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Εισαγωγή στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 

 ΤΟΜΟΣ Α1 

 

ΔΛΠ 7 – ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 
 

Σπουδαιότητα της κατάστασης των Ταμειακών ροών : 

 Πληροφορεί για τη δυνατότητα της επιχείρησης να δημιουργεί ταμειακά 

διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα. 

 Αυξάνει τη συγκρισιμότητα της επιχείρησης με άλλες γιατί περιορίζει τις 

επιδράσεις από πιθανούς διαφορετικούς λογιστικούς χειρισμούς. 

 

 Χρησιμότητα 

Οι πληροφορίες που παρέχει μας βοηθούν να εκτιμήσουμε : 

 Από που προέρχονται οι ταμειακές ροές 

 Η δυνατότητα της επιχείρησης να δημιουργεί ταμειακά διαθέσιμα. 

 Πως χρησιμοποιήθηκαν τα ταμειακά διαθέσιμα. 

 Αν υπάρχει ρευστότητα 

 Η δυνατότητα της επιχείρησης να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της. 

 Από ποιες κατηγορίες δραστηριοτήτων προέκυψαν τα ταμειακά διαθέσιμα. 
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 Ταμειακές Ροές : είναι οι εισροές και οι εκροές ταμειακών διαθεσίμων και 

ταμειακών ισοδυνάμων. 

 Ταμειακά διαθέσιμα : είναι αυτά που αποτελούνται από μετρητά στο ταμείο 

της επιχείρησης και από τις καταθέσεις αυτής, που μπορεί να αναληφθούν 

άμεσα. 

 Τα ταμειακά Ισοδύναμα : είναι οι βραχυπρόθεσμες υψηλής ρευστότητας 

επενδύσεις, οι οποίες είναι άμεσα μετατρέψιμες σε συγκεκριμένα ποσά 

διαθεσίμων και υπόκεινται σε ασήμαντο κίνδυνο μεταβολής της αξίας τους. 

Άρα μια επένδυση χαρακτηρίζεται ταμειακό ισοδύναμο, όταν έχει σύντομη 

λήξη. 

 

 

Οι ταμειακές ροές αναλύονται σε 3 κατηγορίες: 
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 Οι ταμειακές ροές από Επιχειρηματικές ή λειτουργικές δραστηριότητες 

Παραδείγματα Ταμειακών Ροών από επιχειρηματικές δραστηριότητες είναι τα εξής: 

Α. Εισπράξεις από την πώληση αγαθών και την παροχή υπηρεσιών 

Β. Εισπράξεις από δικαιώματα εκμετάλλευσης, αμοιβές, προμήθειες και άλλα έσοδα 

Γ. Πληρωμές τοις μετρητοίς προς προμηθευτές αγαθών και υπηρεσιών 

Δ. Πληρωμές τοις μετρητοίς προς εργαζομένους και για λογαριασμό τους 

Ε. Εισπράξεις και πληρωμές μιας ασφαλιστικής επιχείρησης για ασφάλιστρα και 

αποζημιώσεις, συντάξεις και άλλες ασφαλιστικές παροχές. 

Στ. Πληρωμές τοις μετρητοίς ή επιστροφές φόρων εισοδήματος, εκτός αν μπορεί 

ειδικά να εξατομικευθούν ως χρηματοοικονομικές και επενδυτικές δραστηριότητες και 

Ζ. Εισπράξεις και πληρωμές από συμβάσεις που πραγματοποιούνται για 

συναλλακτικούς ή εμπορικούς σκοπούς. 

 

 Οι ταμειακές ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες 

Παραδείγματα ταμειακών ροών που προέρχονται από επενδυτικές 

δραστηριότητες είναι τα εξής: 

 Πληρωμές για την αγορά ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων και λοιπών 

μακροπρόθεσμων περιουσιακών στοιχείων. 

 Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων και 

λοιπών μακροπρόθεσμων περιουσιακών στοιχείων 

 Πληρωμές για την απόκτηση συμμετοχών στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων 

 Εισπράξεις από πωλήσεις συμμετοχών στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων ή 

χρεωστικών ομολόγων άλλων επιχειρήσεων 

 Ταμειακές προκαταβολές και δάνεια που παραχωρούνται σε τρίτους (αλλά εκτός 

από προκαταβολές και δάνεια που παραχωρούνται από ένα χρηματοπιστωτικό 

ίδρυμα). 

