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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 9
Θέµα: ∆ιευκρινίσεις επί της αποφάσεως 5/204/14.11.2000 (Φ.Ε.Κ. 1487Β΄ / 6.12.2000)
του

∆ιοικητικού

συµπεριφοράς

Συµβουλίου

της

Επιτροπής

Κεφαλαιαγοράς

των εταιριών που έχουν εισαγάγει

τις

µετοχές

«Κανόνες
τους

στο

Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών και των συνδεοµένων µε αυτές προσώπων».

Η παρούσα εγκύκλιος απευθύνεται προς τις εταιρείες των οποίων οι µετοχές έχουν
εισαχθεί στην Κύρια, στην Παράλληλη ή στη Νέα Χρηµατιστηριακή Αγορά του
Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά τη συνεδρίασή του της
14.11.2000 εξέδωσε απόφαση σχετικά µε τους κανόνες συµπεριφοράς των εισηγµένων
στο Χ.Α.Α. εταιριών και των συνδεοµένων µε αυτές προσώπων («Απόφαση»). Η Απόφαση
τέθηκε σε εφαρµογή από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ
1487 Β΄ / 6.12.2000). Στη συνέχεια παρατίθενται ορισµένες διευκρινιστικές παρατηρήσεις
που σκοπό έχουν να διευκολύνουν την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της
Απόφασης από τους υποχρέους.
1.

Οι αποφάσεις που δηµιουργούν υποχρέωση γνωστοποίησης µε βάση το στοιχ. ε

της παρ. 1 του άρθρου 4 της Απόφασης είναι οι παρακάτω:
α.

Αλλαγές στη σύνθεση και στις αρµοδιότητες των µελών του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου.

β.

Ανάθεση εκτελεστικών καθηκόντων σε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

γ.

Αλλαγή του ή των γενικών διευθυντών και του διευθυντή οικονοµικών υπηρεσιών.

2.

Η γνωστοποίηση που ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 8 της Απόφασης

περιλαµβάνει τον επιδιωκόµενο όγκο συναλλαγών του υπόχρεου προσώπου, το χρονικό
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διάστηµα διενέργειάς τους και το Μέλος του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών µέσω του
οποίου θα προβεί στη συναλλαγή ή τις συναλλαγές.
3.

Οι προϋποθέσεις διενέργειας συναλλαγών που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 8

δεν θίγουν τους περιορισµούς του άρθρου 15 του Ν. 2533/1997 (ΦΕΚ 228Β΄ / 11.11.1997).
4.

Η παρ. 1 του άρθρου 8 της Απόφασης δεν εισάγει υποχρέωση τήρησης µοναδικού

κωδικού συναλλαγών στο Ο.Α.Σ.Η.Σ. από τους υποχρέους της εν λόγω παραγράφου. Με
την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 81 του Ν. 2533/1997 (ΦΕΚ 284Β΄ / 24.3.1998), τα
πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 8 της Απόφασης µπορούν να τηρούν περισσότερους του
ενός κωδικούς. Εξυπακούεται ότι, ο κατάλογος των παραπάνω προσώπων που
δηµοσιεύεται στο Ετήσιο ∆ελτίο δεν περιλαµβάνει τους κωδικούς των προσώπων στο
Ο.Α.Σ.Η.Σ. και τα στοιχεία µερίδας επενδυτή και λογαριασµού αξιών στο Σ.Α.Τ. Τα
παραπάνω στοιχεία υποβάλλονται µόνο στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Εφόσον κάποιος
από τους υποχρέους δεν τηρεί µερίδα επενδυτή και λογαριασµό αξιών στο Σ.Α.Τ. ή / και
κωδικό συναλλαγών στο Ο.Α.Σ.Η.Σ., αυτό δηλώνεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
5.

Στο Ετήσιο ∆ελτίο του άρθρου 16 δεν παρατίθενται προβλέψεις για την εξέλιξη των

οικονοµικών µεγεθών της Εταιρίας. Ωστόσο, στο Ετήσιο ∆ελτίο παρατίθενται στοιχεία
σχετικά µε τις προοπτικές της Εταιρίας, όπως ορίζεται στις παρ. 7.1 και 7.2 του Κεφαλαίου
7 του Παραρτήµατος Α΄ του Π.∆. 348/1985 (παρ. 2 του άρθρου 16 της Απόφασης).
6. α. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 16 της Απόφασης θα
αφορούν στην κλειόµενη και την προηγούµενη αυτής εταιρική χρήση. Είναι πάντως
επιθυµητή η παράθεση στοιχείων για τρεις εταιρικές χρήσεις µε την προϋπόθεση ότι η
πρακτική αυτή θα τηρείται παγίως.
β. Τα στοιχεία υπό α, β και γ της παρ. 3 του άρθρου 16 παρατίθενται για την κλειόµενη
εταιρική χρήση όπως αυτά δηµοσιεύονται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Επισηµαίνεται ότι, στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνεται και το Προσάρτηµα.
γ. Οι καταστάσεις ταµιακών ροών παρατίθενται για την κλειόµενη και την προηγούµενη
αυτής εταιρική χρήση. Κατ’ εξαίρεση, κατά το έτος 2001 η εν λόγω κατάσταση µπορεί
να συνταχθεί µόνο για την κλειόµενη εταιρική χρήση.
δ. Τα στοιχεία υπό στ της παρ. 3 του άρθρου 16 παρατίθενται για την περίοδο που
συµπίπτει µε την κλειόµενη εταιρική χρήση. Μπορούν επίσης να παρατίθενται στοιχεία
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που καλύπτουν την τρέχουσα εταιρική χρήση, µέχρι και τον µήνα που προηγείται της
δηµοσίευσης του Ετήσιου ∆ελτίου.
7.

Το πρώτο Ετήσιο ∆ελτίο θα αφορά την εταιρική χρήση που θα λήξει µετά τη

δηµοσίευση της Απόφασης (6.12.2000).
8.

Στα συνηµµένα παραρτήµατα παρατίθενται αναλυτικές οδηγίες για την κατάρτιση

των καταστάσεων ταµιακών ροών (στοιχ. δ της παρ. 1 του άρθρου 16 της Απόφασης), οι
οποίες έχουν συνταχθεί και εγκριθεί, όπως και οι καταστάσεις ταµιακών ροών, από το
Εποπτικό Συµβούλιο του Σώµατος Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Α. Καταστάσεις Ταµιακών Ροών για Εµποροβιοµηχανικές επιχειρήσεις
(Παράρτηµα Α της Απόφασης)
Α/Α

Αναλυτικές Οδηγίες
Ταµιακές Ροές από συνήθεις (λειτουργικές) δραστηριότητες

Α
Α

100

Ταµιακές εισροές

Α

101

Πωλήσεις
Λαµβάνεται το κονδύλιο Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις) του Λ / Αποτελέσµατα Χρήσεως
[Λογαριασµοί 70,71,72 και 73]. Τεκµαρτά έσοδα δεν λαµβάνονται υπόψη.

Α

102

Α

103

Α

104

Α

105

Α

106

Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως
Λαµβάνονται τα αντίστοιχα κονδύλια από το Λ/ Αποτελέσµατα Χρήσεως [Λογαριασµοί
74 και 75]. ∆εν λαµβάνεται υπόψη ο λογαριαςµός 78.05 Χρησιµοποιηµένες προβλέψεις
για κάλυψη εξόδων εκµεταλλεύσεως, γιατί είναι τεκµαρτό (υπολογιστικό) έσοδο. Τα
έξοδα που πληρώνονται, αλλά καλύπτονται από πρόβλεψη πρέπει να λαµβάνονται
υπόψη στις ταµιακές εκροές.
Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
Αν υπάρχουν έσοδα αυτής της κατηγορίας που αφορούν επενδυτικές η χρηµατοδοτικές
δραστηριότητες πρέπει να διαχωρίζονται και να απεικονίζονται στις κατηγορίες αυτές.
Λαµβάνεται το αντίστοιχο κονδύλιο του Λ/ Αποτελέσµατα Χρήσεως [Λογαριασµός
81.01]. Ο λογαριασµός 81.01.05 που αφορά σε αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις
παγίων ορθώς Περιλαµβάνεται στις εισροές, εφόσον το σύνολο των αποσβέσεων του
παγίου µειώνει τις εκροές.
Ως προς τις πιστωτικές συναλλαγµατικές διαφορές (Λογαριασµός 81.01.04) ορθώς και
αυτές συµπεριλαµβάνονται στις εισροές, ως πραγµατοποιηθείσες. Όµως και οι
απεικονιζόµενες σε λογαριασµό προβλέψεως πιστωτικές συναλλαγµατικές διαφορές
πρέπει να συµπεριλαµβάνονται στις εισροές, γιατί αντισταθµίζονται από το γεγονός ότι
έχουν ενσωµατωθεί στις αυξοµειώσεις των απαιτήσεων ή και υποχρεώσεων, οι οποίες
αυξοµειώσεις συµπεριλαµβάνονται στις ταµιακές ροές.
Ιδιαίτερη προσοχή, αν οι συναλλαγµατικές διαφορές αφορούν συµµετοχές και
Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις (οπότε αφορούν τις επενδυτικές δραστηριότητες), ή
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις (οπότε αφορούν τις χρηµατοδοτικές δραστηριότητες).
Βέβαια η αρχή της σπουδαιότητας λαµβάνεται υπόψη πριν προχωρήσουµε σε τέτοιους
λεπτοµερείς διαχωρισµούς.
Έσοδα προηγούµενων χρήσεων
Εξετάζεται αν µεταξύ των εσόδων αυτών περιλαµβάνονται έσοδα που αφορούν τις
επενδυτικές ή χρηµατοδοτικές δραστηριότητες, οπότε διαχωρίζονται και απεικονίζονται
στις αντίστοιχες δραστηριότητες που αφορούν.
Λαµβάνεται το αντίστοιχο κονδύλιο του Λ/ Αποτελέσµατα Χρήσεως [Λογαριασµός
82.01]
Πιστωτικοί τόκοι [Καταθέσεων κλπ]
Λαµβάνονται από το κονδύλιο του Λ/ Αποτελέσµατα Χρήσεως [Λογαριασµοί 76.02
µέχρι 76.98 πλην 76.04] µόνο τα έσοδα από τόκους καταθέσεων, δηλαδή οι
λογαριασµοί 76.03 (πλην τον 76.03.03 τόκοι χορηγηµένων δανείων) και 76.02 µόνο σε
ότι αφορά δεδουλευµένους τόκους γραµµατίων εισπρακτέων που προέρχονται από τις
συνήθεις δραστηριότητες της επιχειρήσεως.
Έσοδα χρεογράφων
Οι τοποθετήσεις της επιχειρήσεως σε χρεόγραφα (Λ/34) θεωρούνται κατά τεκµήριο ότι
ανήκουν στις συνήθεις (λειτουργικές) δραστηριότητες της επιχειρήσεως. Κατά
συνέπεια, λαµβάνεται το κονδύλιο του λογαριασµού Αποτελέσµατα Χρήσεως [Λ/76.01]
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Α

