 

ανάπτυξη (R&D) σε μια επιχείρηση. Αυτο το πραγματοποίησε με την μελέτη ένος 

δείγματος Ιαπωνικών εταιρειών παραγωγής, χρονικής περιόδου 2001 με 2011, οι 

οποίες αύξησαν σημαντικά τα ρευστά τους διαθέσιμα και μείωσαν το ανεξόφλητο 

χρέος τους στον χρόνο αυτο. Τα αποτελέσμα που προέκυψαν έδειξαν ότι η σχέση της 

επέπνδυσης σε R&D και των ταμειακών ροών  είναι αλληλένδετη και οτι επηρεάζεται 

κυρίως απο τις  χρηματοοικονομικές ταμειακές ροές παρα απο τις λειτουργικές 

ταμειακές ροές. Συμπερασματικά, τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι η βελτίωση των 

χρηματοοικονομικών ταμειακών ροών ενισχύει τις επενδύσεις σε έρευνα και 

ανάπτυξη μια επιχείρησης σε σημαντικό ποσοστό. 

 

Επίσης, οι Shadi Farshadfar και Reza Monem το 2013 εξετάζουν αν κατά πόσο οι 

λειτουργικές ταμειακές ροές συμβάλλουν στην ικανότητα πρόβλεψης των 

μελλοντικών κερδών και των μελλοντικών ταμειακών ροών. Για την πραγματοποίηση 

της έρευνας οι Shadi και Reza ανέλυσαν ένα δείγμα 350 εταιρίων στην Αυστραλία 

την χρονική περίοδο 1992 – 2004, όπου το 1992 η αναφορά των πραγματικών 

στοιχείων ταμειακών ροών ήταν υποχρεωτική στην Αυστραλία. Τα ευρήματα της 

μελέτης δείχνουν ότι οι λειτουργικές ταμειακές ροές σε δεδουλευμένη βάση είναι πιο 
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χρήσιμες από τα κέρδη, καθώς και οτι ο τομέας και το μέγεθος της επιχείρησης 

επηρεάζει κατα πολύ το μέγεθος του λειτουργικού κύκλου των μετρητών. 

Μελέτη που πραγματοποιήθηκε στην χώρα μας διεξήγαγαν οι Andreas Charitou και 

George J. Venieris το 1990 εξετάζοντας εάν με την κατάσταση ταμειακών ροών 

μπορούμε να προβλέψουμε αν μια επιχείρηση οδεύει προς την πτώχευση. Για τον 

σκοπό αυτό μελέτησαν ένα δείγμα 60 ελληνικών επιχειρήσεων την περίοδο 1981 με 

1983. Τα αποτελέσματα έδειξαν οτι η προσεκτική ανάλυση των ταμειακών ροών 

αρκετών ελληνικών επιχειρήσεων που πτώχευσαν στην συνέχεια, όπως Barko ή 

Avrassogloy, θα μπορούσε να δείξει προβλήματα ρευστότητας και φερεγγυότητας 

αρκετά χρόνια πριν από την πτώχευση. Ενώ τα λειτουργικά κέρδη και το κεφάλαιο 

κίνησης ήταν θετικά κατά τη δεκαετία που προηγήθηκε της πτώχευσης, οι ταμειακές 

ροές απο λειτουργικές δραστηριότητες εν αντιθέση ήταν αρνητικές σε όλα τα δέκα 

χρόνια πριν από την πτώχευση μαρτυρώνοντας έτσι και δίνοντας στοιχεία πτώχευσης 

της εταιρίας στο μέλλον.  

Οι Martin Glaum, Peter Schmidt και Kati Schnurer στο άρθρο τους «What 

Determines Managers’ Perception of Cash Flow Forecasting Quality? Evidence from 

a Multinational Corporation (2016) » εξετάζουν την αντίληψη των διευθυντικών 

στελεχών όσον αφορά την πρόβλεψη των ταμειακών ροών σε σχέση με την ποιότητα 

των δεδομένων και τους χρηματοοικονομικούς στόχους που έχει θέσει η εκάστοτε 

εταιρεία. Η εμπειρική αυτή ανάλυση που πραγματοποιήθηκε με την βοήθεια 

ερωτηματολογίου σε μια πολυεθνική εταιρία έδειξε πως ο οικονομικός 

προσανατολισμός της εταιρίας συνδέεται άμεσα και θετικά με την σημασία που 

αποδίδουν τα διευθυντικά στελέχη στην πρόβλεψη των ταμειακών ροών. 

Ένα θέμα το οποίο έχει απασχολήσει ιδιαίτερα τους μελετητές κατα καιρούς και το 

οποίο φέρει διφορούμενες αποψείς είναι το εάν η πρόβλεψη των μελλοντικών 

λειτουργικών ταμειακών ροών γίνεται αποτελεσματικότερα εξετάζοντας τα ιστορικά 

κέρδη της επιχείρησης ή τα ιστορικά στοιχεία των ταμειακών ροών αυτής. Ορισμένες 

μελέτες έδειξαν πως τα κέρδη αποτελούν καλύτερο προγνωστικό παράγοντα απο τις 

ιστορικές ταμειακές ροές ενώ άλλες μελέτες έφεραν αντικρουόμενα αποτελέσματα 

υποστηρίζοντας το αντίθετο. 
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Πιο συγκεκριμένα οι Murdoch και Krause στο άρθρο τους « Further evidence on the 

ability of FIFO and LIFO earnings to predict operating cash flows: an industry 

specific analysis (1994)» χρησιμοποιώντας μονοδιάστατα μοντέλα για την πρόβλεψη 

μελλοντικών ταμειακών ροών εξέτασαν πάνω απο 600 εταιρείες, που 

δραστηριοποιούνται στο Χρηματιστήριο της Αυστραλίας κατά τη διάρκεια της 

περιόδου 1985-1966 και κατέληξαν σε ορισμένα συμπεράσματα. Αρχικά 

διαπίστωσαν οτι το κέρδος σε σύγκριση με τις λειτουργικές ταμειακές ροές είναι  

καλύτερος προγνωστικός παράγοντας για το μέλλον των λειτουργικών ταμειακών 

ροών. Επίσης συμπέραναν οτι χρησιμοποιώντας δεδομένα από προηγούμενα χρόνια , 

αυξάνεται η ακρίβεια των λειτουργικών ταμειακών προβλέψεων. Παρόμοια μελέτη 

διεξήγαγε και η Dechow το 1998 η οποία μελέτησε τη σχέση μεταξύ των εσόδων και 

των ταμειακών ροών. Η έρευνα, η οποία αποτελεί μία από τις θεμελιώδεις έρευνες 

στον τομέα των προβλέψεων των ταμειακών ροών, πραγματοποιηθήκε σε δείγμα 

1337 επιχειρήσεων για την περίοδο 1963-1992. Τα ευρήματα της έρευνας δείχνουν 

ότι τα ιστορική κέρδη σε σύγκριση με τα ιστορικά στοιχεία των ταμειακών ροών, 

είναι καλύτεροι προάγγελοι πρόβλεψης των μελλοντικών λειτουργικών ταμειακών 

ροών, συμφωνόντας έτσι ουσιαστικά με τα ευρήματα των Murdoch και Krause. 

Σε αντίθεση με τις δυο παραπάνω έρευνες έρχονται οι Farshadfar και Brimble το 

2008 να καταλήξουν σε αντικρουόμενα αποτελέσματα. Πιο συγκεκριμένα εξέτασαν 

τη σχετική προβλεπτική ικανότητα των αποδοχών και των ταμειακών ροών από 

λειτουργικές δραστηριότητες , όπως αυτή αναφέρεται στην κατάσταση ταμειακών 

ροών. Η μελέτη, έδειξε ότι οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες έχουν 

περισσότερη δύναμη στην πρόβλεψη των μελλοντικών ταμιακών ροών από τα κέρδη 

και τα παραδοσιακά μέτρα ταμειακών ροών και περαιτέρω προκύπτει οτι η ικανότητα 

πρόβλεψης των δύο κερδών και των ταμειακών ροών από λειτουργικές 

δραστηριότητες αυξάνει σημαντικά με το μέγεθος της επιχείρησης . 

Ενδιαφέρον προκαλούν και μελέτες σχετικές με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 7 

καθώς και το βαθμό προσήλωσης και συμμόρφωσης που έχουν οι επιχειρήσεις 

εφαρμόζοντας το, σε διάφορες χώρες. 

Πιο συγκεκριμένα, ο Alessandro Mechelli το 2009 θέλησε να εξετάσει τόσο τον 

βαθμό εναρμόνισης όσο και την συμμόρφωση που είχαν οικονομικές οντότητες της 

Ιταλίας τα πρώτα χρόνια υποχρεωτικής εφαρμογής του ΔΛΠ 7. Για την επίτευξη 
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αυτού του σκοπού, η έρευνα αναπτύχθηκε αναλύοντας ένα δείγμα 101 οικονομικών 

καταστάσεων Ιταλικών επιχειρήσεων, εισηγμένων σε οργανωμένο χρηματιστήριο, το 

έτος 2005. Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας δείχνουν υψηλό βαθμό 

ανομοιογένειας στην εφαρμογή των προτύπων του IASB (International Accounting 

Standards Board) και υψηλό βαθμό μη συμμόρφωσης των Ιταλικών επιχειρήσεων με 

το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 7. Ως αποτέλεσμα, ο υψηλός βαθμός ανομοιογένειας 

θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τη συγκρισιμότητα των οικονομικών 

καταστάσεων μεταξύ των οντοτήτων, και κατ’ επέκταση να καταστίσει τις 

οικονομικές καταστάσεις ως αναξιόπιστες προς τους χρήστες. Τέλος, ο υψηλός 

βαθμός μη συμμόρφωσης δημιουργεί τον κίνδυνο παραπλάνησης των χρηστών που 

διαβάζουν τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων, θεωρώντας ότι 

έχουν προετοιμαστεί σύμφωνα με τα πρότυπα του IASB και αποτελούν έγκυρο υλικό 

εξαγωγής συμπερασμάτων για την οικονομική οντότητα. 

Μια άλλη μελέτη του Recep Pekdemir το 2010 εξετάζει επίσης την υιοθέτηση του 

Διεθνούς Λογιστικό Πρότυπο  7 από επιχείρησης εισηγμένες σε οργανωμένο 

χρηματιστήριο και εδραίουν στην περιοχή της Τουρκίας. Σκοπός αυτής της μελέτης 

είναι η παροχή  πληροφοριών σχετικά με το ιστορικό της υιοθέτησης ή εναρμόνισης 

του Δ.Λ.Π. 7, τη διερεύνηση του βαθμού ομοιογένειας στην επιλογή μεταξύ των 

διαφόρων επιλογών που επιτρέπονται από το ΔΛΠ 7 καθώς και του βαθμού 

συμμόρφωσης με αυτό. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός, διεξήχθη 

διερευνητική μελέτη με ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων 17 κορυφαίων 

εισηγμένων επιχειρήσεων από το έτος 2007 έως το 2009. Τα ευρήματα της μελέτης 

έχουν δείξει σημαντική ετερογένεια και μη συμμόρφωση στην εφαρμογή του ΔΛΠ 7 

στην Τουρκία. Το ύψος του βαθμού ετερογένειας μπορεί να απορρίψει τη 

συγκρισιμότητα στις οικονομικές καταστάσεις μεταξύ των οντοτήτων, για τις οποίες 

απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες. Τέλος, όπως και στις επιχειρήσεις της Ιταλίας 

παράπανω ο υψηλός βαθμός μη συμμόρφωσης οδηγέι στον χαρακτηρισμό της 

κατάστασης ταμειακών ροών, και κατ’ επέκταση των οικονομικών καταστάσεων, ως 

μη αξιόπιστες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 

 

Γενικά-Νομολογία & Εισαγωγή στο Δ.Λ.Π. 7 

 

 

2.1 Εισαγωγή 

Σκοπός του κεφαλαίου είναι να εισάγει τους αναγνώστες στις βασικές έννοιες των 

Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και πιο συγκεκριμένα του Δ.Λ.Π. 7. Αρχικά ορίζει τα 

Δ.Λ.Π. καθώς και την ιστορική τους νομική αναδρομή ενω στην συνέχεια τονίζονται 

κάποιες βασικές έννοιες σχετικές με το Δ.Λ.Π. 7, τις οποιές θα αναλύσουμε 

εκτενέστερα και σε επόμενο κεφάλαιο. 

 

2.2 Ορισμός ΔΛΠ-ΔΠΧΑ 

Ως Λογιστικά Πρότυπα ορίζουμε το σύνολο των αρχών, μεθόδων και οδηγιών για την 

ικανοποίηση των λογιστικών αναγκών. Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα οριοθετούν 

τον τρόπο υπολογισμού του οικονομικού Αποτελέσματος και την κατάρτιση των 

Οικονομικών καταστάσεων έχοντας ως σκοπό την αληθή, ακριβή και ομοιόμορφη 

παρουσίαση των οικονομικών στοιχείων που θα χρησιμοποιηθούν από εσωτερικούς 

και εξωτερικούς χρήστες.  

Δύο όροι χρησιμοποιούνται όταν αναφερόμαστε στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 

(Δ.Λ.Π.) :  

➢  Ο όρος «ΔΛΠ –Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα»(IAS), χρησιμοποιείται για 

Πρότυπα και διερμηνείες που έχουν συνταχθεί και εκδοθεί απο την Επιτροπή 



 

15 

 

Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASC- International Accounting Standards 

committee). 

➢ Και ο όρος «ΔΠΧΑ- Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 

(IFRS)»  χρησιμοποιείται για νέα πρότυπα που υιοθετούνται μετά τον Μάρτιο 

του 2002. Περιλαμβάνουν ΔΛΠ, ΔΠΧΠ, και διερμηνείες που αναπτύχθηκαν 

από την Επιτροπή Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής 

Πληροφόρησης (ΕΔΔΠΧΑ) ( International Financial Reporting Interpretations 

Committee – IFRIC) ή την πρώτη μόνιμη επιτροπή Διερμηνειών (Standing 

Interpretation Committee –SIC). 

 

Τα ΔΛΠ παρουσιάζουν , περιγράφουν και ορίζουν τον τρόπο αναγνώρισης 

(καταχώρησης) και επιμέτρησης (αποτίμησης) των διαφόρων στοιχείων που 

αναφέρονται στις οικονομικές καταστάσεις και καθορίζουν τον τρόπο παρουσίασης 

και γνωστοποίησης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Γίνεται σαφής ο τρόπος 

με τον οποίο πρέπει να χειρίζονται και να απεικονίζονται οι διάφορες οικονομικές 

συναλλαγές και γεγονότα ώστε η αφομοίωση αυτών των κανόνων να θεωρείται 

απαραίτητη και αναγκαία για την παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων. 

Ανάλογα με τους φορείς που εκδίδουν τα πρότυπα λογιστικής τυποποίησης ή 

προσαρμόζουν τα πρότυπα με την ισχύουσα νομοθεσία ώστε να γίνονται πιο 

κατανοητά και να εφαρμόζονται σε κάθε χώρα , τα πρότυπα διαχωρίζονται σε: 

 

• Αμερικάνικα Πρότυπα , που έχουν εκδοθεί από το FASB και υποκείμενα της 

τυποποίησης αυτών των προτύπων είναι οι εταιρείες των ΗΠΑ και οι 

εταιρείες άλλων χωρών, εισηγμένες σε Αμερικάνικο χρηματιστήριο.  

• Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα , που εκδίδονται Από το IASB και αφορούν 

εταιρείες συγκεκριμένων χωρών ( π.χ. Κύπρος , Αυστραλία ) και εταιρείες με 

διεθνή παρουσία παράλληλα με τα εγχώρια GAAP 

• Ευρωπαϊκά Πρότυπα , που εκδίδονται από την Ευρωπαϊκή επιτροπή και 

υποκείμενα της λογιστικής τυποποίησης είναι εταιρείες των κρατών μελών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
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• Πρότυπα σε κάθε χώρα, που πραγματεύονται από τον εσωτερικό νομοθέτη και 

απευθύνονται σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται εντός της χώρας. 

 

 

 

 

2.3 Υποχρέωση εφαρμογής των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 

Σύμφωνα με το άρθρο 134 Ν. 2190/20 καθώς και με το 11 Ν. 3301/04 απο 1/1/2005 

και έπειτα τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα έχουν υποχρεωτική εφαρμογή απο 

Ανώνυμες Εταιρίες (Α.Ε.) που είναι εισηγμένες σε οργανωμένη χρηματιστηριακή 

αγορά. Επίσης, επιχειρήσεις εγκατεστημένες στην Ελλάδα έχουν υποχρέωση να 

συντάσουνς τις ετήσιες οικονομικές τους καταστάσεις με βάση τα Δ.Λ.Π., εφόσον οι 

επιχειρήσεις αυτές αντιπροσωπεύουν αθροιστικά (όλες μαζί ) ποσοστό µμεγαλύτερο 

από το 5 % του ενοποιημένου κύκλου εργασιών ή του ενοποιημένου ενεργητικού ή 

των ενοποιημένων αποτελεσμάτων ύστερα φυσικά από την αφαίρεση της αναλογίας 

που έχουν οι µμετοχές της μειοψηφίας.  

