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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Η παρούσα εργασία δηµιουργήθηκε µε σκοπό να µας διδάξει τον τρόπο µε τον οποίο 

µέσα από τη συνεργασία µπορούµε να φέρουµε εις πέρας ένα επιστηµονικό δοκίµιο. Το κείµενο 

που θα ακολουθήσει είναι αποτέλεσµα της ανάλυσης του θέµατος που µας ανατέθηκε κατά την 

διάρκεια της πτυχιακής µας εργασίας η οποία βασίζεται στη µελέτη της Λογιστικής και 

Φορολογικής αντιµετώπισης της απογραφής  κατά το Τέλος µιας Χρήσης. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η εργασία αυτή που εκπονήθηκε στα πλαίσια της πτυχιακής µας εργασίας έχει ως θέµα τις 

λογιστικές εργασίες τέλους χρήσεως. Σκοπός της είναι να αναφερθεί διεξοδικά στα ειδικά λογιστικά 

θέµατα που προκύπτουν σε κάθε επιχείρηση στο τέλος µιας διαχειριστικής περιόδου, ώστε να 

αποτελεί ένα σηµαντικό βοηθό, κατά τη σύνταξη της απογραφής, της αποτίµησης της 

επιχειρηµατικής περιουσίας καθώς επίσης και για την διάθεση και την φορολογία των κερδών των 

επιχειρήσεων. 

Αποτελείται από τρία µέρη που στο καθένα ξεχωριστά αναπτύσσονται διεξοδικά τα παρακάτω: 

Μέρος Πρώτο:  

Έχει τίτλο «Η απογραφή της επαγγελµατικής περιουσίας» και στα δύο κεφάλαια που περιέχει 

αναφέρεται στις διαδικασίες σύνταξης της απογραφής της επιχειρηµατικής περιουσίας. 

Αναλυτικότερα στο πρώτο κεφάλαιο περιγράφεται η σπουδαιότητα της απογραφής για την 

καταγραφή της επαγγελµατικής περιουσίας, και καθορίζονται οι εργασίες απογραφής. Στο 

δεύτερο κεφάλαιο αναπτύσσεται το θέµα της απογραφής των αποθεµάτων σε διάφορους 

χώρους αποθήκευσης. 

 

Μέρος δεύτερο:  

Έχει τίτλο «Η αποτίµηση των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης» και περιγράφεται 

αναλυτικά στα εξής κεφάλαια: 

• Κεφάλαιο 3°: Αποτίµηση ενσώµατων ακινητοποιήσεων  

• Κεφάλαιο 4°: Αποτίµηση εµπράγµατων δικαιωµάτων επί ακινήτων 

• Κεφάλαιο 5°: Αποτίµηση κτιρίων ή τεχνικών έργων ανεργεθέντων επί γηπέδων τρίτων 

• Κεφάλαιο 6°: Αποτίµηση ασώµατων ακινητοποιήσεων 

• Κεφάλαιο 7°: Αποτίµηση εξόδων πολυετούς απόσβεσης 

• Κεφάλαιο 8°:  Αποτίµηση αποθεµάτων 

• Κεφάλαιο 9°:  Αποτίµηση συµµετοχών και χρεογράφων 
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• Κεφάλαιο 10°: Αποτίµηση ίδιων µετοχών 

• Κεφάλαιο 11°: Αποτίµηση απαιτήσεων 

• Κεφάλαιο 12°: Αποτίµηση απαιτήσεων και προβλέψεων σε ξένο νόµισµα 

• Κεφάλαιο 13°: Αποτίµηση προβλέψεων για κινδύνους και έξοδα 

• Κεφάλαιο14ο: Γίνεται µια σύντοµη αλλά περιεκτική αναφορά στους µεταβατικούς 

λογαριασµούς. 

 

Μέρος Τρίτο:  

Έχει τίτλο «Η φορολογία και η διάθεση κερδών της ανώνυµης εταιρείας και της ΕΠΕ» στο οποίο 

παρουσιάζονται οι διατάξεις του φορολογικού και εµπορικού νόµου καθώς και του Ε.Γ.Λ.Σ για την 

διάθεση και τη φορολογία των κερδών. Επίσης, γίνεται µια σύντοµη αλλά περιεκτική αναφορά στα 

∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και στις διαφορές τους από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. 
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ΜΕΡΟΣ 1ο 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ 

 

1.1  Γενικά περί απογραφής 

 

1.1.1 Η διαχειριστική χρήση 

Η ζωή της επιχείρησης διαιρείται σε διαχειριστικές χρήσεις οι οποίες µπορεί να είναι διάρκειας 12 

µηνών εκτός από την πρώτη εταιρική χρήση που µπορεί να είναι µεγαλύτερη από τους 12 µήνες 

αλλά µέχρι 24 µήνες (άρθρο 42, κωδ. Ν.2190/1920 ) και της τελευταίας διαχειριστικής χρήσης που 

µπορεί να είναι µικρότερη των 12 µηνών (άρθρο 29, κωδ. Ν. 2190/1920). 