 Εισπράξεις από την εξόφληση προκαταβολών και δανείων, που είχαν 

παραχωρηθεί σε τρίτους (άλλες εκτός από προκαταβολές και δάνεια ενός 

χρηματοπιστωτικού ιδρύματος) 

 

 Οι ταμειακές ροές από Χρηματοοικονομικές δραστηριότητες 

Παραδείγματα ταμειακών ροών, που προέρχονται από χρηματοοικονομικές 

δραστηριότητες είναι τα εξής: 

 Εισπράξεις μετρητών από την έκδοση μετοχών και λοιπών συμμετοχικών τίτλων 

 Πληρωμές τοις μετρητοίς στους μετόχους ή εταίρους για να εξαγοραστούν ή να 

επιστραφούν οι μετοχές της επιχείρησης 

 Εισπράξεις μετρητών από την έκδοση ομολόγων, δανείων, γραμματίων, 

ομολογιών, ενυπόθηκων δανείων και άλλων βραχυπρόθεσμων ή 

μακροπρόθεσμων δανείων. 
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 Εκταμιεύσεις για εξόφληση δανείων, και 

 Πληρωμές του μισθωτή για τη μείωση του οφειλόμενου υπολοίπου 

χρηματοδοτικής μίσθωσης. 

 

ΔΛΠ 7 – ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΩΝ 
• Υπάρχουν δύο μέθοδοι σύνταξης της κατάστασης χρηματοροών:  

a. Άμεση μέθοδος 

b. Έμμεση μέθοδος (που χρησιμοποιείται στην πράξη περισσότερο) 

Το ΔΛΠ 7 δίνει τη δυνατότητα στις εταιρείες που ακολουθούν τα ΔΛΠ να 

επιλέξουν όποια μέθοδο ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους, χωρίς περιορισμούς. 

 

Στην Άμεση μέθοδο αναφέρονται μόνο οι ακαθάριστες εισπράξεις και ακαθάριστες 

πληρωμές χωρισμένες σε κατηγορίες (επιχειρηματικές, επενδυτικές και 

χρηματοοικονομικές). 
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Στην Έμμεση μέθοδο, με βάση την οποία το καθαρό κέρδος ή ζημιά, όπως 

προσδιορίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων, αναμορφώνεται από τα κονδύλια που 

δεν είναι ταμειακής φύσεως, των αναβαλλόμενων ή προβλεπόμενων οργανικών 

εισπράξεων ή πληρωμών, όπως και των στοιχείων εσόδων ή εξόδων που συνδέονται 

με επενδυτικές ή χρηματοοικονομικές ταμειακές ροές.  

Οι δύο μέθοδοι (άμεση και έμμεση)  διαφέρουν μόνο ως προς την παρουσίαση των 

ταμειακών ροών από λειτουργικές δραστηριότητες, ενώ ο τρόπος παρουσίασης των 

ταμειακών ροών από επενδυτικές και χρηματοδοτικές δραστηριότητες ταυτίζεται 

απόλυτα και στις δύο μεθόδους. 

 

Υπόδειγμα κατάστασης ταμειακών ροών με την έμμεση μέθοδο 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Χρηματοροές από λειτουργικές δραστηριότητες

Καθαρά Κέρδη χρήσης ΧΧΧ

Πλέον ή μείον προσαρμογές για:

Πλέον Αποσβέσεις ΧΧΧ

Πλέον Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα ΧΧΧ

Πλέον Ζημιά από εκποίηση ενσώματου παγίου (επενδυτική δραστηριότητα) ΧΧΧ

Μείον Κέρδη από πώληση μετοχών (επενδυτική δραστηριότητα) (ΧΧΧ) ΧΧΧ

Πλέον ή μείον μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται 

με τις λειτουργικές σε δραστηριότητες:

Μείον αύξηση αποθεμάτων (ΧΧΧ)

Πλέον μείωση απαιτήσεων ΧΧΧ

Πλέον αύξηση προμηθευτών ΧΧΧ

Πλέον αύξηση Γραμματίων πληρωτέων ΧΧΧ

Μείον Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (ΧΧΧ)