Οι µη εισηγμένες συγγενείς επιχειρήσεις δεν είναι υποχρεωμένες να 

εφαρμόζουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα για τις δικές τους οικονομικές 

καταστάσεις. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/20 είναι όμως υποχρεωμένες να 

παρέχουν ολα τα απαραίτητα στοιχεία προκειμένου η επαινούσα επιχείρηση να να 

τροποποιήσει τις οικονομικές καταστάσεις των συγγενών επιχειρήσεων και να 

εφαρμόσει στη συνέχεια την προβλεπόμενη από το ∆.Λ.Π. 28 μέθοδο της καθαρής 

θέσης. 

Δικαίωμα εφαρμογής των Δ.Λ.Π. έχουν επίσης και οι Α.Ε. των οποίων οι μετοχές δεν 

είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο, καθώς οι ΕΠΕ εφόσον πρώτα εγκριθεί αυτό απο 

την Γενική Συνέλευση των μετόχων ή των εταίρων µε πλειοψηφία που καθορίζεται 

στα άρθρα 29 παρ. 1 του Ν. 2190/20 ή στο άρθρο 13 του Ν. 3190/55, και που θα 

πρέπει να είναι υποχρεωτική η σχετική αυτή απόφαση για πέντε τουλάχιστον 

συνεχόμενες χρήσεις. 

Τέλος, όταν όμιλοι εταιριών εφαρμόζουν τα Δ.Λ.Π., θα πρέπει τόσο οι μητρικές 

εταιρίες να καταρτίζουν ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που αφορούν 
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τους ομίλους εταιριών, αλλά να καταρτίζονται και οι ατομικές καταστάσεις των 

μητρικών ξεχωριστά. 

 

 

 

2.4 Ιστορική αναδρομή και νομολογία 

Η Ελλάδα υιοθέτησε τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 1606/2002 στις 20 Μαρτίου 

2002 με τον Ν.2992/2002. Ο Νόμος 2992/2002 περιλαμβάνει μέτρα για την ενίσχυση 

της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας. Με το άρθρο 1 

καθιερώνονται τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα τα οποία εφαρμόζονται στην χώρα μας 

κατά την κατάρτιση των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων. Σύμφωνα με τον 

2992/2002 τα ΔΛΠ εφαρμόζονται υποχρεωτικά από τις Ανώνυμες Εταιρείες των 

οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών και Προαιρετικά από 

τις λοιπές επιχειρήσεις που έχουν την μορφή Ανωνύμου Εταιρείας και επιλέγουν τους 

τακτικούς κατά νόμο ελεγκτές τους από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ( 

ΣΟΕΛ). 

Με τον νόμο 2992/2002 υιοθετήθηκαν τα διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, όμως οι 

αντιθέσεις και οι διαφορές με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα δημιούργησαν 

δυσκολίες και δυσλειτουργίες στην εφαρμογή των Προτύπων. Οι διατάξεις που 

επιβάλλει η Ελληνική Νομοθεσία δεν επιτρέπουν την πλήρη εφαρμογή των Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων από τις επιχειρήσεις. Έτσι γίνεται μία συνεχή Προσπάθεια 

από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 

εναρμόνιση των Ευρωπαϊκών Κανονισμών με την Ελληνική Νομοθεσία ώστε να 

διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις στην εφαρμογή των ΔΛΠ όπως επιβάλλουν οι ανάγκες 

των χρηματαγορών. 

Έτσι ακολούθησε ο νόμος 3229/2004, όπου με το άρθρο 13 προσδιορίστηκαν 

τα πλαίσια προσαρμογής των ελληνικών επιχειρήσεων που υποχρεούνται να 

εφαρμόζουν τα Διεθνή λογιστικά Πρότυπα. Με το άρθρο 13 προστέθηκε το 

Κεφάλαιο 15 «Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα» στον Κ.Ν. 2190/1920 «Περί ανωνύμων 
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Εταιρειών»,το οποίο αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμοστούν τα ΔΛΠ 

στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα το Κεφάλαιο 15 περιλαμβάνει τα εξής άρθρα: 

• 134 Εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 

• 135 Δημοσιότητα των Συντεταγμένων κατά τα ΔΛΠ Οικονομικών 

Καταστάσεων 

• 136 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 

• 137 Ελεγκτές και Πιστοποιητικά Ελέγχου 

• 138 Επιμέτρηση Λογιστικών μεγεθών 

• 139 Κανόνες Αποτίμησης και λογιστικά βιβλία 

• 140 Φορολογητέα Κέρδη ή Ζημιές 

• 141 Χρηματοδοτικές Μισθώσεις 

• 142 Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 

• 143 Μεταβατικές Διατάξεις επί των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 

 

Επίσης με το άρθρο 14 «Τροποποίηση του Κώδικα βιβλίων και στοιχείων για 

την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων» του ίδιου νόμου ορίζεται ότι σε 

περίπτωση που τα ΔΛΠ έρχονται σε αντίθεση με τις φορολογικές διατάξεις του 

Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΠΔ 186/92) , τότε ισχύουν οι διατάξεις του 

κεφαλαίου 15 που προστέθηκαν στον Κ.Ν. 2190/20. Οι Ανώνυμες εταιρείες και οι 

εταιρείες περιορισμένης ευθύνης που εφαρμόζουν είτε υποχρεωτικά είτε προαιρετικά 

τα υιοθετημένα με κανονισμό της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα, σύμφωνα με τις Διατάξεις του Κεφαλαίου 15 του Κ.Ν. 

2190/1920, εξαιρούνται από την υποχρέωση εφαρμογής ειδικότερων Διατάξεων του 

νόμου αυτού, στο βαθμό που οι διατάξεις αυτές είναι αντίθετες με τις ρυθμίσεις του 

Κ.Ν. 2190/1920.Υποκείμενα στις διατάξεις του νόμου βιβλία θεωρούνται τόσο τα 

τηρούμενα για σκοπούς εφαρμογής των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων λογιστικά 

βιβλία όσο και τα συμπληρωματικά φορολογικά βιβλία στα οποία καταχωρούνται οι 

διαφορές μεταξύ των κανόνων αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων και των 

υποχρεώσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και των αντίστοιχων 

φορολογικών κανόνων. 
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Ο Ν.3301/2004 είναι ο σημαντικότερος νόμος που ακολούθησε και καθόρισε 

την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. Με το άρθρο 11 του 

Ν.3301/2004, τροποποιήθηκαν σημαντικές διατάξεις του εμπορικού νόμου 

Κ.Ν.2190/20 περί ανωνύμων εταιρειών για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των 

ΔΛΠ και τα άρθρα 2- 6 του Π.Δ. 360/1985 που αφορούν τα οικονομικά στοιχεία που 

οφείλουν να δημοσιεύουν περιοδικά οι εταιρείες των οποίων οι μετοχές έχουν 

εισαχθεί στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. 

Οι τροποποιήσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων ( Π.Δ. 186/1992 ΦΕΚ 

84Α’ ) για την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων ρυθμίζονται με το 

άρθρο 12 του Ν.3301/2004. Ενώ με το άρθρο 13 του ιδίου Νόμου επέρχονται στην 

ελληνική νομοθεσία οι τροποποιήσεις που αφορούν τον Κώδικα Φορολογίας 

εισοδήματος ( Κ.Ν. 2238/1994) για την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών 

Προτύπων. Με τον Ν.3460/2006 προσδιορίστηκε ότι αφορά την αποτίμηση των 

χρηματοοικονομικών μέσων στην εύλογη αξία από τις εταιρείες που εφαρμόζουν τα 

ΔΛΠ. Τέλος ο τρόπος σύνταξης των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων που 

συντάσσονται σύμφωνα με τα ΔΛΠ καθορίστηκε με τον Ν.3487/2006, και με την 

απόφαση ΕΛΤΕ Νο 110/2006 καθορίστηκε ο τρόπος αντιμετώπισης της διανομής 

των κερδών όταν εφαρμόζονται τα ΔΛΠ. 

Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά την Κατάσταση Ταμειακών Ροών, πριν την εφαρμογή 

των Δ.Λ.Π. στην Ελλάδα οι ανώνυμες επιχειρήσεις που κατείχαν μετοχές ή 

άλλες κινητές αξίες σε εταιρείες εισηγμένες σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά 

ήταν υποχρεωμένες να συντάσσουν Κατάσταση Ταμειακών Ροών και να την 

δημοσιεύσουν στο Ετήσιο Δελτίο τους κάθε χρόνο σύμφωνα με τις αποφάσεις του 

Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Ε.Κ.) 5/204/14.11.00 

και 7/732/15.02.06. Με την υποχρεωτική εφαρμογή των Δ.Λ.Π. όσες εταιρείες 

εφαρμόζουν τα Δ.Λ.Π. συντάσσουν υποχρεωτικά και την Κατάσταση Ταμειακών 

Ροών ως μία από τις πέντε υποχρεωτικές οικονομικές καταστάσεις. 

Η τελευταία τροποποίηση ( Ν.3487/2006) του Νόμου 2190/1920 ορίζει ότι οι 

ανώνυμες εταιρείες που συντάσσουν ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις των 

οποίων οι μετοχές ή άλλες κινητές αξίες δεν είναι εισηγμένες σε οργανωμένη 

χρηματιστηριακή αγορά καθώς και οι ενοποιούμενες σε αυτές επιχειρήσεις 
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καταρτίζουν , επιπροσθέτως , Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, καθώς και 

Κατάσταση Ταμειακών Ροών. 

 

2.5 Οικονομικές καταστάσεις µε βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 

Οι οικονομικές καταστάσεις μιας οικονομικής οντότητας αποτελούν μια δομημένη 

απεικόνιση της οικονομικής θέσης και απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων της. Η 

δημοσίευση τους καθίσταται αναγκαία και υποχρεωτική για την αξιολόγηση της 

οντότητας απο ενδιαφερόμενους. Οι πληροφορίες και τα συμπεράσματα που 

απορέουν απο την οικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης χρησιμοποιούνται απο 

εξωτερικούς και εσωτερικούς χρήστες για την λήψη αποφάσεων. 

Η παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων πρέπει να είναι κατανοητή για να 

χρησιμεύει στην βελτίωση της ικανότητας να προβαίνουν οι χρήστες αυτών σε 

αποδοτικές οικονομικές αποφάσεις. Η εφαρμογή των ΔΛΠ συνεπάγεται την 

κατάρτιση και παρουσίαση μιας σειράς οικονομικών καταστάσεων που απευθύνεται 

σε διάφορους χρήστες. Πιο συγκεκριμένα, με την εφαρμογή των ΔΛΠ καταρτίζονται 

οι εξής οικονομικές καταστάσεις: 

➢ Ο ισολογισμός (Balance sheet) 

➢ Η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης (Income Statement) 

➢ Η κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων (Statement of changes in 

equity ) 

➢ Η κατάσταση ταμειακών ροών (cash flow Statement) 

➢ Σημειώσεις (Full notes) που περιλαμβάνουν περίληψη των σημαντικών 

λογιστικών πολιτικών και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις πάνω στις 

οικονομικές καταστάσεις. 

Όταν η εταιρία εφαρμόζει ( υποχρεωτικά ή προαιρετικά ) τα ∆ιεθνή Λογιστικά 

Πρότυπα , τότε τα λογιστικά μεγέθη που θα απεικονίζονται στις Οικονομικές 

Καταστάσεις θα πρέπει να είναι εκείνα που προκύπτουν από τους κανόνες που 

εφαρμόζονται στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα ( άρθρο 138 Κ.Ν. 2190/20 ) 
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2.6 Σκοπός του Δ.Λ.Π. 7 1 

Σκοπός του Προτύπου των Ταµειακών Ροών είναι η εµφάνιση πληροφοριών, σχετικά 

µε τις µεταβολές στα ταµειακά διαθέσιµα και τα ταµειακά ισοδύναµα µιας 

επιχείρησης, µέσω της κατάστασης ταµειακών ροών, κατατάσσοντας τις ταµειακές 

ροές της χρήσης σε ροές από επιχειρηµατικές, επενδυτικές και χρηµατοοικονοµικές 

δραστηριότητες. Στην βάση της ουσίας του προτύπου αλλά και δεδοµένου του 

παρακάτω κύκλου της Ταµειακής Ροής στην επιχείρηση η κατάσταση Ταµειακών 

Ροών διαπερνά και καταγράφει τις «µεταβολές» σε όλες τις λειτουργίες της 

επιχείρησης που επηρεάζουν τα ταµειακά διαθέσιµα. 

∆εδοµένου ότι οι αναγνώστες των οικονοµικών καταστάσεων ενδιαφέρονται για το 

πως η επιχείρηση δηµιουργεί και χρησιµοποιεί τα ταµειακά διαθέσιµα και τα 

ταµειακά ισοδύναµα προκειµένου να εξοφλήσει τις υποχρεώσεις της και να παράγει 

πλούτο τον οποίο χρειάζονται οι επενδυτές ως ανταµοιβή του ρίσκου που 

αναλαµβάνουν, η κατάσταση ταµειακών ροών αποκτά µεγάλο ενδιαφέρον ως µία 

από τις πέντε οικονοµικές καταστάσεις που δηµοσιεύονται µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά 

Πρότυπα. Το Πρότυπο Νο 7, αντικατέστησε την Κατάσταση Μεταβολών της 

Χρηµατοοικονοµικής Θέσεως που είχε εγκριθεί τον Ιούλιο του 1977. 

Οι επενδυτές εκτιµώντας την δυνατότητα της επιχείρησης να παράγει ταµειακά 

διαθέσιµα µέσα από το φάσµα των δραστηριοτήτων της είτε αυτές λέγονται 

επιχειρηµατικές ή επενδυτικές δραστηριότητες µπορούν να συγκρίνουν και να 

αποφασίσουν αν η επιχείρηση είναι φερέγγυα και αξιόπιστη καθώς επίσης αν διαθέτει 

τα «ρευστά» διαθέσιµα προκειµένου να πραγµατοποιήσει τις πολιτικές κερδοφορίας 

που υπόσχεται η διοίκηση. Οι ταµειακές ροές επιπλέον παρόλο που δεν 

υποκαθιστούν την σηµαντικότητα των άλλων οικονοµικών καταστάσεων 

λειτουργούν αρκετά συµπληρωµατικά ως προς την πληροφόρηση και σε πολλούς 

χρήστες αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι των αναλύσεων τους καθώς δίνουν την 

δυνατότητα να πραγµατοποιήσουν αναλύσεις µε βάσει την προεξόφληση των 

ταµειακών ροών και να συγκρίνουν αποτελέσµατα µε άλλες επιχειρήσεις του κλάδου. 

                                                 
1 Grant Thornton, 2009, ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς I.F.R.S., Φάληρο 
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2.7 Πεδίο εφαρμογης 

Όπως τονίσαμε και παραπάνω στην Ελλάδα οι μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμοί 

δεν δεν είχαν την υποχρέωση να δημοσιεύουν μαζί με τις υπόλοιπες 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την Κατάσταση Ταμειακών Ροών μέχρι 

πρόσφατα. Μέχρι πριν την εφαρμογή των Δ.Λ.Π. στην Ελλάδα όσες ανώνυμες 

εταιρείες είχαν μετοχές ή άλλες κινητές αξίες εισηγμένες σε οργανωμένη 

χρηματιστηριακή αγορά ήταν υποχρεωμένες να συντάσσουν Κατάσταση Ταμειακών 

Ροών και να την δημοσιεύουν στο Ετήσιο Δελτίο τους κάθε χρόνο σύμφωνα με τις 

αποφάσεις του Δ.Σ. της Ε.Κ. 5/204/14-11-00 και 7/732/15-02-06.  

Κατόπιν και έπειτα απο την υποχρεωτική εφαρμογή των Δ.Λ.Π. η οικονομική 

οντότητα πρέπει να καταρτίζει την κατάσταση ταμειακών ροών, σύμφωνα με τις 

οδηγίες και τους κανονές τους Δ.Λ.Π. 7, και να την παρουσιάζει ως ένα αναπόσπαστο 

μέρος των οικονομικών καταστάσεών της για κάθε περίοδο, για την οποία 

παρουσιάζονται οικονομικές καταστάσεις. 

