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ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

Διαφορές άμεζης & έμμεζης μεθόδοσ 

 

Η Καηάζηαζε Τακεηαθώλ Ρνώλ παξνπζηάδεη θαη αλαιύεη ηε ξεπζηόηεηα κηαο επηρείξεζεο θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηηο εηζπξάμεηο θαη ηηο πιεξσκέο κηαο δηαρεηξηζηηθήο πεξηόδνπ πνπ πξνέθπςαλ είηε 

από ηελ εκπνξηθή δξαζηεξηόηεηα ηεο επηρείξεζεο είηε από άιιεο πεγέο ρξεκαηνδόηεζεο. 

Οη ηακεηαθέο ξνέο ζε κηα επηρείξεζε πξνθύπηνπλ από ηηο εμήο πεγέο δξαζηεξηνηήησλ: 

 Λειηοςπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ, ζεσξνύληαη εθείλεο πνπ δεκηνπξγνύλ έζνδα θαη έμνδα ζηελ 

επηρείξεζε από ηελ ακηγώο εκπνξηθή ηεο δξαζηεξηόηεηα δειαδή από ηε δνπιεηά ηεο. 

 Επενδςηικέρ δπαζηηπιόηηηερ, είλαη εθείλεο νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ηελ αγνξά θαη 

πώιεζε πάγησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ, ρξενγξάθσλ θαη ζπκκεηνρώλ. 

 Υπημαηοοικονομικέρ δπαζηηπιόηηηερ, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ηα θεθάιαηα πνπ 

πξνέξρνληαη από ηνπο κεηόρνπο θαη ηνπο δαλεηζηέο σο πεγέο ρξεκαηνδόηεζεο. 

Η θαηάξηηζε ηεο Καηάζηαζεο Τακεηαθώλ Ρνώλ γίλεηαη κε δύν κεζόδνπο, ηελ άκεζε θαη ηελ 

έκκεζε. Η θπξηόηεξε δηαθνξά ηνπο έγθεηηαη θπξίσο ζηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ππνινγίδνληαη νη 

ηακεηαθέο ξνέο πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηεο επηρείξεζεο και μόνο. 

Απηό ζεκαίλεη όηη ν ππνινγηζκόο θαη ε απεηθόληζε ησλ ηακεηαθώλ ξνώλ πνπ πξνθύπηνπλ από 

επελδπηηθέο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο δξαζηεξηόηεηεο είλαη ίδηνη θαη γηα ηηο δύν κεζόδνπο. 

 

ΑΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ ηακεηαθώλ ξνώλ από ιεηηνπξγηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο κέζσ ηεο άκεζεο κεζόδνπ ρξεζηκνπνηνύληαη νη εηζξνέο θαη νη εθξνέο απεπζείαο 

από ηα απνηειέζκαηα θαη ζπλδπαζηηθά κε ηνπο ινγαξηαζκνύο ηνπ Ιζνινγηζκνύ, δειαδή εηζπξάμεηο 

από πειάηεο, έζνδα επόκελσλ ρξήζεσλ, εηζπξάμεηο ηόθσλ, κεξηζκάησλ, πξνκεζεηώλ, εηζπξάμεηο 

από απνδεκηώζεηο αζθαιηζηηθώλ εηαηξηώλ, θαζώο θαη πιεξσκέο πξνκεζεπηώλ, εξγαδνκέλσλ, 

ηόθσλ, θόξσλ θαη άιισλ εμόδσλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ εκπνξηθή δξαζηεξηόηεηα ηεο 

επηρείξεζεο.  

 

ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ 

 

Αληίζεηα, κε ηελ έκκεζε κέζνδν ε θαηάξηηζε ηεο Καηάζηαζε Τακεηαθώλ Ρνώλ μεθηλά από ηα 

απνηειέζκαηα ρξήζεο θαη ζηε ζπλέρεηα ηα πξνζαξκόδεη κε κε ηακεηαθά έζνδα θαη έμνδα πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ Χξήζεο θαη πξέπεη λα απνκαθξπλζνύλ. 

Πξνθαλώο, κε ηελ έκκεζε κέζνδν δελ ππάξρεη αλαιπηηθή πιεξνθόξεζε ηακεηαθώλ ξνώλ αλά 

έζνδν ή έμνδν, όπσο ζηελ άκεζε. 