107

Α

108

µε την επιφύλαξη ότι δεν Περιλαµβάνονται έσοδα από χρεόγραφα, που
περιλαµβάνονται στους λογαριασµούς «τίτλων ακινητοποιήσεων» [Λογαριασµοί
Ενεργητικού ΓΙΙ], οπότε πρέπει να διαχωρίζονται και να απεικονίζονται στις επενδυτικές
δραστηριότητες.
Πώληση χρεογράφων
Όπως σηµειώθηκε ανωτέρω, οι τοποθετήσεις σε χρεόγραφα (Λ/34) [θέση Ισολογισµού
∆ΙΙΙ Ενεργητικό] αποτελούν πράξεις των συνήθων (λειτουργικών ) δραστηριοτήτων της
επιχειρήσεως.
Η θέση ∆ΙΙΙ του ενεργητικού περιλαµβάνει το λογαριασµό 34 [34.00-34.99 και το
πιστωτικό υπόλοιπο του λ/53.07 οφειλόµενες δόσεις].
Η πώληση χρεογράφων εντάσσεται µε την αξία πωλήσεως στις ταµιακές εισροές
[πώληση µετοχών, οµολογιών, λοιπών χρεογράφων].
Μείωση Απαιτήσεων
Στις ταµιακές εισροές εντάσσεται και η µείωση των λογαριασµών των απαιτήσεων της
κρινόµενης χρήσεως σε σχέση µε την προηγούµενη. Πρόκειται για τους λογαριασµούς
που εντάσσονται κάτω από τον τίτλο του ενεργητικού ∆ ΙΙ Απαιτήσεις.
Ως προς ορισµένους λογαριασµούς της κατηγορίας αυτής επισηµαίνονται τα εξής:
(α) Λογαριασµός ∆ΙΙ 4 Κεφάλαιο Εισπρακτέο την επόµενη χρήση, αφορά τις
χρηµατοδοτικές δραστηριότητες της επιχειρήσεως. Η µείωση αυτού του λογαριασµού
∆ΙΙ 4 [Λογαριασµοί 33.04-33.05] σηµαίνει είσπραξη αυξήσεως µετοχικού κεφαλαίου.
Έτσι, αυτός ο λογαριασµός διαχωρίζεται και εξετάζεται στην κατηγορία των
χρηµατοδοτικών δραστηριοτήτων.
(β) Λογαριασµός ∆ΙΙ 9 Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις εισπρακτέες επόµενη χρήση. Και
ο λογαριασµός αυτός [Λογαριασµοί 33.19 και 33.20] πρέπει να συνεξετάζεται και
συνυπολογίζεται µε τους άλλους λογαριασµούς που είναι µε τον τίτλο ΓΙΙΙ στο
ενεργητικό, γιατί αφορά επενδυτικές δραστηριότητες.
(γ) Από το σύνολο των λογαριασµών ∆ΙΙ Απαιτήσεις αφαιρείται η σωρευµένη πρόβλεψη
για επισφαλείς απαιτήσεις [Λογαριασµοί 44.11]. Όπως είναι γνωστό, η πρόβλεψη ως
υπολογιστική δαπάνη δεν λαµβάνεται υπόψη για τον υπολογισµό των ταµιακών ροών.
(δ) Στο σηµείο αυτό πρέπει να επισηµάνουµε ότι ενδέχεται στις προβλέψεις να
απεικονίζονται πιστωτικές συναλλαγµατικές διαφορές [Λογαριασµοί 44.14 και 44.15] ως
προερχόµενες από την αποτίµηση απαιτήσεων και υποχρεώσεων (βραχυπρόθεσµων /
µακροπρόθεσµων) και ως µη πραγµατοποιηθείσες δεν έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα,
ενώ έχουν καταχωρηθεί στις αντίστοιχες απαιτήσεις ή και υποχρεώσεις που αφορούν.
∆εδοµένου ότι οι αυξοµειώσεις των Απαιτήσεων και Υποχρεώσεων περιλαµβάνονται
στη διαµόρφωση των ταµιακών ροών είναι σκόπιµο και οι απεικονιζόµενες πιστωτικές
συναλλαγµατικές διαφορές να απεικονίζονται στις ταµιακές εισροές, όπως
προαναφέρθηκε (Α 103), παρότι συνιστούν ένα υπολογιστικό έσοδο.
(ε) Ενδέχεται σε ορισµένες περιπτώσεις, οι απαιτήσεις να αφορούν επενδυτικές ή
χρηµατοδοτικές δραστηριότητες, οπότε πρέπει να γίνεται ο κατάλληλος διαχωρισµός.