Οι χρήστες, εξωτερικοί ή μη, των οικονομικών καταστάσεων ενδιαφέρονται για το 

πως η οικονομική οντότητα δημιουργεί και διαχειρίζεται τα ταμειακά διαθέσιμα και 

ταμειακά ισοδύναμά της. Αυτό είναι άσχετο απο την δραστηριότητα της επιχείρησης 

και ανεξάρτητο αν τα ταμιακά διαθέσιμα μπορεί να αποτελούν προϊόν της 

επιχείρησης, όπως στην περίπτωση μια τράπεζας. Μια οικονομική οντότητα 

χρειάζεται ταμειακά διαθέσιμα για την διεκπεραίωση των δραστηριοτήτων της, την 

πληρωμή τυχόν υποχρεώσεων καθώς και την παροχή διαφόρων οφελειών στους 

επενδυτές της.2 

 

 

 

                                                 
2 Πετράκης Π. Ε., (2010), Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, Εθνικό και 

Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 
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2.8 Βασικοί όροι και έννοιες  

Για την ορθή χρήση και κατανόηση του Δ.Λ.Π. 7 είναι απαραίτητη η γνώση 

ορισμένων βασικών εννοιών που χρησιμοποιούνται ευρέως απο το συγκεκριμένο 

πρότυπο.  

 

Ταμειακά Διάθεσιμα 

Ως ταμειακά διαθέσιμα ορίζονται τα μετρητά που βρίσκονται στα ταμεία της 

επιχείρησης καθώς και τυχόν καταθέσεις της οι οποίες έχουν την δυνατότηνα να 

αναληφθούν άμεσα. 

 

 

Ταμειακά Ισοδύναμα 

Είναι οι βραχυπρόθεσµες, υψηλής ρευστότητας επενδύσεις που είναι άµεσα 

µετατρέψιµες σε συγκεκριµένα ποσά ταµειακών διαθεσίµων και που 

υπόκεινται σε ασήµαντο κίνδυνο µεταβολής της αξίας τους. Τα ταµειακά 

ισοδύναµα κατέχονται από την επιχείρηση για την αντιµετώπιση των 

βραχυχρόνιων ταµειακών αναγκών της και όχι για επένδυση ή άλλους 

σκοπούς. Μία επένδυση, συνεπώς, χαρακτηρίζεται ως ταµειακό ισοδύναµο 

µόνον όταν έχει σύντοµη λήξη (π.χ. λήξη σε τρεις µήνες ή λιγότερο από την 

ηµεροµηνία της απόκτησης της). 

Ταμειακές Ροές 

Είναι οι εισροές και οι εκροές των ταµειακών διαθεσίµων και των ταµειακών 

ισοδυνάµων. Οι ταµιακές ροές δεν περιλαµβάνουν κινήσεις µεταξύ στοιχείων 

που συνιστούν ταµιακά διαθέσιµα ή ταµιακά ισοδύναµα, γιατί αυτά τα στοιχεία 

αποτελούν µέρος της ταµιακής διαχείρισης µιας επιχείρησης µάλλον παρά 

µέρος των επιχειρηµατικών, επενδυτικών και χρηµατοοικονοµικών 

δραστηριοτήτων της. Η ταµειακή διαχείριση περιλαµβάνει την επένδυση του 

ταµιακού πλεονάσµατος σε ταµιακά ισοδύναµα. 
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Λειτουργικές δραστηριότητες 

Είναι οι κύριες δραστηριότητες δηµιουργίας εσόδων της επιχείρησης, καθώς 

και οι λοιπές δραστηριότητες που δεν είναι επενδυτικές ή χρηµατοοικονοµικές. 

 

 

Επενδυτικές δραστηριότητες 

Είναι οι δραστηριότητες που συνδέονται µε την απόκτηση και την διάθεση 

µακροπρόθεσµων στοιχείων του ενεργητικού και άλλων επενδύσεων που δεν 

περιλαµβάνονται στα ταµειακά ισοδύναµα. 

 

 

 

Χρηματοοοικονομικές δραστηριότητες 

Είναι οι δραστηριότητες που καταλήγουν σε µεταβολές στο µέγεθος και στη 

συγκρότηση των ιδίων κεφαλαίων και του δανεισµού της επιχείρησης. 

 

Οι συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων, δεν θεωρούνται ταμειακά 

ισοδύναμα. Εξαίρεση αποτελούν οι προνομιούχες μετοχές που αγοράστηκαν λίγο 

πριν τη λήξη τους και με συγκεκριμένη ημερομηνία εξαγοράς από τον εκδότη. 

Ο τραπεζικός δανεισμός γενικά θεωρείται χρηματοδοτική δραστηριότητα. 

Όμως, σε ορισμένες χώρες, η τραπεζική υπερανάληψη θεωρείται αναπόσπαστο μέρος 

της διαχείρισης μετρητών και θεωρείται ως μέρος των μετρητών και ισοδύναμων 

μετρητών. Ένα χαρακτηριστικό αυτών των τραπεζικών διακανονισμών είναι ότι το 

υπόλοιπο στην τράπεζα συχνά μεταβάλλεται από θετικό σε αρνητικό (υπερανάληψη), 

όπου το χρεωστικό αυτό υπόλοιπο έχει ένα ορισμένο ανώτατο όριο. 
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Οι ταμειακές ροές δεν συμπεριλαμβάνουν κίνηση μεταξύ στοιχείων που είναι 

μέρος των μετρητών και ισοδύναμων μετρητών καθώς αυτές είναι μέρος της 

διαχείρισης μετρητών παρά των λειτουργικών, επενδυτικών και χρηματοδοτικών 

δραστηριοτήτων.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Βλάχος Χ., Λουκά Λ., (2007), Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 2007, Εκδόσεις 

Global Training, Αθήνα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ 

ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

 

3.1 Βασικά στοιχεία  

 

Η κατάσταση ταμειακών ροών και οι πληροφορίες που προκύπτουν απο αυτή είναι 

πολύ χρήσιμες κυρίως για να εκτιμήσουν οι χρήστες, όπως προείπαμε, την 

δυνατότητα της επιχείρησης να διαχειρίζεται και να δημιουργεί ταµειακά διαθέσιµα 

και ταµειακά ισοδύναµα. Οι χρήστες επομένως μπορούν εύκολα να αναπτύξουν 

πρότυπα και να συγκρίνουν έτσι την παρούσα αξία των µελλοντικών ταµειακών 

ροών των διαφόρων επιχειρήσεων. Επίσης, αυξάνουν τη συγκρισιµότητα της 

παρουσιαζόµενης επιχειρηµατικής απόδοσης για διαφορετικές µεταξύ τους 

επιχειρήσεις, γιατί περιορίζουν τις επιδράσεις της χρησιµοποίησης 

διαφορετικών λογιστικών χειρισµών για τις ίδιες συναλλαγές και γεγονότα. 

Οι λόγοι µεταβολής των διαθεσίµων αναζητούνται σε όλους τους άλλους 

λογαριασµούς οι οποίοι εµφανίζονται στις λογιστικές καταστάσεις καθώς και 

σε πληροφορίες οι οποίες περιέχονται στις σημειώσεις που κατατάσει η οικονομική 

οντότητα, οι οποίες παρέχουν πληροφορίες και οδηγίες προς τους χρήστες για τις 

διάφορες λογιστικές καταστάσεις. 

Όσον αφορά την παρουσίαση της κατάστασης των ταμειακών ροών μπορούμε 

εύκολα να διαπιστώσουμε οτι το Δ.Λ.Π. 7 δεν παρέχει κάποια υποχρεωτική δομή και 

διάταξη των στοιχείων της κατάστασης των ταμειακών ροών. Ωστόσο προτείνει τον 

διαχωρισμό των οικονομικών δραστηριοτήτων σε λειτουργικές, επενδυτικές και 

χρηματοοικονομικές. Επομένως οι επιχειρήσεις που εφαρμόζουν τα Δ.Λ.Π. και τα 

Δ.Π.Χ.Α δεν υποχρεούνται να εφαρμόζουν μια συγκεκριμένη δομή ούτε επίσης να 
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κατατάσσουν τις οικονομικές τους δραστηριότητες στις τρείς κατηγορίες που 

αναφέραμε. Ωστόσο, η ανάγκη κατηγοριοποίησης των οικονομικών δραστηριοτήτων 

στις τρεις κατηγορίες προέκυψε απο τις ίδιες τις οικονομικές οντότητες καθώς η 

ταξινόμηση και η παρουσίαση αυτών προσέφερε την δυνατότητα 

αποτελεσματικότερης διοίκησης, ελέγχου και οικονομικού σχεδιασμού. 

Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε οτι η οικονομική οντότητα υιοθετεί και 

εφαρμόζει την προτεινόμενη ταξινόμηση των ταμιακών ροών στα πλαίσια που τη 

θεωρεί πρακτική στην εφαρμογή της, ουσιαστικά όμως αναπτύσσει τη δομή που 

ταιριάζει στη φύση της και περιγράφει με τον πλέον κατάλληλο τρόπο τις 

δραστηριότητες της.  

 

Πριν αναλύσουμε την τεχνική κατάρτισης της κατάστασης των ταμειακών ροών με 

βάση το Δ.Λ.Π. 7 θα πρέπει να δώσουμε μια γενική εικόνα για το πως ορίζονται και 

αξιοποιούνται οι μεταβολές στα κονδύλια που χρησιμοποιεί η κατάσταση ταμειακών 

ροών. Αρχικά όσον αφορά τα κονδύλια του Ενεργητικού όταν αυτά αυξάνονται 

δημιουργούν μια εκροή ενώ οταν αυτά μειώνονται δημιουργήται αντίστοιχα μια 

εισροή. Το αντίστροφο ισχύει στο Παθητικό. Όταν δηλάδη έχουμε αύξηση τοτε 

δημιουργείται εισροή ενώ όταν έχουμε μείωση αυτό σημαίνει εκροή. Αυτό μπορούμε 

να το εξηγήσουμε πολύ εύκολα και απλά αρκεί να σκεφτόμαστε την συναλλαγή, που 

πραγματοποιείται και λαμβάνει χώρα είτε στον ενεργητικό είτε στο παθητικό, μέσω 

του ταμείου της οικονομικής οντότητας. Για παράδειγμα έαν η επιχείρηση 

αποφασίσει να αυξήσει ένα στοιχείο του ενεργητικού της καταβάλει χρήματα απο το 

ταμείο της επιχείρησης για την αποπληρωμή του. Επομένως, η αύξηση στα στοιχεία 

του ενεργητικού θα σημαίνει αυτόματα και εκροή χρημάτων. Αντίστοιχα αν η 

επιχείρηση αποφασίσει να ρευστοποιήσει ένα στοιχείο του ενεργητικού θα 

εισρεύσουν µετρητά στο ταµείο, δηλαδή αυτό σημαίνει πως μια μείωση στις τάξεις 

του ενεργητικόυ ερμηνεύεται ως εισροή μετρητών. Το αντίθετο ισχύει για τα 

στοιχεία του παθητικού. Εάν για παράδειγμα η επιχείρηση αποφασίσει να 

εξοφλήσει μια υποχρέωση της τότε καταβάλει το αντίστοιχο ποσό της υποχρέωσης 
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απο το ταμείο της. Αυτό ουσιαστικά μας οδηγεί στο συμπέρασμα πως μια μείωση 

των στοιχείων του παθητικού μας σημαίνει ταυτόχρονα και εκροή μετρητών.4 

 

Ο πίνακας παρακάτω ουσιαστικά παρουσιάζει τις μεταβολές των κονδυλίων καθώς 

και τις μεταβολές που επιφέρουν αυτές στο ταμείο της οικονομικής οντότητας. 

 

Περιγραφή Μεταβολή Μεταβολή Ταμείου 

Ενεργητικό Αύξηση Εκροή 

Ενεργητικό Μείωση Εισροή 

Παθητικό Αύξηση Εισροή 

Παθητικό Μείωση Εκροή 

Μεταβολές των στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού μεταφρασμένες σε Εκροές – Εισροές 

 

Βάση της απλής αυτής λογικής θα µπορούσαµε να κατηγοριοποιήσουµε όλες τις 

κατά κάποιο τρόπο µεταβολές των κονδυλίων ενός ισολογισµού από την µια χρονιά 

στην άλλη όχί µόνο µε βάση την αύξηση ή την µείωση αλλά και το ποιο είδος 

ταµειακής ροής επηρεάζουν. 

 

 

3.2 Ωφέλειες απο την πληροφόρηση για τις ταμειακές ροές 

Η κατάσταση ταμειακών ροών οταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τις λοιπές 

οικονομικές καταστάσεις, παρέχει πληροφορίες που επιτρέπουν στους χρήστες να 

εκτιμούν τις μεταβολές στα ίδια κεφάλαια μιας οικονομικής οντότητας καθώς και να 

έχουν πρόσβαση στην χρηματοοικονομική της δομή. Παρέχουν επίσης πληροφόρηση 

σχετικά με τις δυνατότητες της επιχείρησης να επηρεάζζει τα ποσά και τον χρόνο των 

                                                 
4 Σακέλλης Εµµανουήλ (2005), “Σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων των ∆.Λ.Π µε βάση το Ε.Γ.Λ.Σ” 
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ταμειακών ροών, προκειμένου να τις προσαρμόζει στην αλλαγή των συνθηκών της 

αγοράς και των ευκαιριών που ανακύπτουν. 5 

Οι πληροφορίες για τις ταμιακές ροές, όπως ήδη αναφέρθηκε, είναι χρήσιμες 

στην εκτίμηση της δυνατότητας της επιχείρησης να δημιουργεί ταμιακά διαθέσιμα 

και ταμιακά ισοδύναμα, αλλά και επιτρέπουν στους χρήστες να αναπτύξουν 

υποδείγματα των διαφόρων επιχειρήσεων για να εκτιμούν και να συγκρίνουν την 

παρούσα αξία των μελλοντικών ταμιακών ροών τους. Επίσης αυξάνουν τη 

συγκρισιμότητα των παρουσιαζόμενων λειτουργικών αποτελεσμάτων μεταξύ 

διαφορετικών επιχειρήσεων, γιατί περιορίζουν τις επιδράσεις της χρησιμοποίησης 

διαφορετικών λογιστικών χειρισμών για τις ίδιες συναλλαγές και γεγονότα.6 

Οι πληροφορίες για τις ταμειακές ροές είναι επίσης χρήσιμες για τον έλεγχο 

της ακρίβειας προηγούμενων εκτιμήσεων, για τις μελλοντικές ταμειακές ροές και για 

την εξέταση της σχέσης μεταξύ της κερδοφορίας και των καθαρών ταμειακών ροών 

και της επίδρασης των μεταβολών των τιμών.7 

Η κατάσταση ταμιακών ροών είναι πολύ σημαντική τόσο για τους χρήστες 

των χρηματοοικονομικών καταστάσεων όσο και για τη διεύθυνση της οντότητας. Οι 

χρήστες ενδιαφέρονται για τις ταμιακές ροές της οντότητας ούτως ώστε να μπορούν 

να αξιολογούν την ικανότητα της:  

➢ να ρευστοποιεί τα κέρδη της, 

➢ να πληρώνει μερίσματα, 

➢ να χρηματοδοτεί επενδύσεις που παράγουν επιπρόσθετες ταμιακές ροές 

➢ να διακανονίζει τις υποχρεώσεις της 

➢ να συνεχίζει τις λειτουργικές της δραστηριότητες  

➢ να καταβάλλει μερίσματα στους επενδυτές της.8 

 

                                                 
5 Grant Thornton, 2009, ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς I.F.R.S., Φάληρο 

 
6 Πετράκης Π.Ε., (2010), Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, Εθνικό και 

Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 
7 Πρωτοψάλτης Ν., (2008), Κωδικοποίηση Διεθνών Προτύπων 

Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και 

Διερμηνειών, Εκδόσεις Αθ. Σταμούλης, Αθήνα. 
8 Βλάχος Χ., Λουκά Λ., (2007), Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 2007, Εκδόσεις 

Global Training, Αθήνα 
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Επικέντρωση στη διαχείριση των ταμιακών ροών μπορεί επίσης να βελτιώσει 

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

ικανοποιητικών μετρητών έγκαιρα για επενδυτικούς σκοπούς).9 

Συμπερασματικά θα μπορούσε να λεχθεί ότι η κατάσταση ταμειακής ροής 

παρουσιάζει τις εισπράξεις (πηγές) και πληρωμές (χρήσεις), ως και την καθαρά 

μεταβολή στα ρευστά διαθέσιμα που απορρέουν από τις εργασίες της επιχειρήσεως, 

καθώς και από τις επενδυτικές και χρηματοοικονομικές δραστηριότητες της κατά τη 

διάρκεια μιας χρονικής περιόδου η οποία περικλείει το αρχικό και το τελικό ποσό 

ρευστών αυτής. Επιπλέον εξηγεί τις μεταβολές στα επιμέρους στοιχεία του 

ισολογισμού και στις υποχρεώσεις μιας επιχειρήσεως και ως εκ τούτου βοηθά τους 

επενδυτές, πιστωτές ως και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο να αξιολογήσει: 10 