1.1.2 Απογραφή έναρξης 

Με την έναρξη της λειτουργίας της επιχείρησης πρέπει να γίνεται απογραφή της επαγγελµατικής 

περιουσίας την οποία οι ιδιοκτήτες της επιχείρησης έθεσαν στην διάθεσής της. 

Την υποχρέωση για την σύνταξη απογραφής έναρξης έχουν όλες οι ανώνυµες εταιρείες του 

άρθρου 41 παρ. 1 του κωδ. Ν. 2190/1920 αλλά και κάθε επιχείρηση ή επιχειρηµατίας που τηρεί 

λογιστικά βιβλία µε την διπλογραφική µέθοδο. 

Όσοι πρόκειται να τηρήσουν βιβλία τρίτης κατηγορίας για πρώτη φορά πρέπει να συντάξουν την 

απογραφή έναρξης µέσα στις προθεσµίες που ορίζονται από τον κώδικα. Οι τυχόν ελλείψεις στην 

απογραφή έναρξης της πρώτης διαχειριστικής περιόδου αναπληρώνονται από το νοµίµως τηρηθέν 

προσωρινό θεωρηµένο βιβλίο του άρθρου 10 παρ.2 του Κ.Β.Σ. στο όνοµα ενός εκ των ιδρυτών 

της επιχείρησης. 

 

1.1.3 Απογραφή λήξης 

Οι ανώνυµες εταιρείες έχουν την υποχρέωση να ενεργήσουν απογραφή και στο τέλος κάθε 

εταιρικής χρήσης. Κάθε έµπορος οφείλει να κάνει απογραφή των κινητών και ακίνητων πραγµάτων 

του καθώς επίσης και της περιουσίας και του χρέους του. 
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Οι διαχειριστές των ΕΠΕ υποχρεούνται µια φορά τον χρόνο να συντάσσουν απογραφή όλων των 

στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της ΕΠΕ. Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της 

ΕΠΕ καταρτίζονται από τους διαχειριστές της µε βάση την απογραφή αυτή.(άρθρο 22, παρ.1 Ν. 

3190/1955) 

Τέλος ο Κ.Β.Σ. αναφέρει ότι ο επιτηδευµατίας που τηρεί βιβλία τρίτης κατηγορίας κατά την λήξη 

της διαχειριστικής περιόδου προβαίνει σε καταµέτρηση, καταγραφή και αποτίµηση στο 

θεωρηµένο βιβλίο απογραφών όλων των στοιχείων της περιουσίας του.(άρθρο 27 παρ.1 Κ.Β.Σ.)  

 

1.2 Σκοπός της απογραφής και εργασίες µε τις οποίες επιτυγχάνεται 

Οι επιχειρήσεις έχουν την υποχρέωση να προβούν κατά την έναρξη της λειτουργίας τους αλλά στο 

τέλος κάθε χρήσης σε λεπτοµερή απογραφή της περιουσίας τους. Σκοπός της απογραφής είναι να 

προσδιορίσει την περιουσιακή κατάσταση της επιχείρησης και το οικονοµικό αποτέλεσµα που 

προέκυψε από τις εργασίες της κατά την διάρκεια της χρήσεως. 

Η καθαρή θέση της επιχείρησης στο τέλος της χρήσεως αν συγκριθεί µε την καθαρή θέση έναρξης 

της χρήσεως προσδιορίζει το αποτέλεσµα της επιχείρησης κατά την διάρκεια της χρήσεως αυτής 

εφόσον κατά τη διάρκεια της χρήσεως δεν έλαβαν χώρα εισφορές ή αναλήψεις κεφαλαίων και 

κερδών από τους ιδιοκτήτες της επιχείρησης. Στην περίπτωση όµως, που κατά την διάρκεια της 

χρήσεως έγιναν εισφορές και αναλήψεις κεφαλαίων από τους ιδιοκτήτες της επιχείρησης τότε στο 

αποτέλεσµα χρήσης προσθέτουµε τις αναλήψεις και αφαιρούµε τις εισφορές. 

Για την πραγµατοποίηση της απογραφής έναρξης και λήξης οι επιχειρήσεις προβαίνουν στις εξής 

εργασίες: 

Α) Προετοιµασία για την απογραφή 

Β) Πραγµατοποίηση απογραφής 

Β1) Αναγνώριση στοιχείων απογραφής 

Β2) Καταµέτρηση στοιχείων απογραφής 

Γ) Επεξεργασία απογραφέντων στοιχείων 

∆)Καταχώρηση απογραφέντων στοιχείων στο θεωρηµένο βιβλίο απογραφών 

Ε)Αποτίµηση απογραφέντων στοιχείων  
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1.3 Προετοιµασία για την απογραφή 

Για να πραγµατοποιηθούν οι σκοποί της απογραφής απαιτείται οργάνωση και προετοιµασία, όπως 

π.χ. εκπαιδευτικά σεµινάρια, µε εισηγητές έµπειρα περί τις απογραφές στελέχη της επιχείρησης, 

σχεδιασµός κατάλληλων εντύπων απογραφής της περιουσίας, προκαταρκτική επίσκεψη των 

απογραφέων στους χώρους της απογραφής κ.τ.λ. 