Α

109

Αγορά χρεογράφων
Η αγορά χρεογράφων [θέση ενεργητικού ∆ΙΙΙ - Λογαριασµοί 34.00-34.99 και 53.07]
αποτελεί ταµιακή εκροή που, όπως προαναφέρθηκε ανωτέρω στο στοιχείο Α 107,
εµπίπτει στις συνήθεις (λειτουργικές) δραστηριότητες. Η αγορά τοις µετρητοίς αποτελεί
αναµφισβήτητα ταµιακή εκροή. Όµως και η επί πίστωση αγορά χρεογράφων µπορεί να
θεωρηθεί ως εκροή, καθόσον συµψηφίζεται από την αντίστοιχη αύξηση των
υποχρεώσεων, η οποία θα συµπεριληφθεί ως αρνητικό στοιχείο των ταµιακών εισροών
(βλ. κατωτέρω στοιχείο Α 210).
Η παρατήρηση αυτή ισχύει και σε κάθε άλλη Περίπτωση αγοράς ή και πώλησης
περιουσιακών στοιχείων επί πιστώσει. Βέβαια στην πώληση έχουµε αύξηση των
απαιτήσεων (βλ. κατωτέρω στοιχείο Α110).
Όσον αφορά το λογαριασµό 53.07 που απεικονίζει µε το πιστωτικό του υπόλοιπο τις
οφειλόµενες δόσεις, σηµειώνεται ότι πρέπει να λαµβάνεται υπόψη ως εκροή το ποσό
της µειώσεως του λογαριασµού αυτού κατά την κρινόµενη χρήση σε σχέση µε την
προηγούµενη. Βέβαια η αύξηση του λογαριασµού 53.07 κατά την εξεταζόµενη χρήση
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Α
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Α
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Α
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Α
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Α
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Α
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Α
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Περιορίζει αντίστοιχα την αξία των αποκτηθέντων χρεογράφων που καταχωρήθηκαν µε
την αξία εκδόσεώς τους.
Οι προβλέψεις για υποτιµήσεις (Λογαριασµός 34.99) δεν λαµβάνονται υπόψη κατά τον
προσδιορισµό των ταµιακών ροών. [βλ. και αντίστοιχο λογαριασµό 68.01 στα κατ΄ είδος
έξοδα].
Επισηµαίνεται ιδιαιτέρως ότι µεταξύ των λογαριασµών του τίτλου ∆ΙΙΙ Χρεόγραφα
περιλαµβάνεται και ο λογαριασµός 34.25 Ίδιες Μετοχές. Η επιχείρηση µπορεί σύµφωνα
µε την ισχύουσα νοµοθεσία να αγοράσει δικές της µετοχές και να τις εκποιήσει το
δυνατό συντοµότερο. Οι πράξεις αυτές θα µπορούσαν να κριθούν ως αγορές και
πωλήσεις χρεογράφων και να αντιµετωπιστούν ανάλογα στις ταµιακές ροές. Όµως,
όταν στο τέλος της χρήσεως κατέχονται ίδιες µετοχές τότε σύµφωνα µε την ισχύουσα
νοµοθεσία πρέπει να σχηµατιστεί ισόποσο αποθεµατικό από τα κέρδη της χρήσεως ή
σε περίπτωση ανεπάρκειας των κερδών να απεικονιστεί η αξία των ιδίων µετοχών
αφαιρετικά από τα ίδια κεφάλαια.
Συνεπώς, αν αγοραστούν ίδιες µετοχές και υφίστανται στο τέλος της χρήσεως, το
κονδύλιο της αγοράς των ιδίων µετοχών αποτελεί εκροή που εντάσσεται στις
χρηµατοδοτικές δραστηριότητες. Αν αυτό συµβεί και την επόµενη χρήση εκποιηθούν οι
ίδιες µετοχές, τότε η πώληση αυτή πρέπει να ενταχθεί ως εισροή στις χρηµατοδοτικές
δραστηριότητες.
Αύξηση Απαιτήσεων
Η αύξηση των απαιτήσεων αποτελεί αρνητικό στοιχείο των ταµιακών εισροών. Τα όσα
αναφέρθηκαν ανωτέρω στο στοιχείο Α 108 ισχύουν κατ’ αναλογία και για την αύξηση
των Απαιτήσεων [ιδιαίτερη προσοχή για τους λογαριασµούς ∆ΙΙ 4, ∆ΙΙ 9, 44.11 και
44.15].
Ταµιακές εκροές
Κόστος Πωληθέντων
Λαµβάνεται το κονδύλιο του Λ/ Αποτελέσµατα Χρήσεως «Κόστος πωλήσεων»
[Λογαριασµοί 70 µέχρι και 73] [86.00.00] [80.01].
Από το κονδύλιο του κόστους αφαιρείται το τυχόν συµπεριλαµβανόµενο ποσό των
αποσβέσεων (Λ/66) όπως και το τυχόν ποσό των προβλέψεων (Λ/68). Το προκύπτον
µετά την αφαίρεση αποσβέσεων και προβλέψεων κονδύλιο του κόστους αποτελεί τη
βασική ταµιακή εκροή.
Έξοδα Λειτουργίας ∆ιοικήσεως
Λαµβάνεται το αντίστοιχο κονδύλιο του Λ/ Αποτελέσµατα Χρήσεως [86.00.02] [92.01],
αφού βέβαια αφαιρεθούν τυχόν συµπεριλαµβανόµενες αποσβέσεις και προβλέψεις.
Έξοδα Λειτουργίας Ερευνών – Αναπτύξεως
Λαµβάνεται το αντίστοιχο κονδύλιο του Λ/ Αποτελέσµατα Χρήσεως [Λ/86.00.03]
[92.02], αφού βέβαια αφαιρεθούν τυχόν συµπεριλαµβανόµενες αποσβέσεις και
προβλέψεις.
Έξοδα Λειτουργίας ∆ιαθέσεως
Λαµβάνεται το αντίστοιχο κονδύλιο του Λ/ Αποτελέσµατα Χρήσεως [Λ/86.00.04]
[92.03], αφού βέβαια αφαιρεθούν τυχόν συµπεριλαµβανόµενες αποσβέσεις και
προβλέψεις.
Έξοδα Υποαπασχολήσεως / Αδράνειας
Λαµβάνεται το αντίστοιχο κονδύλιο του Λ/ Αποτελέσµατα Χρήσεως [Λ/86.00.05]
[92.00], αφού βέβαια αφαιρέσουµε συµπεριλαµβανόµενες αποσβέσεις και προβλέψεις.
Επισηµαίνεται ότι οι αποκλίσεις από το πρότυπο κόστος και οι διαφορές
ενσωµατώσεως και καταλογισµού πρέπει να αντιµετωπίζονται ως άλλα έσοδα ή έξοδα
εκµεταλλεύσεως, αναλόγως, αφού προηγουµένως αφαιρέσουµε συµπεριλαµβανόµενες
αποσβέσεις και προβλέψεις.
Άλλα Έξοδα
Λαµβάνονται τα αντίστοιχα κονδύλια του Λ /Αποτελέσµατα Χρήσεως.
Έκτακτα και ανόργανα έξοδα (Λ/81.00)
Έξοδα προηγούµενων χρήσεων (Λ/82.00)
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∆ιευκρινίζεται ότι οι χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές (Λ/81.00.04) ορθώς
συµπεριλαµβάνονται είτε έχουν πραγµατοποιηθεί είτε προέρχονται από την αποτίµηση.
Οι χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές αποτιµήσεως αντισταθµίζονται από την
αύξηση των υποχρεώσεων, που συµπεριλαµβάνεται στις ταµιακές ροές.
Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται αν οι χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές αφορούν
π.χ. Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις ή βραχυπρόθεσµο Τραπεζικό δανεισµό, οπότε
πρέπει να ενταχθούν στις χρηµατοδοτικές δραστηριότητες.
Αύξηση Αποθεµάτων
Λαµβάνεται υπόψη η κατ’ αξία αύξηση των λογαριασµών του ενεργητικού µε τον τίτλο
∆Ι Αποθέµατα, κατά την τρέχουσα χρήση σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση. Στη
κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται οι λογαριασµοί, 20,21,22,23,24,25,26,28, 32.01-32.03
και χρεωστικά υπόλοιπα λογαριασµού 50 πλην 50.08.
Αύξηση Μεταβατικών Λογαριασµού Ενεργητικού
Λαµβάνεται υπόψη η κατ’ αξία συνολική αύξηση των µεταβατικών λογαριασµών του
ενεργητικού µε τον τίτλο Ε, κατά την τρέχουσα χρήση σε σχέση µε την προηγούµενη
χρήση [Λ/36].
Μείωση µεταβατικών λογαριασµών παθητικού
Λαµβάνεται υπόψη η κατ’ αξία συνολική µείωση των µεταβατικών λογαριασµών του
παθητικού µε το τίτλο ∆, κατά τη τρέχουσα χρήση σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση
[Λ/56].
Μείωση βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων
Λαµβάνεται η µείωση των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων κατά την τρέχουσα χρήση
σε σχέση µε την προηγούµενη. Στην έννοια των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων
περιλαµβάνονται οι λογαριασµοί κάτω από τον τίτλο ΓΙΙ Βραχυπρόθεσµες
Υποχρεώσεις, εξαιρουµένων των λογαριασµών ΓΙΙ3 Τράπεζες λ/ βραχυπρόθεσµων
υποχρεώσεων, ΓΙΙ5 Υποχρεώσεις από φόρους τέλη, ΓΙΙ7 Μακροπρόθεσµες
Υποχρεώσεις πληρωτέες την επόµενη χρήση και ΓΙΙ 10 Μερίσµατα πληρωτέα. Για τους
εξαιρούµενους λογαριασµούς αναφερόµαστε στο τοµέα τον χρηµατοδοτικών
δραστηριοτήτων (ΓΙΙ3, ΓΙΙ7, ΓΙΙ10), ενώ για το λογαριασµό ΓΙΙ5 αναφερόµαστε
κατωτέρω στις συνήθεις (λειτουργικές) δραστηριότητες µε τίτλο Ταµιακές εκροές
Φόρων (Α300)
Στις Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις περιλαµβάνονται οι λογαριασµοί 50,51,53 και 55,
πλην φυσικά των λογαριασµών εκείνων που εξετάζονται σε άλλα σηµεία όπως π.χ.
χρεωστικά υπόλοιπα λογαριασµού 50 (πλην 50.08) περιλαµβάνονται στα Αποθέµατα
(∆Ι) 53.07 Οφειλόµενες δόσεις χρεογράφων (Χρεόγραφα ∆ΙΙΙ), 54.08 Λογαριασµός
εκκαθαρίσεως φόρων-τελών ετήσιας δηλώσεως (Χρεώστες ∆ιάφοροι-Απαιτήσεις ∆ΙΙ).
Μείωση αποθεµάτων
Λαµβάνεται υπόψη η µείωση αποθεµάτων της τρέχουσας χρήσεως σε σχέση µε την
προηγούµενη χρήση (∆Ι Αποθέµατα). Για το περιεχόµενο του λογαριασµού
αναφερθήκαµε ανωτέρω στο στοιχείο Β207.
Μείωση µεταβατικών λογαριασµών ενεργητικού
Λαµβάνεται υπόψη η µείωση των µεταβατικών λογαριασµών ενεργητικού της
τρέχουσας χρήσεως σε σχέση µε την προηγούµενη [Λογαριασµός Ε ενεργητικού]
(Λ/36).
Αύξηση µεταβατικών λογαριασµών παθητικού
Λαµβάνονται υπόψη η αύξηση των µεταβατικών λογαριασµών παθητικού της
τρέχουσας χρήσεως σε σχέση µε την προηγούµενη [Λογαριασµός ∆ παθητικού] (Λ/56).
Αύξηση βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Λαµβάνεται υπόψη η αύξηση των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων κατά την τρέχουσα
χρήση σε σχέση µε την προηγούµενη. Ως προς τη συγκρότηση των βραχυπρόθεσµων
υποχρεώσεων αναφερόµαστε ανωτέρω µε στοιχείο Β210.
Ταµιακές εκροές Φόρων
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Φόρος εισοδήµατος
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Μη ενσωµατωµένοι φόροι
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∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου (φόροι)
Λαµβάνονται τα κονδύλια που απεικονίζονται στο πίνακα διανοµής ως φόρος
εισοδήµατος (λ/88.08), πλέον των λοιπών µη ενσωµατωµένων στο λειτουργικό κόστος
φόρων (λ/88.09) (λ/63.00). Επίσης, στα κονδύλια αυτά προστίθεται και το κονδύλιο
∆ιαφορές φόρου φορολογικού ελέγχου (λ/88.06) (λ/42.04). Στη τελευταία αυτή
περίπτωση δεν πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι διαφορές φορολογικού ελέγχου που
καταχωρήθηκαν στα πάγια ή στις απαιτήσεις (π.χ. ποσά προσθηκών και βελτιώσεων
που είχαν καταχωρηθεί στα έξοδα της χρήσεως, αποσβέσεις µε µεγαλύτερους
συντελεστές, προβλέψεις πέραν των ορίων του φορολογικού νόµου), γιατί δεν
συνιστούν ταµιακές ροές.
Η έκπτωση φόρου λόγω εφάπαξ πληρωµής φόρων και τελών (Α/76.98.00) αποτελεί
τεκµαρτό έσοδο, που δεν επηρεάζει το «Ταµείο» καθόσον έχει καταχωρηθεί ως
πληρωµή το καταβληθέν ποσό φόρου.
Στα κονδύλια αυτά προστίθενται:
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Μείωση Υποχρεώσεων από φόρους τέλη (λ/ παθητικού ΓΙΙ5) (Α/54),δηλαδή µείωση
κατά την παρούσα χρήση σε σχέση µε την προηγούµενη.
ή αφαιρείται:
Αύξηση υποχρεώσεων από φόρους τέλη (λ/ παθητικού ΓΙΙ5) (Λ/54), δηλαδή αύξηση
κατά την Παρούσα χρήση σε σχέση µε την προηγούµενη.
Ταµιακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
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Ταµιακές εισροές
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Πώληση ασώµατων ακινητοποιήσεων
Αξία πωλήσεως ασωµάτων ακινητοποιήσεων [Λ/ ΓΙ Ενεργητικού]
Πώληση ενσώµατων ακινητοποιήσεων
Αξία πωλήσεως ενσωµάτων ακινητοποιήσεων [Λ/ ΓΙΙ Ενεργητικού]
Πώληση συµµετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων
Αξία πωλήσεως συµµετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων [Λ/ ΓΙΙ 1,2 και 6 Ενεργητικού]
Μείωση µακροπρόθεσµων απαιτήσεων
Περιλαµβάνεται:
(α) Η µείωση της αξίας των µακροπρόθεσµων απαιτήσεων κατά την τρέχουσα χρήση
σε σχέση µε την προηγούµενη η οποία οφείλεται προφανώς σε είσπραξη [Λ/ΓΙΙΙ3 και 4
Ενεργητικού]. Πρέπει να συνεξετάζεται και συνυπολογίζεται και ο λογαριασµός ∆ΙΙ9
µακροπρόθεσµες απαιτήσεις εισπρακτέες την επόµενη χρήση.
Η µείωση της αξίας των µακροπρόθεσµων απαιτήσεων µπορεί να οφείλεται και σε
µεταφορά σε άλλο λογαριασµό όπως π.χ. ∆ΙΙ9 ή ΓΙΙ5 Γραµµάτια Εισπρακτέα
µακροπρόθεσµης λήξεως. Οπότε, η µείωση αυτή αντισταθµίζεται από την αύξηση του
λογαριασµού που µεταφέρεται.
(β) Η µείωση της αξίας των Γραµµατίων Εισπρακτέων µακροπροθέσµου λήξεως κατά
την τρέχουσα χρήση σε σχέση µε την προηγούµενη η οποία οφείλεται προφανώς σε
είσπραξη [Λ/ΓΙΙ5]. Μπορεί βέβαια η µείωση να οφείλεται και σε µεταφορά σε άλλο
λογαριασµό, οπότε η µείωση αυτή αντισταθµίζεται από την αύξηση του άλλου
λογαριασµού.
(γ) Η µείωση των λοιπών µακροπρόθεσµων απαιτήσεων [Λ/ΓΙΙΙ7]
Έσοδα συµµετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων
Λαµβάνονται τα κονδύλια που απεικονίζονται στο Λ/ Αποτελέσµατα Χρήσεως
[Λ/86.01.00] [λ/76.00]. Πρέπει να επισηµάνουµε όµως ότι ενδέχεται ορισµένα έσοδα
τίτλων ακινητοποιήσεων να είναι καταχωρηµένα µεταξύ των εσόδων από χρεόγραφα
[76.01]. Στην τελευταία αυτή περίπτωση πρέπει να διαχωρίζονται και να απεικονίζονται
στις ταµιακές εισροές από επενδυτικές δραστηριότητες (δηλαδή από στοιχείο Β105).
Πιστωτικοί τόκοι [µακροπρόθεσµων απαιτήσεων]
Λαµβάνονται από το λογαριασµό Αποτελεσµάτων Χρήσεως [Λ/86.01.03] [Λ/76.02 µέχρι
76.98 πλην 76.04] τα έσοδα από τόκους (πιστωτικοί τόκοι) που αφορούν
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µακροπρόθεσµες Απαιτήσεις [Λ/ ΓΙΙΙ], ήτοι Λ/76.03.03 τόκοι χορηγούµενων δανείων,
Λ/76.02 ∆εδουλευµένοι τόκοι γραµµατίων εισπρακτέων µακροπρόθεσµου λήξεως και
Λ/76.03.99 Λοιποί πιστωτικοί τόκοι, αν και κατά ποσό αφορούν τόκους
µακροπρόθεσµων απαιτήσεων.
Ταµιακές εκροές
Αγορά ασώµατων ακινητοποιήσεων
Το κόστος κτήσεως ασωµάτων ακινητοποιήσεων [Λ/ΓΙ Ενεργητικού]
Αγορά ενσώµατων ακινητοποιήσεων
Το κόστος κτήσεως ενσώµατων ακινητοποιήσεων [Λ/ΓΙΙ Ενεργητικού]
Αγορά συµµετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων
Το κόστος κτήσεως συµµετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων [Λ/ΓΙΙΙ1,2 και 6
Ενεργητικού]. Επισηµαίνεται, ότι η εξαγορά µιας επιχειρήσεως στο σύνολο της µε
σκοπό την απορρόφηση από την αγοράστρια, όχι αγορά του συνόλου των µετοχών µε
διατήρηση της εξαγοραζόµενης επιχειρήσεως, δηλαδή απόκτηση όλων των
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων πρέπει να λαµβάνεται στις ταµιακές εκροές
µε βάση το κόστος κτήσεως, αλλά µειωµένο κατά το ποσό των ταµιακών διαθεσίµων
της εξαγοραζόµενης, δεδοµένου ότι τα εξαγοραζόµενα περιουσιακά στοιχεία και
υποχρεώσεις ενσωµατώνονται στα αντίστοιχα της αγοράστριας επιχειρήσεως.
Αύξηση µακροπρόθεσµων απαιτήσεων
Στην αύξηση των µακροπρόθεσµων απαιτήσεων περιλαµβάνεται:
(α) Η αύξηση της αξίας των µακροπρόθεσµων απαιτήσεων κατά την τρέχουσα χρήση
σε σχέση µε την προηγούµενη η οποία οφείλεται προφανώς στη χορήγηση πιστώσεων
ή δανείων, δηλαδή σε εκροή ταµιακών διαθεσίµων [Λ/ΓΙΙΙ 3 και 4]. Πρέπει να
συνυπολογίζεται και ο λογαριασµός ∆ΙΙ9 [βλ. και ανωτέρω στο στοιχείο Α104].
Πρέπει να σηµειώσουµε εδώ ότι η αύξηση των µακροπρόθεσµων απαιτήσεων, όπως
και η αύξηση των Γραµµατίων Εισπρακτέων µακροπρόθεσµης λήξεως και των λοιπών
µακροπρόθεσµων απαιτήσεων µπορεί να συνδυάζεται π.χ. µε µια πώληση ενός
ενσώµατου ή ασώµατου περιουσιακού στοιχείου, δηλαδή να µην αφορά υποχρεωτικά
σε εκροή ταµιακών διαθεσίµων, αλλά να παρέχεται µια µακρόχρονη πίστωση, που
ισοδυναµεί µε µια επενδυτική τοποθέτηση της επιχειρήσεως.
Παρότι πρόκειται για συµψηφιστικές συναλλαγές που δεν θίγουν τα ταµιακά διαθέσιµα,
θεωρούµε σκόπιµο να απεικονίζονται αυτές ως διπλές συναλλαγές στην Κατάσταση
Ταµιακών Ροών, για λόγους πληροφορήσεως, αλλά και για τη διασφάλιση της
πληρότητας της Καταστάσεως των Ταµιακών Ροών.
(β) Η αύξηση της αξίας των Γραµµατίων Εισπρακτέων Μακροπρόθεσµης λήξεως
οφείλεται προφανώς στη χορήγηση πιστώσεων µε τη µορφή αποδοχής γραµµατίων
εισπρακτέων µακροπρόθεσµου λήξεως, δηλαδή πρόκειται για επενδυτικές
δραστηριότητες της επιχειρήσεως.
Τα αναφερόµενα ανωτέρω για τις συµψηφιστικές συναλλαγές ισχύουν και εδώ.
(γ) Η αύξηση των λογαριασµών των λοιπών µακροπρόθεσµων απαιτήσεων [Λ/ΓΙΙΙ7].
Αύξηση εξόδων εγκαταστάσεως
Τα έξοδα εγκαταστάσεως απεικονίζονται στο ενεργητικό µε τον τίτλο Β΄ έξοδα
εγκαταστάσεως και περιλαµβάνουν:
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως [Λ/16.10]
2. Συναλλαγµατικές διαφορές δανείων για κτήσεις παγίων στοιχείων [Λ/16.15]
3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου [Λ/16.18]
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως [Λ/16.13-16.14, 16.16-16.17, 16.19 και 16.90]
Η αύξηση των εξόδων εγκαταστάσεως αποτελεί µια επενδυτική δραστηριότητα της
επιχειρήσεως, µε την έννοια ότι πραγµατοποιούνται ταµιακές εκροές µε σκοπό την
ωφέλεια της επιχειρήσεως για περισσότερες χρήσεις.
Βέβαια, η αύξηση των εξόδων εγκαταστάσεως ενδέχεται να γίνεται συµψηφιστικά µε
παράλληλη αύξηση των υποχρεώσεων π.χ. δανείων σε ξένο νόµισµα για τις
συναλλαγµατικές διαφορές ή δανείων σε δρχ. για τους τόκους.
Θεωρούµε αναγκαίο η αύξηση των εξόδων εγκαταστάσεως να απεικονίζεται ως ταµιακή
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εκροή, που αντισταθµίζεται από την αύξηση των υποχρεώσεων αν είναι συµψηφιστική
ή τη µείωση των διαθεσίµων, όταν είναι πραγµατική εκροή διαθεσίµων.
Λόγοι πληροφορήσεως και πληρότητας της Καταστάσεως των Ταµιακών Ροών
επιβάλλουν την απεικόνιση αυτή.
Ταµιακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
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Ταµιακές εισροές
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Είσπραξη αύξηση µετοχικού κεφαλαίου και διαφοράς υπέρ το άρτιο
Η κατά τη χρήση εισπραχθείσα αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου και το εισπραχθέν
ποσό της υπέρ το άρτιο διαφοράς [Σχετικοί λογαριασµοί Α΄ Ίδια Κεφάλαια Παθητικού,
Α΄ Οφειλόµενο Κεφάλαιο Ενεργητικού και ∆ΙΙ4 Κεφάλαιο Εισπρακτέο την επόµενη
χρήση].
Είσπραξη επιχορηγήσεων παγίων
Η εισπραχθείσα κατά τη χρήση επιχορήγηση για πάγια [Λ/ Α ΙΙΙ3][Λ/41.10].
Αύξηση µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων
Η αύξηση κατά τη χρήση των µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων, προφανώς από την
είσπραξη νέων δανείων [Λογαριασµοί ΓΙ 1-8], αλλά και από τη λήψη νέων
µακροπρόθεσµων πιστώσεων από συµψηφιστικές συναλλαγές π.χ. αγορά παγίων
στοιχείων ή αποδοχή γραµµατίων µακροπρόθεσµου λήξεως για απόκτηση ασωµάτων
ακινητοποιήσεων.
Οι συναλλαγές αυτές είτε ταµιακές είτε συµψηφιστικές πρέπει να απεικονίζονται ως
εισροές στην Κατάσταση Ταµιακών Ροών για λόγους πληροφορήσεως και πληρότητας
της Καταστάσεως, δεδοµένου άλλωστε ότι θα αντισταθµίζονται από τις αυξήσεις π.χ.
των παγίων, που θα απεικονίζονται ως εκροές. Μαζί µε τους λογαριασµούς των
µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων πρέπει να συνεξετάζεται και συνυπολογίζεται και ο
λογαριασµός των Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων ΓΙΙ7 Μακροπρόθεσµες
Υποχρεώσεις πληρωτέες την εποµένη χρήση [Λ/53.17-53.18]. Ο τελευταίος
λογαριασµός ενδέχεται να περιλαµβάνει και τους δεδουλευµένους τόκους της χρήσεως,
για τους οποίους ισχύουν τα όσα σηµειώνουµε κατωτέρω στα στοιχεία Γ104 και Γ105.
Σηµειώνεται ότι οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις αποτελούν µαζί µε τα ίδια κεφάλαια
τις βασικές πηγές χρηµατοδοτήσεως της επιχειρήσεως.
Αύξηση βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων (Μόνο Τραπεζικών ∆ανείων)
Η αύξηση των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων, (µόνο Τραπεζικών δανείων)
[Λογαριασµοί ΓΙΙ3] [Λ/52], προφανώς προέρχεται από την είσπραξη νέων δανείων ή και
την καταχώρηση τόκων που δεν πληρώθηκαν. Ως προς τους τόκους παραπέµπουµε
κατωτέρω στο στοιχείο Γ 105.
Αν δεν εφαρµοστούν για τους τόκους τα όσα αναφέρονται στο στοιχείο Γ105
κατωτέρω, η αύξηση των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων λόγω της καταχωρήσεως
των τόκων (δηλαδή εισροή) αντισταθµίζεται από το κονδύλιο των χρεωστικών τόκων
(δηλαδή εκροή) που είναι καταχωρηµένο στο λογαριασµό των Αποτελεσµάτων.
Ταµιακές εκροές
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Μείωση (επιστροφή) µετοχικού κεφαλαίου
Η κατά νόµο επιστροφή του µετοχικού κεφαλαίου στους Μετόχους.
Επιστροφή επιχορηγήσεων
Η κατά νόµο ταµιακή επιστροφή της ληφθείσης επιχορηγήσεως παγίων [Λ/41.10].
Μείωση µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων
Η µείωση των Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων προφανώς οφείλεται σε εξόφληση
των υποχρεώσεων αυτών ταµιακώς ή συµψηφιστικώς [Λογαρ. ΓΙ 1-8], αλλά και σε
µεταφορά κονδυλίων στο λογαριασµό ΓΙΙ7 Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις πληρωτέες
την επόµενη χρήση [Λ/53.17-53.18]. Ο τελευταίος αυτός λογαριασµός πρέπει να
συνεξετάζεται και συνυπολογίζεται µαζί µε τους άλλους λογαριασµούς των
µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων.
Μείωση βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων (Μόνο Τραπεζικών ∆ανείων)
Η µείωση των Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων (µόνο Τραπεζικών δανείων) [Λ/ΓΙΙ3]
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[Λ/52] αποτελεί ταµιακή εκροή, λόγω προφανώς εξοφλήσεως υποχρεώσεως από
δάνεια. Η µείωση αυτή µπορεί να προκύπτει και από συµψηφιστική συναλλαγή.
Τόκοι πληρωθέντες
Στις ταµιακές εκροές λαµβάνεται υπόψη και το κονδύλιο των χρεωστικών τόκων
[Λ/86.01.09] [Λ/65 και 92.04], όπως απεικονίζεται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων,
αλλά προσαυξάνεται κατά το ποσό της µειώσεως των οφειλόµενων τόκων ή µειώνεται
κατά το ποσό της αύξησης των οφειλόµενων τόκων.
Τα στοιχεία των οφειλόµενων τόκων κατά την παρούσα χρήση και τα αντίστοιχα της
προηγούµενης χρήσεως λαµβάνονται από την ανάλυση των λογαριασµών
υποχρεώσεων (εντόκων) σε οφειλόµενο κεφάλαιο και οφειλόµενους τόκους.
Αν δεν γίνεται αυτός διαχωρισµός των οφειλόµενων τόκων, τότε το σύνολο των
καταχωρηµένων στα Αποτελέσµατα χρεωστικών τόκων λαµβάνεται ως εκροή ταµιακών
διαθεσίµων, ενώ η αύξηση των υποχρεώσεων που προκαλείται από την καταχώρηση
των τόκων λαµβάνεται ως εισροή. Χωρίς βέβαια να αλλοιώνεται το τελικό αποτέλεσµα
των ταµιακών ροών, δεν έχουµε ακριβή εικόνα των πραγµατικά εξοφληθέντων µέσα
στη χρήση τόκων.
Σηµειώνεται ότι οι χρεωστικοί τόκοι από άλλες αιτίες π.χ. προµηθευτές, γραµµάτια
πληρωτέα βραχυπρόθεσµου λήξεως µπορεί να διαχωρίζονται και να περιλαµβάνονται
στις ταµιακές ροές από συνήθεις (λειτουργικές) δραστηριότητες, εφόσον τα κονδύλια
αυτά είναι σηµαντικά.
Μερίσµατα πληρωθέντα
Τα κονδύλια των µερισµάτων (πρώτο και συµπληρωµατικό) λαµβάνονται από τον
πίνακα διανοµής, αλλά προσαυξάνονται κατά τη µείωση που παρουσιάζει ο
λογαριασµός ΓΙΙ 10 Μερίσµατα πληρωτέα (Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις) ή
µειώνονται κατά την αύξηση που παρουσιάζει ο λογαριασµός ΓΙΙ10.
Η αύξηση και η µείωση του λογαριασµού ΓΙΙ 10 κρίνεται κατά την παρούσα χρήση µε
βάση το ύψος αυτού κατά την προηγούµενη χρήση.
Τα µερίσµατα που διατίθενται για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου αποτελούν
συγχρόνως και εισροή, γιατί η υποχρέωση προς τους µετόχους έχει µηδενιστεί λόγω
της µεταφοράς των µερισµάτων στα Ίδια Κεφάλαια.
∆ιανοµή κερδών στο προσωπικό
Λαµβάνεται το αντίστοιχο κονδύλιο από την ανάλυση του πίνακα της ∆ιανοµής των
Κερδών. Φυσικά, το κονδύλιο αυτό έχει πιστωθεί στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
και µάλιστα στο λογαριασµό πιστωτές διάφοροι. Εποµένως η απεικόνιση της διανοµής
των κερδών στο προσωπικό ως εκροή έχει σχετική πληροφοριακή αξία, καθόσον η
αυξοµείωση της αντίστοιχης υποχρεώσεως συµπεριλαµβάνεται στις συνήθεις
δραστηριότητες της επιχειρήσεως.
Βέβαια, ορθότερο είναι να διαχωρίζεται η αυξοµείωση της αντίστοιχης υποχρεώσεως
από τις συνήθεις δραστηριότητες και να περιλαµβάνεται στις χρηµατοδοτικές
δραστηριότητες της επιχειρήσεως.
Αµοιβές ∆.Σ. από κέρδη χρήσεως
Λαµβάνεται το αντίστοιχο κονδύλιο από την ανάλυση του πίνακα της ∆ιανοµής των
Κερδών. Τα αναφερόµενα ανωτέρω στο στοιχείο 207 ισχύουν κατ’ αναλογία και για τις
αµοιβές ∆.Σ.
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Β. Καταστάσεις Ταµιακών Ροών για Τράπεζες (Παράρτηµα Β της Απόφασης)
Α/Α
Α