➢ Την ικανότητα της επιχειρήσεως να δημιουργεί θετική ροή κεφαλαίων στο 

μέλλον 

➢ Την ικανότητα να ανταποκρίνεται στην εξόφληση υποχρεώσεων και πληρωμή 

μερισμάτων 

➢ Την ανάγκη της επιχειρήσεως για χρηματοδότηση της από εξωτερικές πηγές 

➢ Τις αιτίες υφισταμένων διαφορών μεταξύ των καθαρών κερδών, όπως 

εμφανίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και της καθαρής ταμειακής 

ροής από τις εργασίες της επιχειρήσεως 

➢ Τις ταμειακές και μη ταμειακές συναλλαγές μιας επιχειρήσεως από τις 

επενδυτικές και χρηματοοικονομικές της δραστηριότητες 

➢ Τους λόγους μεταβολής των μετρητών και των εξομοιωμένων με μετρητά 

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

 

 

                                                 
9 The Association of International Accountants (ΑΙΑ), (2006), International 

Financial Reporting Standards, EPTC PUBLICATIONS LIMITED. 
10 Ζιγκερίδης Δ. και Κυλώνης Ν., (2008), ‘’Η Κατάσταση Ταμειακών Ροών 

σύμφωνα με το ΔΛΠ Νο 7 και η τεχνική κατάρτισής της’’, Περιοδικό Epsilon 7, 

Τεύχος 286 (487)/15-2-2008 
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3.3 Κατάταξη και διαχωρισμός δραστηριοτήτων 

Αν και το ΔΛΠ7 δεν επιβάλει ένα διαχωρισμό ή ταξινόμηση των ταμειακών 

μεταβολών, ωστόσο, έχει επικρατήσει η παρουσίαση των μεταβολών των μετρητών 

και μετρητών ισοδυνάμων να ακολουθεί τις τρεις σημαντικότερες οικονομικές 

δραστηριότητες της επιχείρησης. Η κατάσταση ταμειακών ροών παρουσιάζει τις 

ταμειακές ροές στη διάρκεια της περιόδου, διαχωρίζοντας τες σε λειτουργικές, 

επενδυτικές και χρηματοοικονομικές. 

Η κατηγοριοποίηση αυτή των ταμειακών πράξεων δίνει την δυνατότητα στον 

χρήστη να εντοπίσει την πηγή προέλευσης των εισροών αλλά και την χρήση των 

μετρητών και μετρητών ισοδυνάμων ως εκροές. Η επιχείρηση θα αναπτύξει τις 

ταμειακές δραστηριότητες σε μία δομή εκείνη που θα διαχωρίζει τις ταμειακές ροές 

της σε επιχειρηματικές, επενδυτικές και χρηματοοικονομικές δραστηριότητες, 

ταυτόχρονα όμως θα αναδεικνύει το επιχειρηματικό της προφίλ και τον τρόπο 

λειτουργίας της. Υπάρχει δηλαδή η δυνατότητα να επιλέγει την μορφή που αρμόζει 

περισσότερο στο είδος της δραστηριότητας της. Η κατάταξη των οικονομικών 

δραστηριοτήτων παρέχει πληροφορίες στους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων 

που προσδιορίζουν την επίδραση των οικονομικών δραστηριοτήτων στην οικονομική 

θέση της οικονομικής οντότητας και το ποσό των ταμιακών διαθεσίμων και 

ισοδυνάμων. Δίνεται επίσης η δυνατότητα σύγκρισης και αντιπαράθεσης αυτών των 

δραστηριοτήτων. 

Ο διαχωρισμός των δραστηριοτήτων σε επιχειρηματικές επενδυτικές και 

χρηματοοικονομικές πράξεις παρουσιάζει δυσκολίες. Κάθε απλή συναλλαγή μπορεί 

να συμπεριλαμβάνει ταμιακές ροές που διαφέρουν στον τρόπο κατάταξης και στην 

ουσία η ροή ανήκει σε δύο κατηγορίες. Για παράδειγμα, μία δόση δάνειου της 

επιχείρησης είναι μία απλή πράξη συναλλαγής που αν διασπαστεί μπορεί να δώσει 

καλύτερη πληροφόρηση για τη φύση της ταμειακής ροής. Μία δόση δανείου 

συμπεριλαμβάνει τόκο και χρεολύσιο, είναι λοιπόν πιο σωστό να εμφανίζεται ο τόκος 

στην επιχειρηματική δραστηριότητα και το χρεολύσιο στην χρηματοοικονομική 

δραστηριότητα. 
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3.3.1 Ταμειακές ροές απο επιχειρηματικές ή λειτουργικές 

δραστηριότητες11 

Αν και στις περισσότερες υγιής επιχειρήσεις που εµφανίζουν κερδοφόρους 

ισολογισµούς οι ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες είναι θετικές, αυτό 

απο μόνο του δεν αποτελεί τον κανόνα. Όπως είναι γνωστό η επιχείρηση τα πρώτα 

έτη μια επενδυτικής δραστηριότητας προσπαθέι να διευρύνει το πελατολόγιο της ενώ 

ταυτόχρονα δέχεται πιέσεις απο τον ανταγωνισμό με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζει 

κατά κανόνα αρνητικές ταμειακές ροές απο λειτουργικές δραστηριότητες. Επίσης, 

επιχειρήσεις σε έντονη φάση ανάπτυξης και επενδύσεων παρουσιάζουν αρνητικές 

τέτοιες ροές καθώς ποντάρουν στην είσπραξη εσόδων τα επόμενα χρόνια. Μπορούμε 

να πούμε λοιπόν πως σε επιχειρήσεις όπου τα πρώτα χρόνια ζωής τους επενδύουν 

αρκετά, ενώ τα έσοδα είναι χαµηλά λόγω του γεγονότος ότι βρίσκονται στην αρχή 

της ανάπτυξης του δικτύου τους, θα περιµένουµε αρνητικές ταµειακές ροές. 

Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες χρήζουν σημαντικής 

σπουδαιότητας για έναν αναλυτή, είτε εσωτερικό είτε εξωτερικό, διότι παρέχουν την 

δυνατότητα στον χρήστη να διαπιστώσει αν η γενική εκμετάλλευση της επιχείρησης 

της επιχείρησης είναι σε θέση να δηµιουργήσει ρευστά διαθέσιµα και 

να οδηγήσει σε µακροχρόνια κερδοφορία µέσα από την αποτελεσµατική διαχείριση 

των στοιχείων του ενεργητικού.  

Επίσης οι ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες παρέχουν τις απαραίτητες 

πληροφορίες για τη εκτίµηση της δυνατότητας επιβίωσης µιας επιχείρησης. Για 

παράδειγμα αν επέλθει μια µείωση των ταµειακών ροών από λειτουργικές 

δραστηριότητες σηµαίνει ότι η επιχειρηµατική δραστηριότητα της επιχείρησης 

αντιµετωπίζει κάποιο λειτουργικό πρόβληµα, καθώς ενδέχεται να βρίσκεται σε µια 

φάση µείωσης της ενεργούς ζήτησης του προϊόντος που παράγει η επιχείρηση ή σε 

µια βραχυχρόνια φάση ύφεσης που µπορεί να οφείλεται στο γενικότερο οικονοµικό 

κλίµα. Επιπλέον η είσπραξη των απαιτήσεων µπορεί να βρίσκεται σε επιθυµητούς 

ρυθµούς και µπορεί εύκολα µια τέτοια τάση να εντοπιστεί και σε συνάρτηση µε την 

                                                 
11 Mulford W. Charles & Comiskey E. Eugene, (2005), “Creative Cash Flow Reporting, Uncovering Sustainable 

Financial Performance” 
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πτώση του δείκτη της κυκλοφοριακής ταχύτητας είσπραξης των απαιτήσεων. 

Γενικότερα μια μείωση των ταμειακών ροών είναι καλό να ελέγχεται και κλαδικά 

µήπως αναγνωριστεί κάποια ύφεση που µπορεί να επηρεάζει µόνο τον συγκεκριµένο 

κλάδο. Στην προσεχτική ανάλυση των ταµειακών ροών από λειτουργικές 

δραστηριότητες απαιτείται πολλές φορές αναγνώριση εισροών και εκροών οι οποίες 

δεν είναι εµφανείς, όπως µιας εκκρεµούσα δικαστική απόφαση που µπορεί να 

επηρεάσει την επιχειρηµατική λειτουργία της επιχείρησης. 

Η συνεχής και αδικαιολόγητη εµφάνιση αρνητικών ταµειακών ροών µπορεί να 

προκαλέσει αρκετά προβλήµατα στην επιχείρηση γιατί αυτό σηµαίνει ότι κάτι δεν 

πάει καλά. Πιο συγκεκριμένα, η αδυναμία της επιχείρησης να δημιουργεί ταμειακά 

διαθέσιμα θα σημάνουν την αρχή προβλημάτων όσον αφορά την επιχειρηματική της 

λειτουργεία αφού ενδεχοµένως η επιχείρηση θα πρέπει να καταβάλει τόκους και να 

πληρώσει τρέχοντα έξοδα. Άρα η διοίκηση θα πρέπει ενδεχοµένως να αποφασίσει 

νέο δανεισµό, ή να ρευστοποιήσει στοιχεία του πάγιου ενεργητικού µε αποτέλεσµα 

να διευρύνει την ανησυχία για την κάλυψη των υποχρεώσεων µακροχρόνια. 

Η κατάσταση των ταμειακών ροών λοιπόν εαν εξεταστεί διεξοδικά μπορεί να 

προσδώσει μια καλή εικόνα για την λειτουργία της επιχείρησης, κυρίως αυτήν την 

περίοδο όπου τα προβλήματα ρευστότητας στην αγορά είναι μεγάλα και σημαντικά 

για όλες τις επιχειρήσεις. Είναι λογικό ότι ο αποτελεσµατικότερος τρόπος αύξησης 

των ροών αυτών είναι µειώσεις των απαιτήσεων και των αποθεµάτων µέσω του 

κυκλώµατος πώλησης που αποτελεί ίσως και ένδειξη της αποτελεσµατικότητας της 

διοίκησης µιας επιχείρησης. Και αυτό γιατί για να αυξήσει την ταµειακή ρευστότητά 

της η επιχείρηση θα πρέπει να καλλιεργήσει και αναπτύξει διαδικασίες αναγνώρισης 

προβληµάτων ρευστότητας προς αυτήν την κατεύθυνση. Η ανάπτυξη την τελευταία 

δεκαετία των πληροφοριακών συστηµάτων και των λεγoµένων ERPs (Enterprise 

Resource Planning) έχει συµβάλλει τα µέγιστα στην διαδικασία αυτή. Η εµφάνιση 

πλέον των ληξιπρόθεσµων οφειλών και ο υπολογισµός του κινδύνου και της 

πιθανότητας να καθιστεί ένας πελάτης ανεπίδεκτος ή επισφαλής µπορεί να 

υπολογιστεί µε ακρίβεια. Επιπλέον η οργάνωση παραγγελιοληψίας και 

παραγγελιοδοσίας καθίσταται ασφαλέστερη και πιο ακριβής µε την µείωση των 

αποθεµάτων να είναι πιο εφικτή. 
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Με την ίδια λεπτομέρεια και προσοχή θα πρέπει επίσης να εξετάζονται και οι 

αυξήσεις των απαιτήσεων και των αποθεµάτων. Μια αύξηση αποθεµάτων 

σηµατοδοτεί ταυτόχρονα αύξηση των κερδών και ενδεχοµένως αν αυτή δεν είναι 

δικαιολογηµένη να προκαλέσει προβλήµατα στην λειτουργία της επιχείρησης. ∆εν 

είναι λίγες οι φορές όπου οι αυξήσεις των απαιτήσεων και των αποθεµάτων µπορεί 

να είναι αποτέλεσµα µιας κακής πιστωτικής πολιτικής έναντι των πελατών, όπως 

µιας ενδεχόµενης ανοιχτής πολιτικής πιστώσεων προκειµένου να αυξηθούν οι 

πωλήσεις εµπορευµάτων. Αν επιπλέον τα κόστη αποθήκευσης είναι µεγάλα αυτό θα 

αποβεί καταστροφικό για την ίδια την επιχείρηση.  

Τα έξοδα της επιχείρησης που διασφαλίζουν την λειτουργία της και η οµαλή µείωση 

τους που συνιστά καλύτερα περιθώρια κέρδους άρα και καλύτερη ρευστότητα είναι 

επίσης σηµαντικός δείκτης ένδειξης καλύτερων ταµειακών ροών αφού η δυνατότητα 

πληρωµής των βραχυχρόνιων υποχρεώσεων µε τις καθαρές ταµειακές εισροές από 

λειτουργικές δραστηριότητες αποτελεί εγγύηση ότι τα χρήµατα που παράγονται από 

την δραστηριότητα της επιχείρησης επαρκούν προκειµένου να καλυφθούν οι εκροές 

χρηµάτων για πληρωµές. 

Βέβαια παρόλο που οι ταμειακές ροές απο λειτουργικές δραστηριότητες παρέχουν 

μια ικανοποιητική εικόνα για την ρευστότητα μιας επιχείρησης, δεν μπορούμε να 

πούμε οτι κάποιος αν μελετήσει τις ταμειακές ροές θα βγάλει ασφαλή συμπεράσματα 

και για την αποδοτικότητα της εν λόγω επιχείρησης. Αυτό συµβαίνει γιατί οι 

ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες είναι απαλλαγµένες από το µέγεθος 

των αποσβέσεων. Οι αποσβέσεις θεωρούνται έξοδο χωρίς ταµειακό αντίκτυπο αφού 

µειώνουν τα έσοδα κατά τον υπολογισµό των αποτελεσµάτων αλλά δε συνεπάγονται 

ταµειακές εκροές. Έτσι κατά τον υπολογισµό αριθµοδεικτών, η ταµειακή 

αποδοτικότητα του συνόλου των κεφαλαίων ή των ιδίων κεφαλαίων, µπορεί να 

οδηγήσει σε παραπλανητικά συµπεράσµατα, γιατί δε λαµβάνονται υπόψη όλα τα 

κόστη κατά τον υπολογισµό των αποδοτικοτήτων που βασίζονται σε ταµειακές ροές 

από λειτουργικές δραστηριότητες.  

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε πως η εικόνα της επιχείρησης δεν πρέπει και 

δεν µπορεί να σχηµατιστεί µόνο από το µέγεθος των κερδών γιατί τα κέρδη είναι 

κατά κανόνα ενισχυµένα από το µέγεθος των δεδουλευµένων (accruals) τα οποία 

µπορούν να επηρεαστούν σε µεγάλο βαθµό από τις αποφάσεις της διοίκησης. Οι 
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ταµειακές ροές απαλλαγµένες από το φορτίο των δεδουλευµένων µπορούν να 

προσδώσουν μια καλύτερη ποιότητα κερδών που εµφανίζεται στις λογιστικές 

καταστάσεις. Μια υψηλή τιµή του δείκτη ταµειακών ροών από λειτουργικές 

δραστηριότητες προς καθαρά κέρδη σηµαίνει ότι µια επιχείρηση διαθέτει αρκετά 

ρευστά διαθέσιµα και πώς ένα µεγάλο κοµµάτι των κερδών είναι µέσα στην 

επιχείρηση. Όσο, υψηλότερος της µονάδας είναι ο σχετικός δείκτης τόσο καλύτερα 

θεωρούνται τα κέρδη. Αντίθετα, µια χαµηλή τιµή του δείκτη ταµειακών ροών από 

λειτουργικές δραστηριότητες προς καθαρά κέρδη δείχνει µίας χαµηλής ποιότητας 

κέρδη µε υψηλά δεδουλευµένα όπου ενδεχοµένως έσοδα επόµενης χρήσης να 

καταγράφηκαν στην τωρινή και έξοδα τωρινής χρήσης να µετακύλησαν στην 

επόµενη. 