Μείον Τόκοι πληρωτέοι (ΧΧΧ) ΧΧΧ

Σύνολο Εισροών /(Εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) ΧΧΧ

Χρηματοροές από Επενδυτικές δραστηριότητες

Πληρωμή για αγορά ενσώματων παγίων (ΧΧΧ)

Εισπράξεις από πώληση ενσώματων παγίων ΧΧΧ

Εισπράξεις από πώληση μετοχών ΧΧΧ

Σύνολο Εισροών /(Εκροών) από Επενδυτικές δραστηριότητες (β) ΧΧΧ

Χρηματοροές από Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ΧΧΧ

Εξοφλήσεις δανείων (ΧΧΧ)

Μερίσματα Πληρωθέντα (ΧΧΧ)

Σύνολο Εισροών /(Εκροών) από Χρηματοδοτικές δραστηριότητες  (γ) ΧΧΧ

Καθαρή μεταβολή στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα της χρήσης 

Καθαρή αύξηση /(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα (α) +(β) +(γ)
ΧΧΧ

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην έναρξη της περιόδου ΧΧΧ

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στη λήξη της περιόδου ΧΧΧ

Κατάσταση Ταμειακών Ροών (έμμεση μέθοδος)
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Άσκηση 1 

Οι ταμειακές ροές στην κατάσταση ταμειακών ροών , σύμφωνα με το ΔΛΠ 7, 

εμφανίζονται ταξινομημένες σε : 

A. Επιχειρηματικές και χρηματοοικονομικές δραστηριότητες 

B. Επιχειρηματικές, επενδυτικές και χρηματοοικονομικές δραστηριότητες 

C. Επενδυτικές και χρηματοοικονομικές δραστηριότητες 

D. Εξαρτάται από τη φύση της επιχείρησης 

 

Σωστή απάντηση η Β 

 

Άσκηση 2 

 Στα ΔΛΠ7 Κατάσταση ταμειακών ροών, παρέχονται πληροφορίες : 

A. Που αφορούν τις δραστηριότητες της επιχείρησης 

B. Για την περιουσία της εταιρείας 

C. Για το πόσο είναι κερδοφόρα η επιχείρηση 

D. Για τη δυνατότητα της επιχείρησης να δημιουργεί και να χρησιμοποιεί 

ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα. 

Σωστή απάντηση η D 

 

Άσκηση 3 

Τα ταμειακά ισοδύναμα, σύμφωνα με το ΔΛΠ 7, είναι : 

A. Για επενδύσεις 

B. Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων 

C. Βραχυπρόθεσμες επενδύσεις υψηλής ρευστότητας, άμεσα μετατρέψιμες σε 

μετρητά, που δεν υπόκεινται σε σημαντικό κίνδυνο που έχει αναλάβει η 

επιχείρηση 

D. Βραχυπρόθεσμες επενδύσεις υψηλής ρευστότητας, άμεσα μετατρέψιμες σε 

μετρητά, άσχετα από τον κίνδυνο που έχει αναλάβει η επιχείρηση. 

Σωστή απάντηση η C 

 

Άσκηση 4 

1. Ποια από τις παρακάτω συναλλαγές εντάσσεται στις ταμειακές ροές από 

επενδυτικές δραστηριότητες σύμφωνα με το ΔΛΠ 7 

          α. Εισπράξεις από πώληση εμπορευμάτων 

          β. Πληρωμές σε προμηθευτές 

          γ. Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 

          δ. Πληρωμές για απόκτηση πάγιου εξοπλισμού 

Σωστή απάντηση η δ 

 

ΔΛΠ 7 – ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
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Άσκηση 5 

Οι πραγματικές εισπράξεις μιας επιχείρησης από τη πραγματοποίηση των 

πωλήσεων σε πελάτες προκύπτουν από:  

α. Το ποσό των πωλήσεων όπως απεικονίζονται στη Κατάσταση Αποτελε-  

σμάτων  

β. Το υπόλοιπο των πελατών τέλους χρήσης στον Ισολογισμό  

γ. Το ποσό εισπράξεις από πελάτες όπως απεικονίζονται στη Κατάσταση  

Ταμειακών Ροών  

δ. Το μικτό κέρδος όπως απεικονίζεται στη Κατάσταση Αποτελεσμάτων  

Σωστή απάντηση η γ 

 