101

Αναλυτικές Οδηγίες
Τόκοι και προµήθειες (έσοδα)
Λαµβάνονται από Λ/ Αποτελεσµάτων τα κονδύλια:
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1.Τόκοι
και
εξοµoιούµενα
έσοδα
[Λ/73.10,73.11,73.12,73.19,73.20,70,71].
Επισηµαίνεται ότι µέρος των εσόδων των Λ/73.10,73.11,73.12,73.19 και 73.20 που
αντιστοιχούν στους λογαριασµούς 17.12.00, 17.12.01, 17.12.03 (οµολογίες και άλλοι
τίτλοι εκδόσεως ∆ηµοσίου), 17.12.00,17.12.01 και 17.12.03 (οµολογίες και άλλοι τίτλοι
Ελληνικών ∆ανείων (πλην ∆ηµοσίου) όπως και στους λογαριασµούς 17.13.00,
17.13.01, 17.13.03 (τίτλοι σταθερής απόδοσης εξωτερικού), αφορά τις επενδυτικές
δραστηριότητες [βλ. κατωτέρω Β. 103]
4. Έσοδα από προµήθειες [Λ/74]
Έσοδα από τίτλους
Λαµβάνεται από Λ/ Αποτελεσµάτων το κονδύλιο:
3α Έσοδα από µετοχές και άλλους τίτλους µεταβλητής αποδόσεως [Λ/73.00, 73.01,
73.09].
Επισηµαίνεται ότι τα κονδύλια 3β Έσοδα από συµµετοχές σε συµµετοχικού
ενδιαφέροντος επιχειρήσεις [Λ/72.01] και 3γ Έσοδα από συµµετοχές σε συνδεδεµένες
επιχειρήσεις [Λ/72.00] περιλαµβάνονται στις επενδυτικές δραστηριότητες. Επίσης από
έσοδα της κατηγορίας 3α (Λ/73.00,73.01,73.09) µπορεί να αφορούν τις επενδυτικές
δραστηριότητες, εφόσον τα έσοδα αυτά προέρχονται από τους λογαριασµούς 17.10.0004 και 17.11.00-04 [βλ. κατωτέρω Β 103].
Λοιπά έσοδα
Λαµβάνονται από Λ/ Αποτελεσµάτων τα κονδύλια:
7. Λοιπά Έσοδα Εκµεταλλεύσεως [Λ/75 πλην των λογαριασµών 75.04, 75.05,
75.06, 75.07, 75.08, 75.09 και 75.12 που αφορούν τις επενδυτικές δραστηριότητες, βλ.
κατωτέρω Β 104]
15. Έσοδα και Κέρδη από µη συνήθεις δραστηριότητες [Λ/81.01 και 82.01]. Ο
λογαριασµός 84 Έσοδα από προβλέψεις προηγούµενων χρήσεων δεν επηρεάζει τις
ταµιακές ροές.
17. Έκτακτα αποτελέσµατα [Λ/81.03 Έκτακτα κέρδη λαµβάνεται µόνο το κονδύλιο
του λ/81.03.07 που αφορά κέρδη λαχνών]. Τα υπόλοιπα κονδύλια των
υπολογαριασµών του 81.03 αφορούν σε κέρδη από πώληση περιουσιακών στοιχείων
και δεν λαµβάνονται υπόψη στις εισροές, γιατί καταχωρείται ως εισροή η αξία
πωλήσεως.
Για τους ίδιους λόγους δεν λαµβάνεται υπόψη και το κονδύλιο του Λ/81.02 Έκτακτες
ζηµίες από πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων. Τα κονδύλια του Λ/81.02 και 81.03
συνιστούν το στοιχείο των Αποτελεσµάτων 17. Έκτακτα Αποτελέσµατα.
Επισηµαίνεται ότι τα κονδύλια των Αποτελεσµάτων χρήσεως:
11+12 ∆ιαφορές προσαρµογής αξίας απαιτήσεων και προβλέψεις για ενδεχόµενες
υποχρεώσεις [Λ/68.00,68.03 και 68.09], όπως και
13+14
∆ιαφορές
προσαρµογής
αξίας
κινητών
αξιών
µε
χαρακτήρα
χρηµατοοικονοµικών ακινητοποιήσεων, συµµετοχών και µεριδίων σε συνδεδεµένες
επιχειρήσεις (Λ/68.17) αφορούν σε προβλέψεις, που δεν επηρεάζουν τις ταµιακές ροές.
Αποτελέσµατα χρηµατοοικονοµικών πράξεων
Λαµβάνεται από το Λ/ Αποτελεσµάτων το κονδύλιο:
6. Αποτελέσµατα χρηµατοοικονοµικών πράξεων [εδώ εξετάζονται µόνο οι λογαριασµοί
73.73 και 79, καθόσον οι λογαριασµοί 64.73, 68.34 και 69 εξετάζονται στις ταµιακές
εκροές κατωτέρω].
Σηµειώνεται ότι ο Λ/73.73 απεικονίζει το κέρδος από πώληση χρεογράφων και
δεδοµένου ότι στις εισροές καταχωρείται η αξία πωλήσεως, δεν λαµβάνεται υπόψη το
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κονδύλιο του Λ/73.73. Αντίθετα, ο Λ/79 αφορά ∆ιαφορές (πιστωτικές) από πράξεις
συναλλάγµατος. Είναι γνωστό ότι οι συναλλαγµατικές διαφορές διακρίνονται σε
πραγµατοποιηθείσες και προερχόµενες από την αποτίµηση. Οι πραγµατοποιηθείσες
αφορούν τις ταµιακές εισροές αλλά και οι προερχόµενες από την αποτίµηση πρέπει να
λαµβάνονται υπόψη ως εισροές γιατί έχουν µειώσει τις υποχρεώσεις ή αυξήσει τις
απαιτήσεις, οπότε αντισταθµίζονται από την καταχώρηση των µεταβολών των
υποχρεώσεων και απαιτήσεων στις ταµιακές ροές.
Πώληση (εµπορευσίµων) χρεογράφων
Λαµβάνονται η αξία πωλήσεως των χρεογράφων, που απεικονίζονται στους κατωτέρω
λογαριασµούς του ενεργητικού, οι οποίοι τεκµαίρεται ότι αφορούν τα εµπορεύσιµα
χρεόγραφα, δεδοµένου ότι οι µεταβολές των χρεογράφων επενδύσεων απεικονίζονται
στις επενδυτικές δραστηριότητες. Οι λογ/σµοί των εµπορευσίµων χρεογράφων είναι:
5. Οµολογίες και άλλοι τίτλοι σταθερής αποδόσεως [εκδόσεως ∆ηµοσίου και άλλων
Λ/34.10, 34.11, 34.12, 34.19, 34.21, πιστωτικό υπόλοιπο Λ/59.16]
6. Μετοχές και άλλοι τίτλοι µεταβλητής αποδόσεως [Λ/34.00, 34.01, 34.04, 34.09,
34.20, πιστωτικά υπόλοιπα λογαριασµού 59.16 σε ότι αφορά].
Πώληση Κρατικών και άλλων Αξιόγραφων
Οι τοποθετήσεις σε έντοκα γραµµάτια του ∆ηµοσίου υποχρεωτικές ή προαιρετικές
εµπίπτουν στη σφαίρα των συνήθων (λειτουργικών) δραστηριοτήτων της Τράπεζας.
Κατά συνέπεια, η πώληση εντόκων γραµµατίων και η ρευστοποίηση γενικότερα των
τοποθετήσεων σε αυτά αποτελεί ταµιακή εισροή. Οι σχετικοί λογαριασµοί
απεικονίζονται στο τίτλο του Ισολογισµού:
2.Κρατικά και άλλα αξιόγραφα δεκτά από την Κεντρική Τράπεζα για
επαναχρηµατοδότηση [Λ/31.00, 31.10, 31.01, 31.11, 31.02, 31.03 και 31.99 αντίθετος
λογαριασµός µη δεδουλευµένων τόκων εντόκων γραµµατίων].
Είσπραξη Απαιτήσεων
Λαµβάνονται τα κονδύλια εισπράξεων των απαιτήσεων (βραχυπρόθεσµων και
µακροπρόθεσµων, όπως προκύπτουν ως µείωση των λογαριασµών του Ισολογισµού:
4. Απαιτήσεις κατά πελατών και
3.Απαιτήσεις κατά Τραπεζών [µόνο σε ό,τι αφορά χορηγήσεις Λ/20-28 και
Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις Λ/18].
Οι απαιτήσεις που αναφέρονται στους ανωτέρω τίτλους απεικονίζονται στους Λ/20-28
και 18, ανεξαρτήτως αν αφορούν πελάτες ή Τράπεζες. Επίσης περιλαµβάνονται και οι
λοιπές απαιτήσεις [Λ/30.00, 30.01, 30.02, 30.03, 30.04, 30.05, 30.06, 30.07, 30.89,
39.97, 39.11, 39.19, 39.21, 39.99].
Προσοχή σε τυχόν διαγραφές απαιτήσεων λόγω χαρακτηρισµού τους ως ανεπίδεκτων
εισπράξεων.
Σηµειώνεται ότι οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις (44.03.00, 44.03.02)
απεικονίζονται αφαιρετικά από τους λογαριασµούς των Απαιτήσεων.
Αύξηση Καταθέσεων
Λαµβάνεται η αύξηση των Λογαριασµών Καταθέσεων, όπως προκύπτει από τους
λογαριασµούς του Ισολογισµού
1.Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύµατα [Λ/µοί 50.04, 52.04, 53.03, 53.13, 53.20,
53.30, 59.00 (59.00.00, 59.00.01, 59.00.02), 59.01.00, 59.01.01, 59.01.02, 59.01.03,
59.02]. Σηµειώνεται ότι οι λογαριασµοί 45.06, 45.10, 45.11 και 45.12 αφορούν τις
χρηµατοδοτικές δραστηριότητες [βλ. κατωτέρω Γ 105]
2.Υποχρεώσεις προς πελάτες [Λ/50.00-50.03, 50.11, 50.98, 51, 52.00-03, 52.11, 52.49,
53.00-02, 53.04, 53.05, 53.09, 53.10-12, 53.19, 59.45, 59.46, 59.47, 59.48, 59.21, 57,
59.20, 59.22]
Προστίθεται: Μείωση λ/ Έσοδα Εισπρακτέα [Λ/36.01, 36.04]
Αφαιρείται: Αύξηση λ/ Έσοδα Εισπρακτέα [Λ/36.01, 36.04]
Προστίθεται: Αύξηση λ/ Έσοδα εποµ. χρήσεων [Λ/56.00]
Αφαιρείται: Μείωση λ/ Έσοδα εποµ. χρήσεων [Λ/56.00]
Προστίθεται: Μείωση λ/σµού «Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού» [µόνο οι λ/σµοί
∆ιαχειρίσεως προκαταβολών (Λ/ 35.01, 35.02, 35.03)
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Λοιποί χρεωστικοί λ/σµοί (39.00, 39.01, 39.10, 39.13, 39.14,
39.18, 39.23, 39.41, 39.42 και 39.89) και Επίδικες απαιτήσεις
κατά Ελλην. ∆ηµοσίου [Λ/39.98]
Αφαιρείται: Αύξηση λογ/σµού «Λοιπά στοιχεία Παθητικού» [µόνο οι
λογαριασµοί Ασφαλιστικοί οργανισµοί (Λ/55), Λοιπές
Υποχρεώσεις Λ/59.04, 59.05, 59.06, 59.30, 59.31, 59.32, 59.33,
59.40, 59.41, 59.42, 59.43, 59.98, 45.22, 42.23 και 45.98]
Πώληση περιουσιακών στοιχείων πλειστηριασµού
Λαµβάνεται η αξία πωλήσεως περιουσιακών στοιχείων από πλειστηριασµό [Λ/29 πλην
29.97 που αφορά προκαταβολές (βλ. εκροές) και 29.99 που αφορά τα αποσβεσµένα].
Τα περιουσιακά στοιχεία αυτής της κατηγορίας προέρχονται από υπέγγυα, κυρίως,
περιουσιακά στοιχεία χορηγήσεων και δανείων και για το λόγο αυτό πρέπει να
θεωρούνται ότι εµπίπτουν στις συνήθεις (λειτουργικές) δραστηριότητες της Τράπεζας.
Τόκοι και προµήθειες (έξοδα)
Λαµβάνονται από Λ/ Αποτελεσµάτων τα κονδύλια:
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1. Τόκοι και εξοµοιούµενα έξοδα [Λ/64.20, 65 πλην 65.74, 65.10 και 65.02.50.Οι δύο
τελευταίοι λογαριασµοί αφορούν τις χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (βλ. στοιχείο
Γ206)]
5. Έξοδα προµηθειών [Λ/65.74]
Γενικά Έξοδα ∆ιοικήσεως
Λαµβάνεται το κονδύλιο του Λ/ Αποτελεσµάτων:
8. Γενικά Έξοδα ∆ιοικήσεως [Λ/60, Λ/61,62,63 (πλην µη συµψηφισµένο φόρο 63.00,
χαρτόσηµο µισθωµάτων 63.98.00 και φόρου ακίνητης περιουσίας 63.98.02), 64 (πλην
δωρεά 64.06, ζηµιών πωλήσεως χρεογράφων 64.73 και εισφορών Τραπέζης 64.20]
Λοιπά έξοδα
Λαµβάνονται τα κονδύλια του Λ/ Αποτελεσµάτων:
10. Λοιπά Έξοδα Εκµεταλλεύσεως [Λ/63.00, 63.98.00 και 64.06]
16. Έξοδα και ζηµιές από µη συνήθεις δραστηριότητες [Λ/81.00 και 82.00]. Σηµειώνεται
ότι ο λογαριασµός 83 Κρατήσεις για γενικούς Τραπεζικούς κινδύνους και προβλέψεις
για έκτακτους κινδύνους, αφορά σε προβλέψεις, ενώ ο λογαριασµός 85 αφορά σε
αποσβέσεις µη ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος. Οι λογαριασµοί αυτοί των
προβλέψεων και αποσβέσεων δεν επηρεάζουν τις ταµιακές ροές.
Αποτελέσµατα χρηµατοοικονοµικών πράξεων
Όπως σηµειώθηκε ανωτέρω στο στοιχείο Α 104, εδώ εξετάζονται από το Λ/
Αποτελεσµάτων 6. Αποτελέσµατα Χρηµατοοικονοµικών πράξεων, οι λογαριασµοί
64.73, 68, 34 και 69. Ο λογαριασµός 64.73 αφορά σε ζηµιά από αγοραπωλησία και δεν
λαµβάνεται υπόψη στις εισροές, γιατί η αξία πωλήσεως αποτελεί ταµιακή εισροή.
Ο λογαριασµός 68.34 αφορά σε πρόβλεψη που δεν επηρεάζει τις ταµιακές ροές.
Αντίθετα στις εκροές πρέπει να συµπεριλαµβάνεται ο Λ/69 ∆ιαφορές (χρεωστικές) από
πράξεις συναλλάγµατος, για τους ίδιους λόγους που συµπεριλαµβάνονται οι πιστωτικές
(Λ/79) στις εισροές.
Αγορά (εµπορευσίµων) χρεογράφων
Λαµβάνονται η αξία αγοράς των εµπορεύσιµων χρεογράφων, από τους λογαριασµούς
του Ισολογισµού
5. Οµολογίες και άλλοι τίτλοι σταθερής αποδόσεως [εκδόσεως ∆ηµοσίου και άλλων
Λ/34.10, 34.11, 34.12, 34.19, 34.21, πιστωτικό υπόλοιπο Λ/59.16 σε ότι αφορά]
6. Μετοχές και άλλοι τίτλοι µεταβλητής αποδόσεως [Λ/34.00, 34.01, 34.04, 34.09,