Στις ταμειακές ροές απο λειτουργικές δραστηριότητες περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, 

οι ακόλουθες κατηγορίες συναλλαγών12:  

➢ Εισπράξεις απαιτήσεων απο πωλήσεις αγαθών ή παροχή υπηρεσιών 

➢ Εισπράξεις απο δικαιώματα εκμετάλλευσης, αμοιβές και προμήθειες  

➢ Εξόφληση υποχρεώσεων σε προμηθευτές και σε υπαλλήλους 

➢ Πληρωμές ενοικίων που καταβάλλονται για εξοπλισμό που χρησιμοποιείται 

για την άσκηση των λειτουργικών δραστηριοτήτων της επιχείρησης 

➢ Πληρωμές φόρων π.χ. Φ.Π.Α, φόροι εισοδήματος, παρακρατούμενοι φόροι, 

κ.τ.λ. 

➢ Πληρωμές ασφαλιστικών εισφορών που καταβάλλονται για λογαριασμό των 

εργαζομένων 

 

Η παρουσίαση των ταμειακών ροών απο λειτουργικές δραστηριότητες μπορεί να γίνει 

είτε με την άμεση (direct) είτε με την έμμεση (indirect) μέθοδο, τις οποίες θα 

αναλύσουμε διεξοδικά παρακάτω. 

 

 

                                                 
12 Grant Thornton, 2009, ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς I.F.R.S., Φάληρο 
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3.3.2 Ταμειακές ροές απο επενδυτικές δραστηριότητες 13 

 

Οι επενδυτικές δραστηριότητες μιας επιχείρησης και ο αντίκτυπος τους στην 

ρευστότητα αλλά και στην αποδοτικότητα αυτής, αποτελούν χρήσιμη πληροφορία όχι 

µόνο για το εσωτερικό περιβάλλον αλλά και για το εξωτερικό και κυρίως για τους 

επενδυτές που ενδιαφέρονται να εξετάσουν και να εξάγουν συμπεράσματα για 

µελλοντικά κέρδη ή ζηµιές. Τα κυριότερα κονδύλια που περιλαµβάνονται στην 

κατάσταση ταµειακών ροών από επενδυτικές δραστηριότητες είναι ενδεχόµενες 

αγορές πάγιων στοιχείων του ενεργητικού, επιχειρήσεων, µετοχών ή άλλων ή και 

αντίστροφες ροές όπως πωλήσεις επενδυτικών στοιχείων. 

Οι ταµειακές επενδυτικές εκροές δίνουν πληροφορίες για την δυνατότητα επέκτασης 

και οι εισροές για το βαθµό συρρίκνωσης µιας επιχείρησης, δηλαδή για το πως 

µπορούν να διαµορφωθούν τα µελλοντικά κέρδη τα οποία εξαρτώνται κατά κανόνα 

από την πορεία των επενδύσεων. Μια επιχείρηση µπορεί να επεκταθεί µε αγορές 

παγίων ή µε αγορές επιχειρήσεων. Βέβαια τα απόλυτα νούµερα δεν µπορούν να µας 

δώσουν ξεκάθαρη εικόνα για την επιχείρηση αν δεν συγκριθούν µε τους ρυθµούς 

αύξησης επενδύσεων των ανταγωνιστών, αφού ληφθούν υπόψη: ο ρυθµός ανάπτυξης 

της επιχείρησης, οι τρέχουσες τεχνολογικές εξελίξεις, τα πάγια που διαθέτει και οι 

πρόσφατες επενδύσεις που έχει κάνει η επιχείρηση. Και αυτό βέβαια γιατί οι 

επενδύσεις και τα κεφάλαια που δαπανά µια επιχείρηση µπορούν να αποτελούν από 

µόνα τους εµπόδιο εισόδου στον κλάδο άρα να αποµακρύνουν και δυνητικούς 

ανταγωνιστές. Όταν πρόκειται για την αγορά µιας άλλης επιχείρησης θα πρέπει να 

εκτιµηθούν τα κόστη χρηµατοδότησης καθώς και τα οφέλη τα οποία θα προκύψουν 

από τη µελλοντική εξαγορά. Συµµετοχές σε άλλες επιχειρήσεις θα πρέπει να µπουν 

στο µικροσκόπιο και να δικαιολογηθούν γιατί πολλές φορές κρύβουν µεγάλο κόστος 

λόγω διοικητικών αλλαγών και άλλες φορές να αποκρύπτουν την αδυναµία της 

επένδυσης σε προγράµµατα από µε υψηλότερες αποδόσεις.  

Πολλές φορές η ρευστοποίηση παγίων µέσω πωλήσεων τους µπορούν να 

συγκαλύπτουν προβλήµατα ρευστότητας. Μικρότερο ενεργητικό συνεπάγεται 

συρρίκνωση των δραστηριοτήτων και χαµηλότερα µελλοντικά κέρδη, ενώ η 

                                                 
13Νιάρχος Νικήτας (2004), “Χρηµατοοικονοµική Ανάλυση Λογιστικών 

Καταστάσεων”, Εκδόσεις Σταµούλης 
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ρευστοποίηση συµµετοχών και χρεογράφων µπορεί να γίνεται προκειµένου να 

χρηµατοδοτηθεί κάποιο ευρύτερο επενδυτικό πρόγραµµα από το οποίο αναµένονται 

υψηλότερες αποδόσεις. 

Βέβαια τα µελλοντικά κέρδη που αφορούν άµεσα τους επενδυτές επηρεάζονται και 

από τις επενδυτικές εκείνες δραστηριότητες οι οποίες χρηµατοδοτούνται µε 

διαθέσιµα αλλά και αυτές οι οποίες χρηµατοδοτούνται µε την έκδοση µετοχών ή 

οµολογιών. Οι µετοχές- οµολογίες δεν εµφανίζονται στην κατάσταση ταµειακών 

ροών, γιατί δεν εµπλέκονται άµεσα µε τα διαθέσιµα, αλλά έχουν συνέπειες για το 

µελλοντικό επίπεδο κερδών και ταµειακών ροών, οι οποίες και θα πρέπει να 

λαµβάνονται υπόψη κατά την ανάλυση της κατάστασης ταµειακών ροών.  

Στις ταμειακές ροές απο επενδυτικές δραστηριότητες, ενδεικτικά, περιλαμβάνονται οι 

ακόλουθες κατηγορίες συναλλαγών14: 

➢ Πληρωμές για αγορά ενσώματων παγίων και άλλων μακροπρόθεσμων 

απαιτήσεων π.χ. συμμετοχών, χρεογράφων, δανείων σε τρίτους 

➢ Εισπράξεις απο πωλήσεις ενσώματων παγίων και άλλων μακροπρόθεσμων 

απαιτήσεων, καθώς και αποπληρωμές χορηγηθέντων δανείων 

➢ Εισπράξεις απο τόκους, μερίσματα και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 

➢ Εισπράξεις απο πωλήσεις συμμετοχών, χρεωστικών τίτλων άλλων 

επιχειρήσεων καθώς και δικαιωμάτων σε κοινοπραξίες 

➢ Πληρωμές τοις μετρητοίς για συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης και 

προθεσμιακές συμβάσεις, για συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης (options) 

και συμβάσεις ανταλλαγών (swaps), εκτός αν οι συμβάσεις κατέχονται για 

συναλλακτικούς ή εμπορικούς σκοπούς ή οι πληρωμές τοις μετρητοίς 

κατατάσσονται στις χρηματοοικονομικές δραστηριότητες 

➢ Εισπράξεις από συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και προθεσμιακές 

συμβάσεις, συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης και συμβάσεις ανταλλαγών, 

εκτός αν οι συμβάσεις κατέχονται για συναλλακτικούς ή εμπορικούς σκοπούς 

ή οι εισπράξεις κατατάσσονται στις χρηματοοικονομικές δραστηριότητες. 

 

                                                 
14 Grant Thornton, 2009, ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς I.F.R.S., Φάληρο 
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3.3.3 Ταμειακές ροές απο χρηματοοικονομικές δραστηριότητες 

 

Η ξεχωριστή εμφάνιση των ταμειακών ροών που προέρχονται από τις 

χρηματοοικονομικές (χρηματοδοτικές) δραστηριότητες είναι σημαντική, γιατί 

επισημαίνεται ο τρόπος χρηματοδότησης της επιχείρησης μέσα στη χρήση ενώ επίσης 

βοηθάει στην προεκτίμηση των διεκδικήσεων πάνω στις μελλοντικές ταμειακές ροές 

απο τους χρηματοδότες της επιχείρησης.15 

Στις ταμειακές ροές απο χρηματοοικονομικές δραστηριότητες, ενδεικτικα, 

περιλαμβάνονται οι ακόλουθες κατηγορίες συναλλαγών16: 

➢ Εισπράξεις από εκδόσεις μετοχών και λοιπών συμμετοχικών τίτλων 

➢ Πληρωμές μερισμάτων κοινών και προνομιούχων μετοχών 

➢ Εισπράξεις μετρητών από την έκδοση μετοχών ή άλλων συμμετοχικών τίτλων 

➢ Πληρωμές στους μετόχους ή εταίρους για να εξαγοραστούν οι μετοχές της 

επιχείρησης 

➢ Εισπράξεις μετρητών από την έκδοση ομολογιών, δανείων, γραμματίων, 

ενυπόθηκων δανείων και άλλων βραχυπρόθεσμων ή μακροπρόθεσμων 

δανείων. 

➢ Εκταμιεύσεις για αποπληρωμή δανείων 

➢ Πληρωμές μισθωτή για τη μείωση του οφειλόμενου υπολοίπου 

χρηματοοικονομικής μίσθωσης 

 

 

3.4 Εμφάνιση ταμειακών ροών ειδικών περιπτώσεων 

Εκτός από τις ταμειακές ροές από λειτουργικές, επενδυτικές και χρηματοοικονομικές 

δραστηριότητες, ταμειακές ροές προκύπτουν και από άλλες δραστηριότητες οι οποίες 

                                                 
15 Πετράκης Π. Ε., (2010), Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, Εθνικό και 

Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 

 
16 Grant Thornton, 2009, ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς I.F.R.S., Φάληρο 
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ονομάζονται ειδικές για τους σκοπούς του Προτύπου αυτού (ΔΛΠ 7) και τις οποίες 

εξετάζουμε στην συνέχεια. 

 

3.4.1 Ταμειακές ροές σε ξένο νόμισμα 

Οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα μπορεί να αφορούν συναλλαγές της επιχείρησης με 

τρίτους (π.χ. πληρωμή προμηθευτή εξωτερικού ή ταμειακές ροές μίας θυγατρικής 

εξωτερικού). Οι χειρισμοί που προβλέπονται για ταμειακές ροές θυγατρικών 

εξωτερικού καθορίζονται από το ΔΛΠ 21 και αναλύονται στην παρουσίαση του 

σχετικού Προτύπου. 17 

Ως προς τις συναλλαγές της επιχείρησης που γίνονται σε συνάλλαγμα, το 

ΔΛΠ 7 προβλέπει τα ακόλουθα:18 

➢ Οι ταμιακές ροές που αφορούν σε συναλλαγές σε ξένο νόμισμα 

καταχωρίζονται στο λειτουργικό νόμισμα εφαρμόζοντας (στο ποσό που 

εκφράζεται στο ξένο νόμισμα) την ισοτιμία (μεταξύ του λειτουργικού 

νομίσματος και του ξένου νομίσματος) της ημερομηνίας που προκύπτουν οι 

ταμιακές ροές 

➢ Οι ταμιακές ροές μίας θυγατρικής εξωτερικού πρέπει να μετατρέπονται με την 

ισοτιμία (μεταξύ του λειτουργικού νομίσματος και του ξένου νομίσματος) των 

ημερομηνιών κατά τις οποίες προκύπτουν. Το ΔΛΠ 21 επιτρέπει τη χρήση 

μίας μέσης ισοτιμίας εάν αυτή προσεγγίζει τις πραγματικές ισοτιμίες των 

συναλλαγών, (δηλαδή ο μέσος όρος των ισοτιμιών της περιόδου και δεν 

μπορεί να είναι η ισοτιμία τέλους χρήσης). 

➢ Οι μη-πραγματοποιηθείσες συναλλαγματικές ζημιές (κέρδη) που αφορούν στα 

πιο πάνω δεν αποτελούν ταμειακές ροές και πρέπει να γίνεται η σχετική 

αναπροσαρμογή στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων. Η επίδραση των 

μεταβολών στις τιμές του ξένου συναλλάγματος στα μετρητά και τα 

ισοδύναμα μετρητών που κατέχονται ή οφείλονται σε ξένα νομίσματα 

παρουσιάζονται στην Κατάσταση Ταμιακών Ροών ξεχωριστά από τις άλλες 

                                                 
17 Grant Thornton, 2009, ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς I.F.R.S., Φάληρο 

 
18 Βλάχος Χ., Λουκά Λ., (2007), Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 2007, Εκδόσεις 

Global Training, Αθήνα. 
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ροές και δραστηριότητες, για να γίνει η συμφωνία των μετρητών και 

ισοδύναμων μετρητών στην αρχή και το τέλος της περιόδου. 

 

 

3.4.2 Τόκοι και μερίσματα19 

Το Δ.Λ.Π. 7 απαιτεί ξεχωριστή γνωστοποίηση των ταμειακών ροών απο τόκους και 

μερίσματα που έχουν εισπραχθεί και των ταμειακών ροών απο τόκους και μερίσματα 

που έχουν καταβληθεί. Επίσης, απαιτείται μια σταθερή κατάταξη των ροών αυτών ως 

λειτουργικές, επενδυτικές ή χρηματοοικονομικές δραστηριότητες κάθε χρονική 

περίοδο. 

Όσο αφορά στους τόκους που έχει πληρώσει μια επιχείρηση κατά τη διάρκεια 

μιας περιόδου, αυτοί εμφανίζονται συνολικά στην κατάσταση ταμιακών ροών , είτε 

έχουν αναγνωριστεί ως έξοδο στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης είτε έχουν 

κεφαλαιοποιηθεί. 20 

Ειδικότερα για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, οι τόκοι που καταβλήθηκαν 

και οι τόκοι και τα μερίσματα που εισπράχθηκαν συνήθως κατατάσσονται ως 

λειτουργικές ταμιακές ροές. Αντίθετα, για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις δεν υπάρχει 

κοινή συναίνεση στην κατάταξη αυτών των ταμιακών ροών. Είναι, λοιπών, είναι 

δυνατόν τόκοι πληρωθέντες και τόκοι και μερίσματα εισπραχθέντα να κατατάσσονται 

στις λειτουργικές ταμιακές ροές, γιατί υπεισέρχονται στον προσδιορισμό του 

καθαρού κέρδους ή ζημίας. Εναλλακτικά, όμως μπορούν και να καταταγούν στις 

χρηματοδοτικές ταμιακές ροές γιατί αποτελούν τα κόστη εξεύρεσης 

χρηματοοικονομικών πόρων ή στις επενδυτικές ταμιακές ροές γιατί αποτελούν 

αποδόσεις των επενδύσεων. 

Ανάλογα δηλαδή με τη σκοπιά που το βλέπει κανείς, εάν αντιλαμβάνεται τους τόκους 

ως: (α) στοιχεία που συμμετέχουν στον προσδιορισμό του καθαρού κέρδους ή της 

ζημίας, (β) έξοδα εξεύρευσης χρηματοοικονομικών πόρων ή (γ) έξοδα που 

σχετίζονται με την απόδοση μια επένδυσης, αντίστοιχα τους κατατάσσει στην 

                                                 
19 Νεγκάκης Χρήστος(2015), «Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, Θεωρία 

και Εφαρμογές», Α Έκδοση 

 
20 Δ.Λ.Π. 23 Κόστος Δανεισμού  
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κατάσταση ταμειακών ροών ως λειτουργικής, χρηματοοικονομικής και επενδυτικής 

φύσης δραστηριότητες. 

Κάτι ανάλογο συμβάινει και με τα καταβληθέντα μερίσματα τα οποία μπορούν να 

καταταγούν στις χρηματοοικονομικές ταμειακές ροές με το σκεπτικό ότι αποτελούν 

ένα κόστος εξεύρεσης χρηματοοικονομικών πόρων ή να καταταγούν στις ταμειακές 

ροές απο λειτουργικές δραστηριότητες, με το σκεπτικό οτι έτσι θα μπορέσουν οι 

χρήστες των οικονομικών καταστάσεων να προσδιορίσουν την δυνατότητα μιας 

οικονομικής οντότητας να καταβάλει μερίσματα απο τις λειτουργικές ταμειακές της 

ροές. 

 

 

3.4.3 Φόρος εισοδήματος21 

Οι φόροι θα πρέπει, καταρχήν, να παρουσιάζονται στην Κατάσταση Ταμειακών Ροών 

ως ξεχωριστό κονδύλι. Κατατάσσονται στις λειτουργικές δραστηριότητες, χωρίς 

όμως να αποκλείεται η κατάταξή τους σε περισσότερες από μία κατηγορίες εάν 

υπάρχουν στοιχεία που επιτρέπουν έναν τέτοιο χειρισμό. Ένα χαρακτηριστικό 

παράδειγμα είναι η περίπτωση αγοράς ενός οικοπέδου. Ο φόρος που σχετίζεται 

άμεσα με την αγορά του παγίου αυτού, μπορεί να καταταχθεί και στις επενδυτικές 

δραστηριότητες.  