Άσκηση 6 

Η πληροφόρηση που λαμβάνεται από την Κατάσταση Ταμειακών Ροών σύμφωνα με το 

ΔΛΠ7 είναι: 

Α. Πληροφορίες για τα δεδουλευμένα της χρήσης 

Β. Πληροφορίες για την εκτίμηση μεταβολών της καθαρής περιουσίας, την 

χρηματοοικονομική δομή και την κατάσταση ρευστότητας 

Γ. Πληροφορίες για την κερδοφορία, την κατανομή των κερδών και την 

αποτελεσματικότητα της πιστωτικής πολιτικής της εταιρείας 

Δ. Πληροφορίες για την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας 

σε σχέση με το κόστος λειτουργίας της. 

Σωστή απάντηση η Β 

 

Άσκηση 7 

Το διεθνές λογιστικό πρότυπο ΔΛΠ 7 ορίζει ότι ο φόρος εισοδήματος πρέπει 

να απεικονίζεται ξεχωριστά σε ποια από τις παρακάτω δραστηριότητες: 

A. Στην κατηγορία επιχειρηματικών – λειτουργικών δραστηριοτήτων 

B. Στην κατηγορία επενδυτικών δραστηριοτήτων 

C. Στην κατηγορία χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων 

D. Κανένα από τα παραπάνω 

Σωστή απάντηση η Α 

 

Άσκηση 8 

Ποιο από τα παρακάτω εντάσσεται στις ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές 

δραστηριότητες σύμφωνα με τα ΔΛΠ7; 

  

a. Πληρωμές για απόκτηση μηχανήματος 

b. Πληρωμές στους προμηθευτές 

c. Εισπράξεις από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 

d. Εισπράξεις από την πώληση εμπορευμάτων 

 

Σωστή απάντηση η c 
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Άσκηση 9 

 

Δίνονται οι ακόλουθες οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης Τροχαλία ΑΕ για τη 

χρήση 2016 σε ευρώ 

 

 
 

Δίνονται επίσης τα ακόλουθα δεδομένα: 

Κατά τη χρήση 2016 έγινε αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών από 

τους μετόχους συνολικού ποσού 2.000 ευρώ και αγορές παγίων αξίας κτήσεως 2.000 

ευρώ τοις μετρητοίς. Επιπλέον αποπληρώθηκαν λοιπές βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις συνολικού ποσού 600 ευρώ. 

Με βάση τα παραπάνω απαντήστε στα ερωτήματα από 1 - 3 

 

Ερώτηση 1 

Το σύνολο των ταμειακών ροών από λειτουργικές δραστηριότητες είναι: 

  

a. 200 

b. 1.200 

c. 1.400 

d. 1.000 
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Απάντηση 

 
Σωστή απάντηση η α 

 

Ερώτηση 2 

Το σύνολο των ταμειακών ροών από επενδυτικές δραστηριότητες είναι: 

  

a. -1.000 

b. -2.000 

c. 400 

d. 1.500 

 

Απάντηση 

Ταμειακή εκροή από αγορά παγίων (ενσώματες ακινητοποιήσεις στο κόστος) αξίας 

2.000€  (από 6.000€ έγιναν 8.000€) 

 

Ερώτηση 3 

Το σύνολο των ταμειακών ροών και από τις τρεις δραστηριότητες (λειτουργικές, 

επενδυτικές και χρηματοοικονομικές) για τη χρήση είναι: 

a. 400 

b. 200 

c. 1.000 

d. 4.000 

 

Απάντηση 

 
Παρατηρούμε ότι τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυξήθηκαν κατά 200€. 

 

Επίσης αν δούμε αναλυτικά τις μεταβολές ανά δραστηριότητα, έχουμε από 

λειτουργικές δραστηριότητες +200€, από επενδυτικές δραστηριότητες -2.000€ και 

από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες +2.000€. Άρα: 

-200 + (-2.000) + 2.000€ = -200€ 

 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 1.600 1.800 -200
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Άσκηση 10 

 
 

Απάντηση  

 
 

 