34.20, πιστωτικά υπόλοιπα λογαριασµού 59.16 σε ότι αφορά].
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Αγορά Κρατικών και άλλων Αξιόγραφων
Η αγορά Κρατικών και άλλων αξιόγραφων από τους λογαριασµούς του Ισολογισµού:
2.Κρατικά και άλλα αξιόγραφα δεκτά από την Κεντρική Τράπεζα για
επαναχρηµατοδότηση [Λ/31.00, 31.10, 31.01, 31.11, 31.02, 31.03 και 31.99 αντίθετος
λογαριασµός µη δεδουλευµένων τόκων εντόκων γραµµατίων].
Χορήγηση ∆ανείων
Λαµβάνονται υπόψη τα κονδύλια των µακροπρόθεσµων και βραχυπρόθεσµων δανείων
που χορηγούνται στους πελάτες και στις Τράπεζες από τους λογαριασµούς του
Ισολογισµού:
4. Απαιτήσεις κατά των πελατών [Λ/20-28 και Λ/18]
1. Απαιτήσεις κατά Τραπεζών (µόνο ότι αφορά σε Λ/20-28 και Λ/18.
Επίσης λαµβάνεται η µείωση των λογαριασµών λοιπών απαιτήσεων [Λογ/σµοί 30.00,
30.01, 30.02, 30.03, 30.04, 30.05, 30.06, 30.07, 30.89, 39.97, 39.11, 39.19, 39.21,
39.99]. Σηµειώνεται ότι οι προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων απεικονίζονται στον
Ισολογισµό αφαιρετικά από τις απαιτήσεις [Λ/44.03.00, 44.03.02].
Μείωση Καταθέσεων
Λαµβάνεται η µείωση των Λογαριασµών Καταθέσεων, όπως απεικονίζονται στους
λογαριασµούς του Ισολογισµού:
1.Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύµατα [Λ/µοί 50.04, 52.04, 53.03, 53.13, 53.20,
53.30, 59.00 (59.00.00, 59.00.01, 59.00.02), 59.01.00, 59.01.01, 59.01.02, 59.01.03,
59.02]. Σηµειώνεται ότι οι λογαριασµοί 45.06, 45.10, 45.11 και 45.12 αφορούν τις
χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
2.Υποχρεώσεις προς πελάτες [Λ/50.00-50.03, 50.11, 50.98, 51, 52.00-03, 52.11, 52.49,
53.00-02, 53.04, 53.05, 53.09, 53.10-12, 53.19, 59.45, 59.46, 59.47, 59.48, 59.21, 57,
59.20, 59.22]
Προστίθεται: Αύξηση λ/ Εξόδων εποµ. χρήσεων [Λ/36.00]
Αφαιρείται: Μείωση λ/ Εξόδων εποµ. χρήσεων [Λ/36.00]
Προστίθεται: Μείωση λ/ Εξόδων Πληρωτέων [Λ/56.01, 56.04]
Αφαιρείται: Αύξηση λ/ Εξόδων Πληρωτέων [Λ/56.01, 56.04]
Προστίθεται: Μείωση λ/σµού «Λοιπά στοιχεία Παθητικού» [µόνο οι λ/σµοί
Λ/ 55, 59.04, 59.05, 59.06, 59.30, 59.31, 59.32, 59.33, 59.40,
59.41, 59.42, 5.43, 59.98, 45.22, 45.23 και 45.98]
Αφαιρείται: Αύξηση λογ/σµού «Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού» [µόνο οι
λογαριασµοί 35.01, 35.02, 35.03, 39.00, 39.01,39.09, 39.10,
39.13, 39.14, 39.18, 39.23, 39.41, 39.42, 39.89 και 39.98].
Αύξηση περιουσιακών στοιχείων πλειστηριασµού
Λαµβάνεται από την αύξηση των λογαριασµών 29 πλην 29.97 και 29.99, λόγω
αποκτήσεως περιουσιακών στοιχείων από πλειστηριασµό είτε τοις µετρητοίς είτε µε
συµψηφισµό µε υφιστάµενη από χορήγηση απαίτηση. Προσοχή, γιατί οι προκαταβολές
απεικονίζονται στο Λ/29.97 και πρέπει κάθε αύξηση αυτών να συνυπολογίζεται, αλλά η
µείωση του Λ/29.97 σηµαίνει απόκτηση του περιουσιακού στοιχείου και µεταφορά της
προκαταβολής στους οικείους λ/σµούς του 29.
Φόροι
Λαµβάνονται από τον πίνακα διανοµής οι φόροι εισοδήµατος όπως επίσης οι λοιποί
φόροι µη ενσωµατούµενοι στο λειτουργικό κόστος [Λ/63.00, 63.98.00, 63.98.02] και οι
∆ιαφορές φόρου φορολογικού ελέγχου (Λ/42.04).
Στο άθροισµα των κονδυλίων αυτών προστίθεται: η µείωση του λ/σµού Υποχρεώσεις
από φόρους τέλη (Λ/54- βλ. Λοιπά στοιχεία παθητικού στον Ισολογισµό) ή αφαιρείται η
αύξηση του λογαριασµού Υποχρεώσεις από Φόρους Τέλη (Λ/54).
Επισηµαίνονται τα εξής:
(α) Ο λογαριασµός του παθητικού ∆ιαφορές αναπροσαρµογής αξίας περιουσιακών
στοιχείων [Λ/41.06 και 41.07], αφορά σε αναπροσαρµογή αξιών και δεν αφορά τις
ταµιακές ροές δεδοµένου ότι ισόποσα επηρεάζονται αντίστοιχοι λογαριασµοί
Ενεργητικού. Ως συµψηφιστική εγγραφή κάτω και εκτός Καταστάσεως Ταµιακών Ροών
µπορεί να αναφέρεται.
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(β) Ο λογαριασµός του παθητικού 6. Προβλέψεις για κινδύνους και βάρη δεν αφορά τις
ταµιακές ροές, όπως και οι αντίστοιχες δαπάνες που καταχωρούνται στο Λ/68. Το ίδιο
ισχύει και για τις αφαιρετικά απεικονιζόµενες στις απαιτήσεις προβλέψεις επισφαλών
απαιτήσεων [Λ/44.03.00, 44.03.01, 44.03.02]. Στην ίδια ως άνω περίπτωση
εντάσσονται και οι προβλέψεις για υποτιµήσεις οµολογιών, µετοχών [Λ/17.12.98], που
αφορά όµως τις επενδυτικές δραστηριότητες.
Πώληση χρεογράφων συµµετοχών και τίτλων
Λαµβάνεται η αξία πωλήσεως των χρεογράφων, που συνιστούν τις επενδύσεις της
Τράπεζας και απεικονίζονται στους λογαριασµούς
“5(α) Οµολογίες και λοιποί τίτλοι εκδόσεως ∆ηµοσίου-σταθερής αποδόσεως µε
χαρακτήρα ακινητοποιήσεων” [Λ/17.12.00, 17.12.01, 17.12.03, πιστωτικό υπόλοιπο
λ/59.15 ότι αφορά]
“5(β) Οµολογίες και άλλοι τίτλοι σταθερής αποδοχής µε χαρακτήρα ακινητοποιήσεων –
Οµολογίες Ελληνικών ∆ανείων (πλην ∆ηµοσίου)” Λ/ 17.12.00, 17.12.01 και 17.12.03,
τίτλοι σταθερής απόδοσης µε χαρακτήρα ακινητοποιήσεων εξωτερικού [Λ/17.13.00,
17.13.01, 17.13.03] (πιστωτικό υπόλοιπο Λ/59.15 σε ότι αφορά)
“6. Μετοχές και τίτλοι µεταβλητής αποδόσεως µε χαρακτήρα ακινητοποιήσεων”
[Λ/17.10.00- 01, 17.10.02-03, 17.10.04, 17.11.00-01, 17.11.02-03, 17.11.04] (πιστωτικό
υπόλοιπο λ/59.15 και 59.16 ότι αφορά)
“7. Συµµετοχές σε µη συνδεµένες επιχειρήσεις” [Λ/17.01 µείον 59.15 σε ότι αφορά]
“8. Συµµετοχές σε συνδεµένες επιχειρήσεις” [Λ/17.00 µείον 59.15 σε ότι αφορά]
Επισηµαίνονται εδώ τα εξής:
(α) Οι προβλέψεις για υποτιµήσεις απεικονίζονται στους λογαριασµούς 17.12.98,
17.13.98, 17.10.98, 17.11.98 και ισχύουν τα όσα αναφέρονται ανωτέρω για τις
προβλέψεις που δεν αφορούν τις ταµιακές ροές, όπως και οι αντίστοιχα στις δαπάνες
απεικονιζόµενες (Λ/68).
(β) Προσοχή, ως προς τις οφειλόµενες δόσεις, καθόσον µείωση αυτών σηµαίνει ταµιακή
εκροή.
Πώληση άυλων και ενσώµατων παγίων
Λαµβάνεται η αξία πωλήσεως άυλων και ενσωµάτων παγίων που απεικονίζονται στους
λογαριασµούς του Ισολογισµού.
“9. Άυλα πάγια στοιχεία” [Λ/16.10, 16.00,16.01, 16.05, 16.11, 16.12, 16.13, 16.14,
16.16, 16.17, 16.19 και 16.98].
“10. Ενσώµατα πάγια στοιχεία” [Λ/10.00-10.99, 11.00-11.98, 14.00-14.98, 12.00-12.98,
13.00-13.98 και 15]
Έσοδα από συµµετοχές και τίτλους
Λαµβάνονται τα κονδύλια του Λ/ Αποτελεσµάτων χρήσεως:
’’3β. Έσοδα από συµµετοχές σε συµµετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις’’ [Λ/72.01]
’’3γ. Έσοδα από συµµετοχές σε συνδεµένες επιχειρήσεις’’ [Λ/72.00]
’’3α. Έσοδα από µετοχές και τίτλους µεταβλητής αποδόσεως’’ [ότι αφορά από
λογαριασµούς εσόδων 73.00, 73.01 και 73.09 τους λογαριασµούς τίτλων
ακινητοποιήσεων 17.10.00-04, 17.11.00-04]
1. Τόκοι και εξοµοιούµενα έσοδα
[ότι αφορά από λογαριασµούς εσόδων 73.10, 73.11, 73,12, 73.19 και 73.20 τους
λογαριασµούς τίτλων ακινητοποιήσεων που αναφέρονται ανωτέρω στο στοιχείο Β101
και είναι οµολογίες και λοιποί τίτλοι εκδόσεως ∆ηµοσίου σταθερής απόδοσης
Λ/17.12.00, 17.12.01, 17.12.03, οµολογίες και άλλοι τίτλοι ελληνικών δανείων (πλην
∆ηµοσίου) Λ/17.12.00, 17.12.01 και 17.12.03 και τίτλοι σταθερής απόδοσης εξωτερικού
Λ/17.13.00, 17.13.01, 17.13.03]
Λοιπά Έσοδα
Λαµβάνονται από το Λ/ Αποτελεσµάτων χρήσεως:
’’7. Λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως’’, τα ποσά των λογαριασµών 75.04, 75.05, 75.06,
75.07, 75.08, 75.09 και 75.12
Αγορά χρεογράφων συµµετοχών και τίτλων
Λαµβάνεται η αξία αγοράς χρεογράφων συµµετοχών και τίτλων που συνιστούν τις
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επενδύσεις της Τράπεζας και απεικονίζονται στους λογαριασµούς:
’’5(α) Οµολογίες και λοιποί τίτλοι εκδόσεως ∆ηµοσίου-σταθερής αποδόσεως µε
χαρακτήρα ακινητοποιήσεων’’ [Λ/17.12.00, 17.12.01, 17.12.03, πιστωτικό υπόλοιπο
λ/59.15 ότι αφορά]
’’5(β) Οµολογίες και άλλοι τίτλοι σταθερής απόδοσης µε χαρακτήρα ακινητοποιήσεων –
Οµολογίες Ελληνικών ∆ανείων (πλην ∆ηµοσίου)’’ Λ/ 17.12.00, 17.12.01 και 17.12.03].
Τίτλοι σταθερής απόδοσης µε χαρακτήρα ακινητοποιήσεων εξωτερικού [Λ/17.13.00,
17.13.01, 17.13.03 πιστωτικό υπόλοιπο Λ/59.15 σε ότι αφορά]
’’6. Μετοχές και τίτλοι µεταβλητής αποδόσεως µε χαρακτήρα ακινητοποιήσεων’’
[Λ/17.10.00-04, 17.11.00-04 (πιστωτικό υπόλοιπο λ/59.15 και 59.16 ότι αφορά]
’’7. Συµµετοχές σε µη συνδεµένες επιχειρήσεις’’ [Λ/17.01 µείον λ/59.15 σε ότι αφορά]
’’8. Συµµετοχές σε συνδεµένες επιχειρήσεις’’ [Λ/17.00 µείον λ/59.15 σε ότι αφορά]
Επισηµαίνεται και πάλι ιδιαίτερη προσοχή ως προς τις οφειλόµενες δόσεις.
Αγορά άυλων και ενσώµατων παγίων
Λαµβάνεται η αξία αγοράς των άυλων και ενσώµατων παγίων που απεικονίζονται στους
λογαριασµούς του Ισολογισµού
’’9. Άυλα πάγια στοιχεία’’ [Λ/16.10, 16.00, 16.01, 16.05, 16.11, 16.12, 16.13, 16.14,
16.16, 16.17, 16.19 και 16.98].
’’10. Ενσώµατα πάγια στοιχεία’’ [Λ/10.00-10.99, 11.00-11.98, 14.00-14.98, 12.00-12.98,
13.00-13.98 και 15]
Αύξηση Υποχρεώσεων από πιστωτικούς τίτλους
Λαµβάνεται το κονδύλιο του λογαριασµού του παθητικού
’’3.Υποχρεώσεις από πιστωτικούς τίτλους’’
’’ (α) Οµολογίες’’ [Λ/59.11, 59,12, 45.00, 45.01, χρεωστικό υπόλοιπο λ/34.30
ίδιες οµολογίες]
’’ (β) Λοιποί πιστωτικοί τίτλοι’’ [Λ/52.50 και 45.04]
Αύξηση Υποχρεώσεων µειωµένης εξασφάλισης
[Λ/59.99, αλλά ελλείψει νοµικού πλαισίου δεν υφίστανται προς το παρόν τέτοιες υποχρεώσεις].
Είσπραξη αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου
Λαµβάνονται τα εισπραχθέντα κονδύλια που απεικονίζονται στους λογ/σµούς του Ισολογισµού
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’’4. Λοιπά στοιχεία παθητικού – Λ/43.00 Καταβολές Μετόχων, Λ/43.02 ∆ιαθέσιµα
µερίσµατα χρήσεως για αύξηση κεφαλαίου’’
’’9. Μετοχικό Κεφάλαιο’’ (Λ/40)
’’10. ∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ άρτιο’’ (Λ/41.00)
Πώληση ιδίων µετοχών
Αξία πωλήσεως ιδίων µετοχών που απεικονίζεται στο λογαριασµό του Ενεργητικού 12.
’’Ίδιες Μετοχές ’’ [Λ/34.25]
Αύξηση Υποχρεώσεων προς πιστωτικά ιδρύµατα
Λαµβάνονται τα κονδύλια από το λογαριασµό Ισολογισµού
’’1. Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύµατα’’ που αφορούν τους λογαριασµούς 45.06,
45.10, 45.11 και 45.12.
Μείωση Υποχρεώσεων από πιστωτικούς τίτλους
Λαµβάνεται η µείωση των υποχρεώσεων αυτών που απεικονίζονται στο λογ/σµό του παθητικού