Οι φόροι εισοδήματος προκύπτουν από συναλλαγές, οι οποίες δημιουργούν ταμειακές 

ροές κατατασσόμενες στην Κατάσταση Ταμειακών Ροών στις λειτουργικές, 

επενδυτικές ή χρηματοοικονομικές δραστηριότητες.  

Παρόλο που οι φόροι – έξοδα μπορεί να είναι άμεσα σχετιζόμενοι με τις επενδυτικές 

ή χρηματοοικονομικές δραστηριότητες, οι σχετικές ταμειακές ροές φόρου είναι συχνά 

πρακτικά αδύνατο να διαχωριστούν και μπορεί να προκύπτουν σε διαφορετική 

περίοδο από εκείνη των ταμειακών ροών της βασικής συναλλαγής. Για τον λόγο 

αυτό, οι φόροι που καταβλήθηκαν συχνά κατατάσσονται ως ταμειακές εκροές για 

                                                 
21 Grant Thornton, 2009, ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς I.F.R.S., Φάληρο 
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λειτουργικές δραστηριότητες. Όταν είναι πρακτικά εφικτό οι ταμειακές εκροές για 

φόρους να συσχετιστούν άμεσα με μία ιδιαίτερη συναλλαγή που δημιουργεί 

ταμειακές ροές, οι οποίες κατατάσσονται στις επενδυτικές ή χρηματοοικονομικές 

δραστηριότητες, τότε οι ταμειακές ροές φόρου κατατάσσονται σε μία από τις 

δραστηριότητες αυτές.  

Όταν οι ταμειακές ροές φόρου κατανέμονται σε περισσότερες από μία 

δραστηριότητες, πρέπει να γνωστοποιείται το συνολικό ποσό των φόρων που 

καταβλήθηκε. 

 

 

3.4.4 Επενδύσεις σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες22 

 

Όταν μία επιχείρηση λογιστικοποιεί μία επένδυσή της σε συγγενή ή σε θυγατρική της 

με τη μέθοδο της καθαρής θέσης ή με τη μέθοδο του κόστους, περιορίζει την 

αναφορά της επένδυσης αυτής στην κατάσταση ταμειακών ροών μόνο σε ότι αφορά 

στις μεταξύ αυτής και της συγγενούς ή θυγατρικής της ταμιακές ροές, όπως για 

παράδειγμα, στα μερίσματα και στις προκαταβολές. 

Όταν, όμως, η επιχείρηση παρουσιάζει τη συμμετοχή της σε μία από κοινού 

ελεγχόμενη οικονομική μονάδα (βλέπε Δ.Λ.Π. 31 «Συμμετοχές σε κοινοπραξίες») 

χρησιμοποιώντας την αναλογική ενοποίηση, συμπεριλαμβάνει στη δική της 

ενοποιημένη κατάσταση ταμιακών ροών το αναλογικό μερίδιο της από τις ταμιακές 

ροές της από κοινού ελεγχόμενης οικονομικής οντότητας. Μια επιχείρηση που 

παρουσιάζει ένα τέτοιο δικαίωμα, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της καθαρής θέσης, 

συμπεριλαμβάνει στη δική της κατάσταση ταμιακών ροών τις ταμιακές ροές από την 

επένδυσή της στην από κοινού ελεγχόμενη οικονομική μονάδα, καθώς και τις 

διανομές (μερισμάτων) και άλλες πληρωμές ή εισπράξεις μεταξύ αυτής και της από 

κοινού ελεγχόμενης οικονομικής μονάδας. 

                                                 
22 Grant Thornton, 2009, ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς I.F.R.S., Φάληρο 

  



 

43 

 

 

3.4.5 Αποκτήσεις και Διαθέσεις Θυγατρικών και άλλων 

Επιχειρηματικών Μονάδων 

 

Οι ταµειακές ροές από αποκτήσεις και από διαθέσεις θυγατρικών ή άλλων 

επιχειρηµατικών µονάδων, πρέπει να παρουσιάζεται ξεχωριστά και να 

κατατάσσονται στις επενδυτικές δραστηριότητες. Έτσι η κάθε επιχείρηση θα πρέπει 

να γνωστοποιεί το συνολικό ποσό για τα παρακάτω σηµεία:  

 

➢ Το συνολικό αντάλλαγµα της αγοράς ή της διάθεσης. 

➢ Την αναλογία του ανταλλάγµατος αγοράς ή πώλησης που καλύπτεται από 

ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα.  

➢ Το ποσό των ταµειακών διαθεσίµων και ταµειακών ισοδυνάµων της 

θυγατρικής ή της επιχειρηµατικής µονάδας που αποκτήθηκε ή διατέθηκε.  

➢ Το ποσό των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων, εκτός των 

ταµειακών διαθεσίµων ή ταµειακών ισοδύναµων της θυγατρικής ή της 

επιχειρηµατικής µονάδας που αποκτήθηκε ή διατέθηκε, συνοπτικά για κάθε 

κύρια κατηγορία.  

 

 

Η ξεχωριστή παρουσίαση αυτών των κονδυλίων βοηθά να διακρίνονται οι 

συγκεκριµένες αυτές ταµειακές ροές από τις ταµειακές ροές που προκύπτουν από 

άλλες επιχειρηµατικές, επενδυτικές και χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες. Τα 

αποτελέσµατα των ταµειακών ροών από διαθέσεις δεν αφαιρούνται από εκείνα των 

αποκτήσεων. Το συνολικό ποσό των ταµειακών διαθεσίµων που καταβλήθηκαν ή 

εισπράχθηκαν, ως αντάλλαγµα αγοράς ή πώλησης, καταχωρείται στην κατάσταση 

ταµειακών ροών µετά την αφαίρεση των ταµειακών διαθεσίµων και ταµειακών 

ισοδύναµων που αποκτήθηκαν ή διατέθηκαν. 
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3.4.6 Μη ταμειακές συναλλαγές και συνθετικά στοιχεία των ταμειακών 

διαθεσίμων και ταμειακών ισοδυνάμων 23 

 

Επενδυτικές και χρηµατοοικονοµικές συναλλαγές που δεν σχετίζονται µε ταµειακά 

διαθεσίµων ή ταµειακά ισοδύναµα, δεν καταχωρούνται στην κατάσταση ταµειακών 

ροών. Οι µη ταµειακές συναλλαγές γνωστοποιούνται µε τις άλλες οικονοµικές 

καταστάσεις. Πολλές επενδυτικές και χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες δεν έχουν 

άµεσο αντίκτυπο στις τρέχουσες ταµειακές ροές, µολονότι επηρεάζουν την 

περιουσιακή κατάσταση µιας επιχείρησης. Παραδείγµατα µη ταµειακών συναλλαγών 

είναι: 

 

➢ Η απόκτηση περιουσιακών στοιχείων είτε µε την ανάληψη άµεσα 

συνδεόµενων υποχρεώσεων είτε µέσω µιας χρηµατοδοτικής µίσθωσης 

➢ Η απόκτηση µιας επιχείρησης µε έκδοση µετοχών 

➢ Η µετατροπή υποχρεώσεων σε κεφάλαιο 

 

 

Η επιχείρηση υποχρεούται να γνωστοποιεί τη σύνθεση των ταµειακών διαθεσίµων 

και των ταµειακών ισοδυνάµων µε τα αντίστοιχα κονδύλια του ισολογισµού. 

Επιπλέον η επιχείρηση πρέπει να γνωστοποιεί, µαζί µε ένα σχόλιο της διοίκησης, τα 

ποσά των σηµαντικών υπολοίπων ταµειακών διαθεσίµων και ταµειακών 

ισοδυνάµων, που κατέχονται από την επιχείρηση και δεν είναι διαθέσιµα για χρήση 

από τον όµιλο. Επιπλέον η επιχείρηση για χάρη της καλύτερης πληροφόρησης θα 

πρέπει να δίνει πρόσθετες πληροφορίες που µπορεί να είναι απαραίτητες στους 

χρήστες για την κατανόηση της οικονοµικής θέσης και της ρευστότητας µιας 

επιχείρησης. Τέτοιες πληροφορίες µπορεί να είναι: 

                                                 
23 Βλάχος Χρίστος, Λουκά Λουκάς, (2007), ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα 2007, 4η έκδοση, Global 

Training 
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➢ Τα ποσά των µη αναληφθέντων εγκεκριµένων δανείων, τα οποία µπορεί να 

είναι διαθέσιµα για µελλοντικές επιχειρηµατικές δραστηριότητες 

➢ Τις ταµειακές ροές που αντιπροσωπεύουν αυξήσεις στην επιχειρηµατική 

δυναµικότητα, ξεχωριστά από εκείνες τις ταµειακές ροές που απαιτούνται για 

να διατηρείται η επιχειρηµατική δυναµικότητα 

➢ Το ποσό των ταµειακών ροών που προκύπτει από τις επιχειρηµατικές, 

επενδυτικές και χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες για κάθε αναφερόµενο 

επιχειρηµατικό και γεωγραφικό προς παρουσίαση τοµέα 

 

 

3.5 Επιπρόσθετες Γνωστοποιήσεις24 

Πέρα από τα όσα αναφέρθησαν ήδη πιο πάνω, η επιχείρηση επιπλέον πρέπει, 

σύμφωνα με το ΔΛΠ 7 και προς υποστήριξη της Κατάστασης Ταμειακών Ροών, να 

κάνει τις αναγκαίες γνωστοποιήσεις σχετικά με κάποια από τα στοιχεία της 

Κατάστασης Ταμειακών Ροών. 

Η επιχείρηση οφείλει να γνωστοποιεί, μαζί με ένα σχόλιο της διοίκησης, τα ποσά των 

σημαντικών υπολοίπων ταμιακών διαθεσίμων και ταμιακών ισοδυνάμων, που 

κατέχονται από την επιχείρηση και δεν είναι διαθέσιμα για χρήση από τον όμιλο π.χ. 

θυγατρική που δραστηριοποιείται σε χώρα όπου ισχύουν συναλλαγματικοί έλεγχοι ή 

άλλοι νομικοί περιορισμοί.  

Επιπλέον για την αποτελεσματικότερη κατανόηση της οικονομικής θέσης και της 

ρευστότητας μιας οικονομικής οντότητας, προβλέπεται η γνωστοποίηση: 

1) Τα ποσά των μη αναληφθέντων εγκεκριμένων δανείων, τα οποία μπορεί να 

είναι διαθέσιμα για μελλοντικές επιχειρηματικές δραστηριότητες και για 

διακανονισμό κεφαλαιακών δεσμεύσεων, με μνεία κάθε περιορισμού στη 

χρήση αυτών των δανείων 

                                                 
24 Δ.Λ.Π. 7, παρ. 48-52 
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2) Τα συνολικά ποσά των ταμειακών ροών από κάθε μία από τις 

επιχειρηματικές, επενδυτικές και χρηματοοικονομικές δραστηριότητες, που 

σχετίζονται με δικαιώματα σε κοινοπραξίες, τα οποία εμφανίζονται με τη 

χρησιμοποίηση της αναλογικής ενοποίησης 

 

 

3) Το συνολικό ποσό των ταμειακών ροών που αντιπροσωπεύουν αυξήσεις στην 

λειτουργική δυναμικότητα, ξεχωριστά από εκείνες τις ταμειακές ροές που 

απαιτούνται για να διατηρείται η λειτουργική δυναμικότητα 

4) Το ποσό των ταμειακών ροών που προκύπτει από τις επιχειρηματικές, 

επενδυτικές και χρηματοοικονομικές δραστηριότητες για κάθε τομέα 

αναφοράς 25. Η γνωστοποίηση των κατά τομέα ταμειακών ροών επιτρέπει 

στους χρήστες να έχουν μια καλύτερη αντίληψη της σχέσης μεταξύ των 

ταμειακών ροών της επιχείρησης, ως ένα σύνολο και των επιμέρους τμημάτων 

της, καθώς και της διαθεσιμότητας και μεταβλητότητας των κατά τομέα 

ταμειακών ροών. 

 

Η ξεχωριστή γνωστοποίηση των ταμειακών ροών που αντιπροσωπεύουν 

αυξήσεις στην λειτουργική δυναμικότητα και των ταμειακών ροών που 

απαιτούνται για να διατηρείται η λειτουργική δυναμικότητα, είναι χρήσιμη για να 

επιτρέπει στο χρήστη να προσδιορίσει αν η επιχείρηση επενδύει επαρκώς για τη 

διατήρηση της επιχειρηματικής δραστηριότητάς της. Μία επιχείρηση που δεν 

επενδύει επαρκώς για τη διατήρηση της επιχειρηματικής δυναμικότητάς της, μπορεί 

να θέσει σε κίνδυνο τη μελλοντική κερδοφορία, χάριν της τρέχουσας ρευστότητας και 

διανομής (μερισμάτων) στους ιδιοκτήτες.26 

 

  

                                                 
25 ΔΠΧΑ 8 
26Πρωτοψάλτης Ν., (2008), Κωδικοποίηση Διεθνών Προτύπων 

Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και 

Διερμηνειών, Εκδόσεις Αθ. Σταμούλης, Αθήνα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 

Τεχνικές εμφάνισης των ταμειακών ροών 

 

4.1 Εισαγωγή 

Το ΔΛΠ 7 δεν υποχρεώνει την υιοθέτηση συγκεκριμένης δομής και διάταξης 

των στοιχείων της Κατάστασης Ταμειακών Ροών.  Απλώς καθορίζει πως οι ταμειακές 

ροές ταξινομούνται σε 3 κατηγορίες: λειτουργικές, επενδυτικές και χρηματοδοτικές 

δραστηριότητες. Οι οικονομικές μονάδες που έχουν υιοθετήσει τα Διεθνή Λογιστικά 

Πρότυπα και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Παρουσίασης δεν είναι 

υποχρεωμένες να εφαρμόζουν συγκεκριμένη δομή στην παρουσίαση των 

Καταστάσεων Ταμειακών Ροών. 

 

4.2 Εμφάνιση των Ταμειακών ροών από Λειτουργικές Δραστηριότητες 

Η επιχείρηση πρέπει να εμφανίζει τις ταμειακές ροές της από λειτουργικές 

δραστηριότητες χρησιμοποιώντας είτε την άμεση είτε την έμμεση μέθοδο. Και οι δύο 

αυτοί τρόποι είναι αποδεκτοί σύμφωνα με το ΔΛΠ 7. 

 

 

4.2.1 Άμεση μέθοδος  

Η κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης κατασκευάζεται εκ νέου με βάση τα μετρητά 

από την αρχή μέχρι το τέλος.  

Η μέθοδος αυτή καλείται άμεση γιατί τα έσοδα και έξοδα που βασίζονται στη 

δεδουλευμένη λογιστική και εμφανίζονται στην Κατάσταση του Λογαριασμού 
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Αποτελεσμάτων Χρήσεως μετατρέπονται άμεσα σε ταμειακά μεγέθη που 

εμφανίζονται στην Κατάσταση Ταμειακών Ροών. 27 

Οι επιχειρήσεις προτρέπονται να εμφανίζουν τις ταμιακές τους ροές από 

λειτουργικές δραστηριότητες χρησιμοποιώντας την άμεση μέθοδο, γιατί παρέχει 

πληροφορίες, που μπορεί να είναι χρήσιμες στην εκτίμηση μελλοντικών ταμιακών 

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

Σύμφωνα με την άμεση μέθοδο, πληροφορίες για τις κύριες κατηγορίες ακαθάριστων 

εισπράξεων και ακαθάριστων πληρωμών μπορεί να αντλούνται28: 

 

➢ Από τα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης (άμεσες εισπράξεις και 

πληρωμές) 

➢ Απο την αναμόρφωση των πωλήσεων, του κόστους πωληθέντων και 

άλλων στοιχείων της κατάστασης λογαριασμού αποτελεσμάτων με βάση: 

• τις μεταβολές, κατά τη διάρκεια της περιόδου, στα αποθέματα και στις 

λειτουργικές απαιτήσεις και τους πληρωτέους λογαριασμούς 

• άλλα μη ταμιακά στοιχεία  και άλλα στοιχεία,  για τα οποία οι 

ταμιακές συνέπειες συνίστανται σε ταμιακές ροές επενδυτικής ή 

χρηματοοικονομικής φύσης 

 

4.2.2 Έμμεση μέθοδος 

Κατά την έμμεση μέθοδο το καθαρό κέρδος ή ζημία αναμορφώνεται με βάση τις 

επιδράσεις των συναλλαγών μη ταμιακής φύσης, των αναβαλλόμενων ή των 

δουλευμένων λειτουργικών εισπράξεων ή πληρωμών, όπως επίσης και των στοιχείων 

εσόδων ή εξόδων που συνδέονται με επενδυτικές ή χρηματοδοτικές ταμιακές ροές. 

Σύμφωνα με την έμμεση μέθοδο, οι καθαρές ταμιακές ροές από λειτουργικές 

                                                 
27 Λαζαρίδης Γ. και Παπαδόπουλος Δ., (2010), Επιχειρηματική Ανάλυση και 

Προσδιορισμός Αξίας Επιχείρησης και Χρηματοδοτικών Τίτλων με τη 

Χρησιμοποίηση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα 

Ελληνικά & Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, Θεσσαλονίκη 2010. 

 
28 Πετράκης Π. Ε., (2010), Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 

Αθηνών, Αθήνα 
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δραστηριότητες προσδιορίζονται με την αναμόρφωση του καθαρού κέρδους ή ζημίας 

με βάση τις επιδράσεις από: 

➢ Τις μεταβολές κατά τη διάρκεια της περιόδου στα αποθέματα και στις 

λειτουργικές απαιτήσεις και τους πληρωτέους λογαριασμούς 

➢ Τα μη ταμιακά στοιχεία, όπως είναι οι αποσβέσεις, οι προβλέψεις, οι 

αναβαλλόμενοι φόροι, τα μη πραγματοποιημένα κέρδη και ζημίες από ξένα 

νομίσματα, τα αδιανέμητα κέρδη συγγενών επιχειρήσεων και τα δικαιώματα 

της μειοψηφίας 

➢ Καθώς και όλα τα άλλα στοιχεία, για τα οποία οι ταμιακές συνέπειες 

συνίστανται σε ταμιακές ροές επενδυτικής ή χρηματοδοτικής φύσης 

 

 

Εναλλακτικά, οι ταμιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες με την 

έμμεση μέθοδο, μπορούν να παρουσιαστούν εμφανίζοντας τα έσοδα και τα έξοδα που 

απεικονίζονται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων, καθώς και τις 

μεταβολές στα αποθέματα και στις λειτουργικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις που 

συντελούνται κατά τη διάρκεια της περιόδου.29 

Επίσης καλείται και μέθοδος εναρμόνισης (reconciliation method) ή καθαρή 

μέθοδος (net method) γιατί έχει σημείο εκκίνησης τα Καθαρά Αποτελέσματα (Κέρδη 

ή Ζημίες) Χρήσεως μετά από Φόρους (μέγεθος που αποτελεί διαφορά) και 

εναρμονίζει αυτό το μέγεθος εκκίνησης με την καθαρή ταμειακή ροή από τις 

πρωταρχικές εργασίες χρησιμοποιώντας ένα άλλο σύνολο διαφορών.30 

Δηλαδή με την Έμμεση μέθοδο η Κατάσταση Ταμειακών Ροών από 

Λειτουργικές Δραστηριότητες, ξεκινά από τα κέρδη προ φόρων και εν συνεχεία 

διενεργούνται οι ακόλουθες προσαρμογές:  

➢ Εξαλείφονται τα μη ταμειακά έξοδα (π.χ. αποσβέσεις, προβλέψεις) 

                                                 
29 Πετράκης Π. Ε., (2010), Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, Εθνικό και 

Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 
30 Λαζαρίδης Γ. και Παπαδόπουλος Δ., (2010), Επιχειρηματική Ανάλυση και 

Προσδιορισμός Αξίας Επιχείρησης και Χρηματοδοτικών Τίτλων με τη 

Χρησιμοποίηση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα 

Ελληνικά & Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, Θεσσαλονίκη 2010. 
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➢ Εξαλείφονται τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα (τόκοι έξοδα, τόκοι 

έσοδα) 

 

➢ Εξαλείφονται έσοδα και έξοδα τα οποία σχετίζονται με τις επενδυτικές 

δραστηριότητες της επιχείρησης (π.χ. έσοδα από μερίσματα θυγατρικών, 

ζημιές από πώληση μετοχών, παγίων, κ.λπ.) 

 

➢ Εξαλείφονται λοιπές μη ταμειακές συναλλαγές (π.χ. έσοδα από 

αχρησιμοποίητες προβλέψεις, συναλλαγματικές διαφορές αποτίμησης, κ.λπ.) 

 

 

Οι παραπάνω προσαρμογές διενεργούνται με πρόσημο αντίθετο από αυτό που 

χρησιμοποιείται για το κάθε κονδύλι στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης (π.χ. 

τα κέρδη από πώληση παγίων αφαιρούνται, ενώ οι ζημιές από πώληση παγίων 

προστίθενται). 

Για τις επιδράσεις από τις μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης όπως π.χ. μεταβολές 

αποθεμάτων, απαιτήσεων, φόρων κ.τ.λ. ισχύει ο γενικός κανόνας ότι η αύξηση των 

στοιχείων του κυκλοφορούντος ενεργητικού και η μείωση των στοιχείων των 

βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων αφαιρούνται, ενώ η μείωση των στοιχείων του 

κυκλοφορούντος ενεργητικού και η αύξηση των στοιχείων των βραχυπροθέσμων 

υποχρεώσεων προστίθενται στα καθαρά κέρδη.  

 

4.3 Σύγκριση Άμεσης και Έμμεσης μεθόδου 

 

Με όποια από τις δύο μεθόδους (είτε με την άμεση είτε με την έμμεση) και αν 

παρουσιαστούν οι ταμειακές ροές από λειτουργικές (επιχειρηματικές) 

δραστηριότητες, το αποτέλεσμα θα πρέπει να είναι το ίδιο. 

Αρχικά, με την άμεση μέθοδο η κατάσταση εισοδήματος παρουσιάζεται απευθείας σε 

μια βάση εισπράξεων και πληρωμών μετρητών αντί σε μια λογιστική βάση (accrual 
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basis). Με την έμμεση μέθοδο, το καθαρό λογιστικό αποτέλεσμα προσαρμόζεται σε 

μια ταμειακή βάση για κονδύλια που επηρεάζουν μεν το αποτέλεσμα αυτό αλλά δεν 

συνεπάγονται ταμειακές ροές.  

Το βασικότερο πλεονέκτημα της άμεσης μεθόδου είναι ότι δείχνει τις 

εισπράξεις και τις πληρωμές μετρητών από λειτουργικές δραστηριότητες. Η 

πληροφορία αυτή μπορεί να βοηθήσει στον υπολογισμό των μελλοντικών ταμειακών 

ροών εφόσον θα είναι γνωστό από πού προήλθαν οι λειτουργικές ταμειακές ροές και 

πως χρησιμοποιήθηκαν στις προηγούμενες περιόδους. Αντίθετα, η έμμεση μέθοδος 

παρουσιάζει το πλεονέκτημα της συγκέντρωσης των διαφορών μεταξύ του καθαρού 

εισοδήματος και των ταμειακών ροών που προέρχονται από λειτουργικές 

δραστηριότητες. Δηλαδή η έμμεση μέθοδος δείχνει το λόγο για τον οποίο υπάρχει 

διαφορά στο καθαρό κέρδος και στα καθαρά μετρητά από λειτουργικές 

δραστηριότητες. 31 

Αν και το ΔΛΠ 7 επιτρέπει τη χρήση οποιασδήποτε μεθόδου, ενθαρρύνει και 

προτρέπει τις οντότητες να χρησιμοποιούν την άμεση μέθοδο λόγω του ότι παρέχει 

πληροφορίες που είναι χρήσιμες για την πρόβλεψη μελλοντικών ταμιακών ροών και 

οι οποίες δεν παρέχονται με την έμμεση μέθοδο. Στην πράξη, όμως, έχει επικρατήσει 

η χρήση της έμμεσης μεθόδου. 32 

Έρευνες μάλιστα που πραγματοποιήθηκαν έδειξαν πως μόλις το 1~2% των 

επιχειρήσεων χρησιμοποιούν την άμεση μέθοδο για εξωτερικές εκθέσεις παρόλο που 

το FASB (Συμβούλιο Αμερικανικών Λογιστικών Προτύπων)  συνιστά και ενθαρρύνει 

την χρήση της άμεσης μεθόδου.  

Ύστερα και από την παραπάνω ανάλυση η απάντηση στο ερώτημα, ποια από 

τις δύο μεθόδους θα πρέπει να επιλεγεί στον υπολογισμό και παρουσίαση της 

καθαρής ταμειακής ροής από λειτουργικές δραστηριότητες, είναι η ακόλουθη: Θα 

πρέπει να επιλεγεί η μέθοδος που δίνει πληροφόρηση σχετικά με τις λειτουργικές 

δραστηριότητες, η οποία είναι πιο χρήσιμη στους επενδυτές, πιστωτές και άλλους που 

                                                 
31 Λαζαρίδης Γ. και Παπαδόπουλος Δ., (2010), Επιχειρηματική Ανάλυση και 

Προσδιορισμός Αξίας Επιχείρησης και Χρηματοδοτικών Τίτλων με τη 

Χρησιμοποίηση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα 

Ελληνικά & Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, Θεσσαλονίκη 2010. 
32 Βλάχος Χ., Λουκά Λ., (2007), Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 2007, Εκδόσεις 

Global Training, Αθήνα 
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λαμβάνουν επενδυτικές αποφάσεις.Τα επιχειρήματα υπέρ της άμεσης μεθόδου 

είναι τα ακόλουθα33:  

➢ Η μέθοδος αυτή έχει μεγαλύτερη σχετικότητα για τους επενδυτές και τους 

πιστωτές γιατί παρουσιάζει τα μικτά μεγέθη για τα έσοδα και τα έξοδα παρά 

τα καθαρά ποσά που προέρχονται από τη μετατροπή του μεγέθους Καθαρά 

αποτελέσματα (Κέρδη ή Ζημίες) Χρήσεως μετά από Φόρους σε Καθαρή 

Ταμειακή Εισροή (εκροή) από τις λειτουργικές δραστηριότητες 

➢ Η μέθοδος αυτή παρουσιάζει τις λειτουργικές, επενδυτικές και 

χρηματοδοτικές δραστηριότητες με συνέπεια. Δηλαδή τις ταμειακές εισροές 

και εκροές ανάλογα με την προέλευσης και για τις τρεις δραστηριότητες. Από 

την άλλη μεριά η έμμεση μέθοδος παρουσιάζει τις εισροές και εκροές για τις 

επενδυτικές και χρηματοδοτικές δραστηριότητες όχι όμως και για τις 

λειτουργικές δραστηριότητες. 

➢ Η μέθοδος αυτή δίνει έμφαση στην πρωταρχική μακροχρόνια πηγή μετρητών 

τις λειτουργικές δραστηριότητες της επιχειρηματικής (-λογιστικής) οντότητας. 

➢ Η μέθοδος αυτή από υπολογιστικής άποψης δεν είναι τόσο πολύπλοκη όσο η 

έμμεση μέθοδος, αν και η έμμεση μέθοδος χρησιμοποιείται επί μακρόν στην 

πράξη με αποτέλεσμα να υπάρχει η σχετική εμπειρία. Βέβαια αυτό το 

πλεονέκτημα της άμεσης μεθόδου αντισταθμίζεται από το γεγονός ότι η 

υιοθέτησή της θα πρέπει να συνοδεύεται από τη σύνταξη μιας ξεχωριστής 

κατάστασης που θα δείχνει την εναρμόνιση των Καθαρών αποτελεσμάτων 

(Κερδών ή Ζημιών) Χρήσεως μετά από φόρους με την Καθαρή Ταμειακή Ροή 

από τις λειτουργικές δραστηριότητες. 

➢ Η μέθοδος αυτή είναι πιο εύκολη στο να εξηγηθεί και να γίνει κατανοητή. 

 

 

 

                                                 
33 Λαζαρίδης Γ. και Παπαδόπουλος Δ., (2010), Επιχειρηματική Ανάλυση και 

Προσδιορισμός Αξίας Επιχείρησης και Χρηματοδοτικών Τίτλων με τη 

Χρησιμοποίηση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα 

Ελληνικά & Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, Θεσσαλονίκη 2010 
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4.4 Τεχνική Προετοιμασίας Κατάστασης Ταμειακών ροών από 

Λειτουργικές Δραστηριότητες 

 

Η τεχνική Προετοιμασίας της Κατάστασης Ταμιακών Ροών με βάση τις δύο 

μεθόδους διαφέρει μόνο στα βήματα που ακολουθούνται για τον υπολογισμό των 

καθαρών ροών μετρητών από λειτουργικές δραστηριότητες. Η τεχνική για την 

προετοιμασία του υπόλοιπου μέρους της Κατάστασης Ταμειακών Ροών (επενδυτικές 

και χρηματοδοτικές δραστηριότητες) είναι η ίδια. 

 

ΑΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ 

1) Εισπράξεις απο πελάτες                                                                                          Χ                

Πληρωμές σε προμηθευτές, προσωπικό και άλλες πληρωμές                                   (Χ) 

Ροή μετρητών απο λειτουργικές δραστηριότητες                                                  Χ     

 

2) Ροή μετρητών απο λειτουργικές δραστηριότητες                                                   Χ 

Τόκοι πληρωτέοι                                                                                                         (Χ) 

Φόροι πληρωτέοι                                                                                                        (Χ) 

Καθαρή Ροή Μετρητών Από Λειτουργικές Δραστηριότητες                                Χ 

 

 

ΈΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ 

1)Κέρδο προ φορολογίας                                                                                             Χ 

   Αποσβέσεις                                                                                                               Χ 

   Ζημία/Κέρδος απο εκποίηση πάγιων στοιχείων                                                  Χ/(Χ)                                            
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Συναλλαγματικές Ζημιές/(Κέρδη) Μη-Πραγματοποιηθείσες                               Χ/(Χ) 

Χρηματοοικονομικά Έξοδα (Τόκοι)                                                                         Χ 

Χρηματοοικονομικά Έσοδα (Τόκοι)                                                                        (Χ) 

Ροή Μετρητών Από Λειτουργικές Δραστηριότητες Πριν 

Από Τις Μεταβολές Στο Κεφάλαιο Κίνησης                                                         Χ 

 

2) Αύξηση Στους Χρεώστες                                                                                      (Χ) 

Μείωση Στα Αποθέματα                                                                                             Χ 

Μείωση Στους Πιστωτές                                                                                           (Χ) 

Ροή Μετρητών Από Λειτουργικές Δραστηριότητες                                              Χ 

 

3) Ροή  Μετρητών Από Λειτουργικές Δραστηριότητες                                              Χ 

Τόκοι πληρωτέοι                                                                                                         (Χ) 

Φόροι πληρωτέοι                                                                                                        (Χ) 

Καθαρή Ροή Μετρητών Από Λειτουργικές Δραστηριότητες                                Χ 

 

 

 

4.5 Εμφάνιση των Ταμειακών ροών από Επενδυτικές Δραστηριότητες 

 

Πρέπει να παρουσιάζονται οι ακαθάριστες εισπράξεις και πληρωμές από επενδυτικές 

δραστηριότητες εκτός εάν επιτρέπεται η παρουσίαση τους σε «καθαρή» βάση.  