Γ

202

Γ

203

’’3. Υποχρεώσεις από πιστωτικούς τίτλους
’’(α) Οµολογίες’’ [Λ/59.11, 59.12, 45.00, 45.01 µείον χρεωστικό υπόλοιπο λ/34.30]
’’(β) Λοιποί πιστωτικοί τίτλοι’’ [Λ/52.50 και 45.04]
Μείωση Υποχρεώσεων µειωµένης εξασφάλισης
Ισχύουν όσα αναφέρονται ανωτέρω στο στοιχείο Γ102
Επιστροφή Μετοχικού Κεφαλαίου
Η αξία επιστροφής του Μετοχικού Κεφαλαίου στους Μετόχους κατά τη χρήση, όπως
απεικονίζεται και από τη µείωση του λογαριασµού υποχρεώσεων 59.17 Μέτοχοι αξία
µετοχών προς απόδοση λόγω αποσβέσεως ή µειώσεως µετοχικού κεφαλαίου. Ο
λογαριασµός 59.17 περιλαµβάνεται στα Λοιπά στοιχεία Παθητικού.
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Γ
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Γ
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Γ

206

Γ

207

Γ

208

Γ

209

Αγορά Ιδίων µετοχών
Η αγορά ιδίων µετοχών (Λ/34.25) απεικονίζεται ως ταµιακή εκροή, όπως και πράγµατι
είναι.
Μείωση Υποχρεώσεων προς πιστωτικά ιδρύµατα
Λαµβάνονται τα κονδύλια από το λογαριασµό Ισολογισµού.
’’1. Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύµατα’’ που αφορούν τους λογαριασµούς 45.06,
45.10, 45.11, και 45.12.
Τόκοι πιστωτικών τίτλων (έξοδα)
Λαµβάνονται από το λογαριασµό των Αποτελεσµάτων.
’’2. Τόκοι και εξοµοιούµενα έξοδα’’ τα ποσά των λογαριασµών 65.02.50 Τόκοι
Τραπεζικών οµολόγων και 65.10 Τόκοι Οµολογιακών δανείων.
Μερίσµατα
Λαµβάνεται από την ανάλυση του πίνακα ∆ιαθέσεως το πρώτο και πρόσθετο µέρισµα
και αυξάνεται κατά τη µείωση του λογαριασµού 59.13 Μερίσµατα Πληρωτέα ή µειώνεται
κατά την αύξηση του λογαριασµού 59.13. Προσοχή στο λογαριασµό 39.06
Προµερίσµατα, που µειώνει το λογαριασµό 59.13, καθόσον τα προµερίσµατα
καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της χρήσεως.
Τα µερίσµατα που διατίθενται για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου αποτελούν
συγχρόνως και εισροή, γιατί η υποχρέωση προς τους µετόχους έχει µηδενιστεί λόγω
µεταφοράς των µερισµάτων στα Ίδια Κεφάλαια.
∆ιανοµή κερδών στο προσωπικό
Λαµβάνεται στο αντίστοιχο κονδύλιο από την ανάλυση του πίνακα ∆ιανοµής των
Κερδών. Φυσικά, το κονδύλιο αυτό έχει πιστωθεί στις υποχρεώσεις που
περιλαµβάνονται στο κονδύλιο Λοιπά στοιχεία παθητικού. ∆εδοµένου ότι η αυξοµείωση
της αντίστοιχης υποχρεώσεως έχει περιληφθεί ως εκροή ή αρνητική εκροή στις
χρηµατοδοτικές δραστηριότητες έχει σχετική πληροφοριακή αξία. Ορθότερο είναι να
διαχωρίζεται η αυξοµείωση της αντίστοιχης υποχρεώσεως από τις συνήθεις
δραστηριότητες και να περιλαµβάνεται στις χρηµατοδοτικές δραστηριότητες.
Αµοιβές ∆.Σ. από κέρδη χρήσεως
Λαµβάνεται το αντίστοιχο κονδύλιο από την άντληση του πίνακα της ∆ιανοµής των
Κερδών. Τα αναφερόµενα ανωτέρω στο στοιχείο Γ208 ισχύουν κατ’ αναλογία και για τις
αµοιβές του ∆.Σ.
Ταµιακά ∆ιαθέσιµα (συντίθενται από τους λογαριασµούς):
1. Ταµείο και διαθέσιµα στην Κεντρική Τράπεζα
[Λ/38.00, 38.01, 38.02, 38.04, 37.00, 37.04, 37.06, 38.06.00, 38.06 λογαριασµοί
καταθέσεων όψεως σε ΞΝ στην Κεντρική Τράπεζα, 38.08 λογαριασµός καταθέσεων
προθεσµίας σε ξένα νοµίσµατα στην Κεντρική Τράπεζα, και 38.22]
3. Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυµάτων
(α) Απαιτήσεις όψεως
Καταθέσεις όψεως σε πιστωτικά ιδρύµατα εσωτερικού (πλην Κεντρικής
Τράπεζας) [Λ/38.06] και σε πιστωτικά ιδρύµατα εξωτερικού [Λ/38.07]
(β) Λοιπές απαιτήσεις [Λ/38.05, 38.08 (εκτός Κεντρική Τράπεζα), 38.09, 38.10,
38.20, 38.21, 38.23, 37.20, 37,89 και ότι αφορά την Κεντρική Τράπεζα
λ/30.10 30.11, 30.12, 30.13, 30.14, 30.15, 30.16, 30.17, 30.18, 30.19,
30.29 και 30.30]
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Γ. Καταστάσεις Ταµιακών Ροών για Ασφαλιστικές Εταιρίες
(Παράρτηµα Γ της Απόφασης)

Α/Α
Α
Α

Α

Αναλυτικές Οδηγίες
Ταµιακές Ροές από συνήθεις (λειτουργικές) δραστηριότητες

100

Ταµιακές εισροές

200

Από το Α / Γενικής Εκµεταλλεύσεως και από το κονδύλιο (α) έσοδα ασφαλιστικών
εργασιών και επενδύσεων λαµβάνονται, όπως απεικονίζονται, στο υπόδειγµα του Λ /
Γενικής Εκµεταλλεύσεως [Κ.Λ.Σ. Ασφαλ. Επιχειρήσεων § 4.602] τα ακόλουθα
επιµέρους ποσά:
1. Ασφάλιστρα και πρωτασφαλίσεις [Λ/70]
2. Ασφάλιστρα και αντασφαλίσεις [Λ/72]
3. ∆ικαιώµατα συµβολαίων και λοιπά [Λ/73]
4. Προµήθειες και λοιπά έσοδα από αντασφαλίσεις [Λ/74]
Περαιτέρω από το απεικονιζόµενα στα ’’ΙΙ. Οργανικά Έσοδα’’ του Λ/Γενικής
Εκµεταλλεύσεως κονδύλιο ’’β. Άλλα Έσοδα εκµεταλλεύσεως’’ λαµβάνεται το ποσό
που αφορά σε ’’Έσοδα παρεποµένων ασχολιών’’ [Λ/75].
Επισηµαίνεται ότι τα αφορώντα τις επενδύσεις έσοδα [Λ/76] απεικονίζονται µεταξύ
των επενδυτικών δραστηριοτήτων της ασφαλιστικής επιχειρήσεως δηλαδή στο
επόµενο κεφάλαιο Β Ταµιακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες.
Στο σύνολο των προαναφεροµένων κονδυλίων των Λ/70,72,73,74 και 75
προστίθεται η Μείωση ή αφαιρείται η Αύξηση των Εισπρακτέων Λογαριασµών
[δηλαδή, µείωση ή αύξηση σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση ή µε άλλα λόγια η
διαφορά έναρξης - λήξης της χρήσης]. Η µείωση ή αύξηση των Εισπρακτέων
Λογαριασµών αφορά αναλυτικότερα τους λογαριασµούς του Ενεργητικού που
περιλαµβάνονται κάτω από τους τίτλους:
ΕΙ. Απαιτήσεις από πρωτασφαλιστικές δραστηριότητες
ΕΙΙ. Απαιτήσεις από αντασφαλιστικές δραστηριότητες
ΕΙΙΙ. Λοιπές Απαιτήσεις
Επισηµαίνεται ότι το κονδύλιο µε τίτλο Ε ΙV Κεφάλαιο εισπρακτέο την επόµενη χρήση
συνεξετάζεται στις χρηµατοδοτικές δραστηριότητες, ήτοι στο Κεφάλαιο Γ κατωτέρω.
Στο συνολικό αλγεβρικό άθροισµα που έχει διαµορφωθεί, σύµφωνα µε τα
προαναφερόµενα, προστίθεται το κονδύλιο των εκτάκτων και ανόργανων εσόδων
[Λ/81.01] και τα έσοδα προηγούµενων χρήσεων [Λ/82.01].
Έτσι, διαµορφώνεται το σύνολο των Ταµιακών εισροών (Α100) από συνήθεις
(λειτουργικές) δραστηριότητες
Ταµιακές εκροές
Για τη διαµόρφωση των ταµιακών εκροών λαµβάνονται:
Από το Λ / Γενικής Εκµεταλλεύσεως και από το κονδύλιο Ι. Οργανικά έξοδα τα
ακόλουθα ποσά:
1. Αµοιβές και έξοδα προσωπικού [Λ/60]
2. Αµοιβές και έξοδα τρίτων-Παροχές τρίτων [Λ/61]
3. Αντασφάλιστρα [Λ/62]
4. Φόροι-Τέλη [Λ/63 εκτός από το λ/63.00]
5. ∆ιάφορα έξοδα [Λ/64]
6. Ασφαλιστικές αποζηµιώσεις [Λ/67]
Στο ανώτερο σύνολο προστίθενται:
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Οι αυξήσεις των λογ/σµών ενεργητικού Ζ’ Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού και
Οι µειώσεις των λογ/σµών παθητικού Η’ Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού. Από
το µέχρι στιγµής αλγεβρικό άθροισµα, αφαιρούνται:
Οι µειώσεις των λογ/σµών ενεργητικού Ζ’ Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού και
Οι αυξήσεις των λογ/σµών παθητικού Η’ Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού
Στη συνέχεια προστίθενται:
Μειώσεις Υποχρεώσεων [Λογαριασµοί παθητικού:
ΖΙ. Υποχρεώσεις από πρωτασφαλιστικές
δραστηριότητες
ΖΙΙ. Υποχρεώσεις από Αντασφαλιστικές
δραστηριότητες
ΖV. Λοιπές Υποχρεώσεις (εκτός από V1 Υποχρεώσεις
από φόρους –τέλη και V3 Μερίσµατα πληρωτέα]
Μειώσεις ληφθεισών εγγυήσεων [Λογαρ. Παθητικού ΣΤ Ληφθείσες
εγγυήσεις από αντασφαλιστές]
Από το µέχρι εδώ διαµορφωµένο αλγεβρικό άθροισµα, αφαιρούνται:
Αυξήσεις Υποχρεώσεων [Λογαριασµοί Παθητικού ΖΙ, ΖΙΙ και ZV εκτός V1 και V3,
όπως ανωτέρω]
Αυξήσεις ληφθεισών εγγυήσεων [Λογαριασµοί παθητικού ΣΤ’ Ληφθείσες εγγυήσεις
από αντασφαλιστές]
Τέλος προστίθενται:
Έκτακτα και ανόργανα έξοδα [Λ/81.00] και έξοδα προηγούµενων χρήσεων [Λ/82.00]
Έτσι, έχουν διαµορφωθεί οι ταµιακές εκροές από συνήθεις (λειτουργικές)
δραστηριότητες (Α200), πριν από τις εκροές των φόρων (Α300) που παρατίθενται
ιδιαιτέρως αµέσως κατωτέρω
Α

300

Ταµιακές εκροές φόρων
Προσδιορίζονται ως εξής:
Από τον πίνακα διανοµής λαµβάνεται το κονδύλιο:
1. Φόρος εισοδήµατος
στο οποίο προστίθενται τα κονδύλια:
2. Λοιποί µη ενσωµατωµένοι φόροι στο λειτουργικό κόστος [Λ/63.00] και
3. Φόροι φορολογικού ελέγχου [Λ/42.04]
Στο ανωτέρω άθροισµα:
Προστίθεται η µείωση των Υποχρεώσεων από φόρους [Λ/σµός Παθητικού ZV1] ή
Αφαιρείται η αύξηση των Υποχρεώσεων από φόρους [Λ/σµός Παθητικού ZV1]
Έτσι διαµορφώνεται το σύνολο των ταµιακών εκροών για φόρους (Α300).
Αν τώρα από το σύνολο των ταµιακών εισροών (Α100) αφαιρέσουµε το σύνολο των
ταµιακών εκροών (Α200) και των ταµιακών εκροών (Α300) για φόρους, θα
διαµορφωθεί το κονδύλιο των ταµιακών ροών από συνήθεις (λειτουργικές)
δραστηριότητες (Α).
Το κονδύλιο αυτό (Α) µπορεί να είναι ένας θετικός ή αρνητικός αριθµός ή και µηδέν.
Ταµιακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

Β
Β

100

Ταµιακές εισροές
Οι ταµιακές εισροές από επενδυτικές δραστηριότητες προσδιορίζονται ως εξής:
Πωλήσεις Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού [ΣΤ Λοιπά στοιχεία ενεργητικού-Ι
Εξοπλισµός: 1. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός 2. Μεταφορικά Μέσα]
Πωλήσεις Επενδύσεων [Γ. Επενδύσεις - Ι. Ακίνητα]
Πωλήσεις Συµµετοχών [Γ. Επενδύσεις - ΙΙ Συµµετοχές και επενδύσεις σε
συνδεδεµένες και συµµετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις]
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Πωλήσεις Λοιπών Χρηµατοοικονοµικών επενδύσεων [Γ. Επενδύσεις – ΙΙΙ Λοιπές
Χρηµατοοικονοµικές επενδύσεις]
Πωλήσεις Επενδύσεων για λογαριασµό ασφαλισµένων [Λογαριασµοί Ενεργητικού ∆
Επενδύσεις για λ/µό ασφαλισµένων]
Έσοδα Επενδύσεων [Λ/76 από το Λ/Γενικής Εκµεταλλεύσεως]
Κέρδη από λαχνούς οµολογιών [Λ/81.03.07]
Πώληση άυλων στοιχείων [Λογαριασµοί Ενεργητικού Β Έξοδα εγκαταστάσεως
και άυλα στοιχεία]
Το άθροισµα των ανωτέρω κονδυλίων µας δίδει τις ταµιακές εισροές από
επενδυτικές δραστηριότητες (Β 100).
Β

200

Ταµιακές εκροές
Οι ταµιακές εκροές των επενδυτικών δραστηριοτήτων προσδιορίζονται από τη
συνάθροιση των ακολούθων κονδυλίων.
Αγορά (ή και αύξηση) των Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού [ΣΤ’ Λοιπά στοιχεία
ενεργητικού-Ι Εξοπλισµός: 1. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός 2. Μεταφορικά Μέσα]
Αγορά Επενδύσεων [Γ. Επενδύσεις - Ι. Ακίνητα]
Αγορά Συµµετοχών [Γ. Επενδύσεις - ΙΙ Συµµετοχές και επενδύσεις σε συνδεδεµένες
και συµµετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις]
Αγορά Λοιπών Χρηµατοοικονοµικών επενδύσεων [Γ. Επενδύσεις – ΙΙΙ Λοιπές
Χρηµατοοικονοµικές επενδύσεις]
Αγορά επενδύσεων για λογαριασµό ασφαλισµένων [Λογαριασµοί ενεργητικού υπό
στοιχείο ∆.]
Αύξηση εξόδων εγκαταστάσεως (Λογαριασµοί ενεργητικού Β)
Αγορά άυλων στοιχείων (Λογαριασµοί ενεργητικού Β)
Το άθροισµα των κονδυλίων αυτών µας δίδει τις ταµιακές εκροές από επενδυτικές
δραστηριότητες (Β200). Αν τώρα από τις ταµιακές εκροές (Β100) αφαιρέσουµε τις
ταµιακές εκροές (Β200) έχουµε τις ταµιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
(Β).
Ταµιακές Ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Γ

Γ

100

Ταµιακές εισροές

200

Προσδιορίζονται από τη συνάθροιση των κονδυλίων:
Είσπραξη αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και της υπέρ το άρτιο διαφοράς που έλαβε
χώρα µέσα στη χρήση. [Συνεξετάζεται και ο λογαριασµός ενεργητικού ΕΙV Κεφάλαιο
Εισπρακτέο επόµενης χρήσης].
Αύξηση οµολογιακών δανείων [Λογαριασµοί Παθητικού ΖΙΙΙ]
Αύξηση υποχρεώσεων προς πιστωτικά ιδρύµατα [Λογαριασµοί Παθητικού ΖΙV].
Το άθροισµα των ανωτέρω κονδυλίων µας δίδει τις ταµιακές εισροές από
χρηµατοδοτικές δραστηριότητες.
Ταµιακές εκροές
Προσδιορίζονται από τη συνάθροιση των ακολούθων κονδυλίων.
Επιστροφή Μετοχικού Κεφαλαίου (εντός της χρήσεως στους Μετόχους)
Μείωση Υποχρεώσεων οµολογιακών δανείων (Λογαριασµοί παθητικού ΖΙΙΙ)
Μείωση Υποχρεώσεων προς πιστωτικά ιδρύµατα (Λογαριασµοί Παθητικού ΖΙV)
Τόκοι χρεωστικοί [Λ/65 από Λ/Γενικής Εκµεταλλεύσεως]
Μερίσµατα πληρωτέα [από πίνακα διανοµής συνυπολογιζόµενης της µεταβολής στο
λογαριασµό υποχρεώσεις µε στοιχείο ΖV3]
Έτσι, προσδιορίζονται οι ταµιακές εκροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
(Γ200). Αν τώρα από τις ταµιακές εισροές (Γ100) αφαιρέσουµε τις ταµιακές εκροές
(Γ200) έχουµε τις ταµιακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (Γ)
Το αλγεβρικό άθροισµα των ταµιακών ροών Α,Β και Γ µας δίδει το σύνολο των
ταµιακών ροών της επιχειρήσεως το οποίο µπορεί να είναι αρνητικός αριθµός ή και

________________________________________________________________________________________
Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου, 105 62 Αθήνα, Τηλ. 33 77 100, Fax. 33 77 286

µηδέν. Αν σε αυτό προστεθεί το κονδύλιο Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα (ΣΤ’ ΙΙ) κατά την
έναρξη της χρήσεως, τότε πρέπει να διαµορφωθεί το κονδύλιο των Χρηµατικών
∆ιαθεσίµων στο τέλος της χρήσεως.
Ιδιαίτερες επισηµάνσεις:
(α)

Στο Ενεργητικό του Ισολογισµού και κάτω από τον τίτλο ΣΤ’ ΙΙΙ Ίδιες Μετοχές
[Λ/34.25] απεικονίζεται το κονδύλιο των Ιδίων Μετοχών που έχει η επιχείρηση στα
χέρια της από διάφορες αιτίες.
Η επιχείρηση µπορεί σύµφωνα
µετοχές και να τις εκποιήσει
µπορούσαν να κριθούν ως
αντιµετωπιστούν ανάλογα τις
χρηµατοοικονοµικές επενδύσεις
βλ. ανωτέρω Β100 και Β200).

µε την ισχύουσα νοµοθεσία να αγοράσει δικές της
το δυνατό συντοµότερο. Οι πράξεις αυτές θα
αγορές και πωλήσεις χρεογράφων και να
ταµιακές ροές δηλαδή µαζί µε τις ΓΙΙΙ Λοιπές
(Ταµιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες –

Όµως, όταν στο τέλος της χρήσεως κατέχονται ίδιες µετοχές τότε σύµφωνα µε την
ισχύουσα νοµοθεσία πρέπει να σχηµατιστεί ισόποσο αποθεµατικό από τα κέρδη της
χρήσεως ή σε περίπτωση ανεπάρκειας των κερδών να απεικονιστεί η αξία των ιδίων
µετοχών αφαιρετικά από τα ίδια κεφάλαια. Συνεπώς, αν αγοραστούν ίδιες µετοχές
και υφίστανται στο τέλος της χρήσεως το κονδύλιο της αγοράς των ιδίων µετοχών
αποτελεί εκροή που εντάσσεται στις χρηµατοδοτικές δραστηριότητες. Αν αυτό συµβεί
και την επόµενη χρήση εκποιηθούν οι ίδιες µετοχές, τότε η πώληση αυτή πρέπει να
ενταχθεί ως εισροή στις χρηµατοδοτικές δραστηριότητες.
(β)

∆ιανοµή κερδών στο προσωπικό και αµοιβές ∆.Σ. από κέρδη χρήσεως.
Λαµβάνεται το αντίστοιχο κονδύλιο από την ανάλυση του πίνακα της ∆ιανοµής των
Κερδών.
Τα αναφερόµενα ανωτέρω σχετικά µε τα Μερίσµατα πληρωτέα (Γ200) ισχύουν κατ΄
αναλογία και για τα διανεµόµενα στο προσωπικό κέρδη και για τις αµοιβές του ∆.Σ.

(γ)

Ως προς το κονδύλιο του ενεργητικού ΣΤ’ ΙV Λοιπά στοιχεία επισηµαίνουµε ότι δεν
καθορίζεται από το υπόδειγµα Ισολογισµού το περιεχόµενο του και συνεπώς δεν
µπορούµε να προσδιορίσουµε και την ένταξη των αυξοµειώσεων αυτού του
κονδυλίου – αν πραγµατικά υπάρχει - στις ταµιακές ροές κάποιας κατηγορίας
δραστηριοτήτων [βλ. και ΦΕΚ 74/Α/8.4.1999]
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