Οι κύριες κατηγορίες που συχνά παρουσιάζονται ξεχωριστά είναι34: 

                                                 
34 Βλάχος Χ., Λουκά Λ., (2007), Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 2007, Εκδόσεις 

Global Training, Αθήνα. 
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➢ Πραγματικά ποσά πληρωμής (είσπραξης) από αγορές (πωλήσεις) υλικών 

πάγιων και άυλων στοιχείων ενεργητικού 

➢ Πραγματικά ποσά που πληρώνονται για να γίνουν επενδύσεις και να 

αποκτηθούν συμμετοχές 

➢ Δανεισμός σε τρίτα μέρη και σχετικές αποπληρωμές 

➢ Καταβολές μετρητών για, και εισπράξεις από, συμβόλαια μελλοντικής 

εκπλήρωσης, προθεσμιακά συμβόλαια, συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης 

και συμβόλαια ανταλλαγών, εκτός εάν τα συμβόλαια κατέχονται για 

συναλλακτικούς ή εμπορικούς σκοπούς, ή οι πληρωμές τοις μετρητοίς 

κατατάσσονται στις χρηματοδοτικές δραστηριότητες 

 

 

4.6 Τεχνική Προετοιμασίας Κατάστασης Ταμειακών ροών από 

Επενδυτικές Δραστηριότητες 

 

Πληρωμές Για Αγορές Πάγιων Στοιχείων                                                                 (Χ) 

Εισπράξεις Από Πώληση Πάγιων Στοιχείων                                                              Χ 

Τόκοι Εισπρακτέοι                                                                                                      Χ 

Μερίσματα Εισπρακτέα                                                                                              Χ 

Καθαρή Ροή Μετρητών από Επενδυτικές Δραστηριότητες                                 Χ 

 

 

4.7 Εμφάνιση των Ταμειακών Ροών από Χρηματοοικονομικές 

Δραστηριότητες 

Πρέπει να παρουσιάζονται οι ακαθάριστες εισπράξεις και πληρωμές από 

χρηματοοικονομικές δραστηριότητες εκτός εάν επιτρέπεται η παρουσίαση τους σε 

«καθαρή» βάση. 
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Οι κύριες κατηγορίες που συχνά παρουσιάζονται ξεχωριστά είναι:  

➢ εισπράξεις από έκδοση μετοχικού κεφαλαίου, παραγώγων κλπ 

➢ εισπράξεις από έκδοση δανειακού κεφαλαίου 

➢ αποπληρωμή δανεισμού και χρηματοδοτικών μισθώσεων 

➢ αγορά ιδίων μετοχών 

➢ πληρωμή μερισμάτων 

 

4.8 Τεχνική Προετοιμασίας Κατάστασης Ταμειακών Ροών από 

Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 

 

Εισπράξεις Από Έκδοση Κεφαλαίου                                                                          Χ 

Εισπράξεις Από Έκδοση Ομολόγου                                                                           Χ 

Αποπληρωμή Μακροχρόνιων Δανείων                                                                     (Χ) 

Αποπληρωμή Χρηματοδοτικών Μισθώσεων-Κεφάλαιο                                           (Χ) 

Μερίσματα πληρωτέα                                                                                                (Χ) 

Καθαρή Ροή Μετρητών Για Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες                  Χ 

 

 

4.9 Χρηματοοικονομικοί δείκτες που αφορούν την Κατάσταση 

Ταμειακών Ροών35 

 

∆ύο από τους σηµαντικότερους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες που µπορούν να 

εξαχθούν από την κατάσταση Ταµειακών Ροών είναι αυτός της «Ποιότητας Κερδών» 

και ο δείκτης «κάλυψης µερισµάτων και τόκων». 

                                                 
35Νιάρχος Νικήτας (2004), “Χρηµατοοικονοµική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων” 

Βλάχος Χρίστος, Λουκά Λουκάς, (2007), ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα 2007, 4η έκδοση, Global 

Training 



 

57 

 

 

 

 

➢ Ο δείκτης ποιότητας κερδών υπολογίζεται ως εξής: 

 

Καθαρή ροή Μετρητών από Λειτουργικές ∆ραστηριότητες

Κέρδη από Λειτουργικές ∆ραστηριότη
 

 

Ένας ποιοτικός δείκτης υγιούς επιχείρησης είναι κοντά στο 1. ∆είχνει σε ποιο 

ποσοστό τα λογιστικά κέρδη µετατρέπονται σε ρευστά κεφάλαια, δηλαδή σε ποια 

έκταση µπορούν να χρησιµοποιηθούν για εξόφληση υποχρεώσεων και καταβολή 

µερισµάτων. Όταν ο δείκτης είναι µικρότερος της µονάδας τότε σηµαίνει ότι η 

επιχείρηση έχει «λογιστικά κέρδη» που δεν µετατρέπονται σε µετρητά και άρα µη 

αποτελεσµατική διαχείριση των στοιχείων του ενεργητικού και των σχέσεων µε τους 

προµηθευτές καθώς επιπλέον µπορεί να υποκρύπτει χρήση µεθόδων δηµιουργικής 

λογιστικής µε σκοπό παραπλάνηση των δανειστών.Μια συστηµατική χρησιµοποίηση 

από την ∆ιοίκηση λογιστικών τεχνικών για την παρουσίαση διαφορετικής εικόνας της 

επιχείρησης από την πραγµατική που τις περισσότερες φορές συνδυάζεται µε την 

καθυστερηµένη υποβολή των λογιστικών καταστάσεων αποτελεί ένδειξη κακής 

ποιότητας κερδών άρα και ενδεχόµενης κακής πορείας της επιχείρησης. 

 

➢ Ο δείκτης κάλυψης µερισµάτων και τόκων υπολογίζεται από τον λόγο: 

 

Καθαρή ροή Μετρητών από Επιχειρηµατικές ∆ραστηριότητες 

Μερίσµατα +  Τόκοι
 

 

Ένας ποιοτικός δείκτης πρέπει να είναι πάνω από 3-4. Όταν ο δείκτης είναι κοντά 

στην µονάδα τότε σηµαίνει ότι η επιχείρηση δεν παράγει ικανοποιητικά κέρδη από 
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επιχειρηµατικές δραστηριότητες για να αµείβει τους επενδυτές της και να κόβει 

µερίσµατα. 

 

 

Βέβαια υπάρχουν και τρεις δείκτες που αναφέρονται αποκλειστικά στις Λειτουργικές 

Ταµειακές ροές και πολλές φορές είναι ικανοί να προσδώσουν και να οδηγήσουν σε 

συµπεράσµατα για την εικόνα της επιχείρησης. Οι δείκτες αυτοί είναι: 

 

➢ Ο δείκτης ικανότητας εξόφλησης δανειακών κεφάλαιων ο οποίος ορίζεται 

ως εξής: 

 

 

Ξένα κεφάλαια

Λειτουργική Ταµειακή Ροή
 

 

Ο δείκτης αυτός εκφράζεται σε έτη και δείχνει πόσα χρόνια χρειάζεται η επιχείρηση 

προκειµένου να εξοφλήσει τις υποχρεώσεις της µε βάση τις ταµειακές ροές από 

λειτουργικές δραστηριότητες. Μια τιµή του δείκτη ίση µε 5 θεωρείται καλή, δηλαδή 

µια επιχείρηση να χρειάζεται 5 έτη προκειµένου να εξοφλήσει τις δανειακές της 

υποχρεώσεις µε βάση τα ταµειακά πλεονάσµατα. Βέβαια θα πρέπει να προσέχουµε 

την χρονική αναντιστοιχία που υπάρχει µεταξύ µελλοντικών υποχρεώσεων και 

δεδοµένων ταµειακών ροών άρα καλό είναι να εξετάζεται σε κάποια βάση και η 

«συνέχεια» των ταµειακών ροών από λειτουργικές δραστηριότητες. 
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➢ Ο δείκτης ικανότητας εξόφλησης βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων: 

 

 

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις −  ∆ιαθέσιµα Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις

Λειτουργική Ταµειακή Ροή
 

 

 

Ο δείκτης αυτός εκφράζεται σε έτη και δείχνει πόσα χρόνια χρειάζεται η επιχείρηση 

προκειµένου να εξοφλήσει τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της µε βάση τις 

ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες. Μια τιµή του δείκτη ίση µε 2,5 

θεωρείται καλή δηλαδή µια επιχείρηση να χρειάζεται 2,5 έτη προκειµένου να 

εξοφλήσει τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις. 

 

 

➢ Ο δείκτης Λειτουργικής Ταµειακής Ροής ανά µονάδα πωλήσεων: 

 

 

Λειτουργική Ταµειακή Ροή

Κύκλος Εργασιών
 

 

Ο δείκτης αυτός δείχνει πόσο χρήµα σε µορφή ρευστού εισέρχεται στην επιχείρηση 

από το κύκλωµα των πωλήσεων της επιχείρησης. Όσο µεγαλύτερο είναι το ποσοστό 

τόσο καλύτερο είναι για την αποδοτικότητα της επιχείρησης. 
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Συμπεράσματα 

 

Η κατάσταση Ταµειακών Ροών σαν µία από τις πέντε υποχρεωτικές καταστάσεις 

δηµοσίευσης µε βάση τα ∆ΛΠ αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της 

χρηµατοοικονοµικής και λογιστικής µελέτης για τους επενδυτές τους µετόχους αλλά 

και της διοίκησης της επιχείρησης. Η εκτίµηση της δυνατότητας της επιχείρησης να 

παράγει ταµειακά διαθέσιµα µέσα από το φάσµα των δραστηριοτήτων της είτε αυτές 

λέγονται επιχειρηµατικές ή επενδυτικές δραστηριότητες µπορεί να συγκριθεί µε 

άλλες επιχειρήσεις του ίδιου κλάδου αλλά και να προσδώσει αξιοπιστία στις 

πολιτικές κερδοφορίας που υπόσχεται η διοίκηση. Αποτελούν λοιπόν οι ταµειακές 

ροές το «αίµα» της επιχείρησης που καθώς διαπερνά όλες τις λειτουργίες της 

προσδίδει το απαραίτητα «οξυγόνο» προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι και 

εντέλει η κερδοφορία της επιχείρησης.  

Ο σκοπός που τέθηκε στην παρούσα εργασία, να αναδειχθούν σε θεωρητικό επίπεδο 

η σημασία και η σπουδαιότητα της Κατάστασης Ταμειακών Ροών και οι ωφέλειες 

που αποκομίζουν οι χρήστες των οικονομικών καταστάσεων και η διοίκηση της 

επιχείρησης από την πληροφόρηση για τις ταμειακές ροές, μέσα από την πλήρη 

παρουσίαση του ΔΛΠ 7 που παραθέσαμε και τα όσα αναφέρθησαν για τη 

σπουδαιότητα της γνώσης της ταμειακής ροής (στην ενότητα 3.1) και τις ωφέλειες 

από την πληροφόρηση που παρέχεται από την σύνταξη και δημοσίευση της 

Κατάστασης Ταμειακών Ροών, θεωρούμε πως επιτεύχθηκε σε μεγάλο βαθμό. 

Συμπερασματικά εδώ τελειώνοντας αναφέρουμε τα παρακάτω όπως αναλυτικά 

παρατέθηκαν αυτά στα προηγούμενα κεφάλαια:  

Η κατάσταση ταμειακής ροής αποσκοπεί στο να δώσει πληροφόρηση σχετική με τις 

εισροές μετρητών (από ποιες πηγές η επιχείρηση αντλεί τα μετρητά της) και τις 

εκροές μετρητών (πως διαθέτει τα μετρητά της) μιας επιχειρηματικής οντότητας. Η 

μελέτη αυτής της κατάστασης βοηθάει στην διοίκηση της επιχείρησης να 

ταυτοποιήσει τις χρηματοδοτικές ανάγκες της, να ταυτοποιήσει τις αιτίες της 

ταμειακής «αιμορραγίας» και να ταυτοποιήσει τις «μαύρες τρύπες» στην διαδικασία 

του ταμειακού προϋπολογισμού. Επίσης αυτή η κατάσταση μπορεί να αποτελέσει το 
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σημείο έναρξης της διαδικασίας πρόβλεψης των μελλοντικών ταμειακών ροών και 

χρηματοδοτικών αναγκών της επιχείρησης. 

Από την άλλη πλευρά οι χρηματοοικονομικοί αναλυτές που αναλύουν με 

λεπτομέρεια τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις των οντοτήτων πρέπει να δίνουν 

πάρα πολύ μεγάλη σημασία στην Κατάσταση Ταμειακών Ροών γιατί βοηθά επίσης 

και στην καλύτερη κατανόηση της Κατάστασης Αποτελεσμάτων και στην 

επιμέτρηση της «ποιότητας» των λογιστικών κερδών μίας οντότητας. 

Ο διαχωρισμός που επιβάλλουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα στις ταμειακές ροές, 

σε τρεις βασικές κατηγορίες, δηλαδή στις ροές από επιχειρηματικές, από επενδυτικές 

και από χρηματοδοτικές δραστηριότητες, είναι εξαιρετικά σημαντικός. Η διάκριση 

αυτή προσδιορίζει την καθαρά ταμειακή ροή από τις παραπάνω δραστηριότητες. Ο 

προσδιορισμός της καθαρής ταμειακής ροής από τις εργασίες της επιχειρήσεως 

δείχνει την ικανότητα αυτής να διανέμει μερίσματα στους μετόχους της, γεγονός το 

οποίο είναι σημαντικό για τους επενδυτές και τους μετόχους της επιχειρήσεως. 

Εξάλλου, ο προσδιορισμός της ταμειακής ροής από τις χρηματοοικονομικές και 

επενδυτικές δραστηριότητες της επιχειρήσεως ρίχνει φως στις σχέσεις μεταξύ αυτής 

και αυτών οι οποίοι τη χρηματοδοτούν . 

Από τα παραπάνω προκύπτει το συμπέρασμα ότι, μολονότι η κατάσταση της 

ταμειακής ροής δίνει ορισμένες γρήγορες απαντήσεις σε ερωτήματα, όπως ποια είναι 

η προέλευση τυχόν κεφαλαίων που μπήκαν στην επιχείρηση και του πως 

χρησιμοποιήθηκαν, είναι περισσότερο χρήσιμη όταν εξετάζεται σε συνδυασμό με τη 

μελέτη του ισολογισμού, της καταστάσεως αποτελεσμάτων χρήσεως, των 

επεξηγηματικών σημειώσεων, τη χρήση αριθμοδεικτών, καθώς και με άλλες 

διαθέσιμες πληροφορίες. 

Τελειώνοντας να αναφέρουμε επιπλέον πως η ανάλυση των ταμειακών εισροών και 

εκροών μιας επιχείρησης και των λειτουργικών, των επενδυτικών ή των 

χρηματοδοτικών πηγών αποτελεί μια από τις περισσότερο διερευνητικές εργασίες. Η 

ανάλυση αυτή βοηθά στην εκτίμηση τόσο της χρηματοοικονομικής δύναμης (ισχύς) 

δηλαδή της ρευστότητας και της χρηματοοικονομικής προσαρμοστικότητας 

(ευελιξίας) όσο και του αξιόχρεου. Γενικά, η χρηματοοικονομική ισχύς γίνεται 

έκδηλη από τη σχέση μεταξύ των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της 
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οντότητας και της πιστοληπτικής θέσης στην οποία τοποθετείται η οντότητα από τους 

χρηματοδοτικούς οργανισμούς και τους άλλους πιστωτές. Συγκεκριμένα, η 

ρευστότητα είναι συγγενής με τα μετρητά του ενεργητικού και του παθητικού και 

αναφέρεται στο χρόνο που είναι αναγκαίος για μια επιχειρηματική (- λογιστική) 

οντότητα να μετατρέψει περιουσιακά στοιχεία εκτός διαθεσίμων σε διαθέσιμα και να 

πληρώσει υποχρεώσεις στη λήξη τους. Η χρηματοοικονομική προσαρμοστικότητα 

(ευελιξία) αναφέρεται στην ικανότητα της οντότητας να ανταποκρίνεται 

αποτελεσματικά σε μη αναμενόμενη ζήτηση διαθεσίμων καθώς και σε νέες ευκαιρίες 

μεγέθυνσης των περιουσιακών στοιχείων και της κερδοφορίας της. Και τέλος το 

αξιόχρεο είναι η ικανότητα της πληρωμής των υποχρεώσεων όταν καθίστανται αυτές 

πληρωτέες. 

Επίσης είδαμε και αναλύσαμε κάποιους αριθμοδείκτες που χρησιμοποιούνται για την 

ανάλυση της ροής κεφαλαίων μιας επιχείρησης και που μπορούν να εξαχθούν από 

την Κατάσταση Ταμειακών Ροών, όπως ο δείκτης που δείχνει την ποιότητα των 

κερδών, ο δείκτης κάλυψης µερισµάτων κ.τ.λ.  

Διαπιστώθηκε τέλος πως η κατάσταση ταμειακής ροής παρέχει πληροφόρηση που 

αποσκοπεί να βοηθήσει τους επενδυτές, πιστωτές και άλλους που λαμβάνουν 

αποφάσεις, σε δύο σπουδαίες κατευθύνσεις: 

 Πρώτον, να εκτιμήσουν την παρελθούσα επίδοση της οντότητας (αφού η σύνταξή 

της βασίζεται σε ιστορικά στοιχεία όπως και η σύνταξη των ετήσιων οικονομικών 

καταστάσεων) στη δημιουργία, σχεδιασμό και έλεγχο των πραγματικών εισροών και 

εκροών μετρητών, κ.λπ. 

Δεύτερον, να εκτιμήσουν τις πιθανές μελλοντικές εισροές και εκροές μετρητών της 

επιχειρηματικής οντότητας, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας της οντότητας να 

ικανοποιήσει τις μελλοντικές υποχρεώσεις της και να καταβάλλει μερίσματα. Αυτή η 

εκτίμηση θα πρέπει να βοηθήσει τον επενδυτή ή πιστωτή να προϋπολογίσει την 

αναμενόμενη απόδοση από την δέσμευση οικονομικών πόρων στην οντότητα. 
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