Η απογραφή πρέπει να οργανωθεί κατά τον καλύτερο τρόπο ώστε η αποτύπωση της περιουσίας 

της επιχειρήσεως, την χρονική στιγµή της απογραφής, να είναι σωστή, µε συνέπεια και το 

αποτέλεσµα που προσδιορίζεται κατά το χρόνο απογραφής να πλησιάζει περισσότερο την 

πραγµατικότητα. 

Οι απογραφείς πρέπει να επισκεφθούν όλους τους χώρους στους οποίους αποθηκεύονται 

αποθέµατα και να ελέγξουν: 

Α. Εάν τα προς απογραφή αποθέµατα έχουν τοποθετηθεί σωστά δηλαδή κατά τέτοιο τρόπο ώστε 

οι απογραφείς να πραγµατοποιήσουν το έργο τους σωστά και χωρίς δυσκολίες. 

Β. Εάν υπάρχουν αποθέµατα ακατάλληλα και ελαττωµατικά πρέπει να τοποθετηθούν ιδιαιτέρως 

στους αποθηκευτικούς χώρους και να απογραφούν ως ακατάλληλα ή ελαττωµατικά. Ελαττωµατικά 

και ακατάλληλα αποθέµατα καθώς και παραρτήµατα άλλων εµπορευµάτων πρέπει να 

αναγράφονται αναλυτικά στο θεωρηµένο βιβλίο απογραφής. 

Γ. Εάν υπάρχουν αποθέµατα κυριότητας τρίτων πρέπει να τοποθετηθούν ιδιαιτέρως στους 

αποθηκευτικούς χώρους και να απογραφούν ως αποθέµατα κυριότητας τρίτων. Τα αποθέµατα 

κυριότητας τρίτων πρέπει να παρακολουθούνται µε λογαριασµούς τάξεως. 

 

 

1.4 Πραγµατοποίηση απογραφής 

 

1.4.1 Αναγνώριση των στοιχείων της επαγγελµατικής περιουσίας 

 

Τα στοιχεία της επαγγελµατικής περιουσίας περιγράφονται µε ακρίβεια ώστε να ενταχθούν στις επί 

µέρους κατηγορίες του Ενεργητικού ή του Παθητικού όπως αυτές ορίζονται από τις παρ. 4.1.101 

και 4.1.102 του Ε.Γ.Λ.Σ. Η αναγνώριση της επαγγελµατικής περιουσίας πρέπει να γίνεται από το 
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προσωπικό της επιχείρησης το οποίο γνωρίζει πολύ καλά την περιουσία της. Σηµειώνεται ότι µε 

βάση τις αρχές του εσωτερικού ελέγχου προσωπικό το οποίο είναι ελεγχόµενο π.χ. ταµίας δεν 

πρέπει να συµπεριλαµβάνονται στο προσωπικό της απογραφής. 

 

1.4.2 Καταµέτρηση των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης 

Η περιουσία της επιχείρησης πρέπει να καταµετρηθεί από τους απογραφείς όπως π.χ. ποσοτική 

καταµέτρηση αποθεµάτων, παγίων, αξιόγραφων, διαθεσίµων του ταµείου, συµφωνία υπολοίπων 

πελατών κ.τ.λ. Βασικά στοιχεία της καταµέτρησης είναι οι µονάδες µετρήσεως καθώς επίσης και τα 

πρωτόκολλα καταµέτρησης τα οποία τεκµηριώνουν της πραγµατοποίηση της απογραφής. Τα 

τελευταία πρέπει να αρχειοθετούνται µε επιµέλεια ώστε η επιχείρηση να µπορεί να αποδεικνύει 

στο µέλλον την ορθή καταγραφή της περιουσίας της. 

 

1.4.3 Αποθέµατα µη δεκτικά απογραφής. 

Υπάρχουν όµως και περιπτώσεις όπου τα προς απογραφή αποθέµατα δεν είναι δεκτικά 

αποτίµησης. Ενδεικτικό παράδειγµα είναι ο λιγνίτης καθώς και τα παλιά σίδερα(σκραπ). Στις 

περιπτώσεις αυτές οι επιχειρήσεις λαµβάνουν ως υπόλοιπο απογραφής το λογιστικό υπόλοιπο που 

εµφανίζει στο τέλος της χρήσεων η µερίδα της αποθήκης. 

 

1.5 Λογιστικοποίηση διαφορών απογραφής. 

Οι διαφορές απογραφής πρέπει να λογιστικοποιούνται άµεσα µε λογιστικές εγγραφές τέλους 

χρήσης. Με την λογιστικοποίηση των διαφορών απογραφής οι λογαριασµοί του ισολογισµού 

εµφανίζουν την πραγµατική οικονοµική κατάσταση της επιχείρησης στο τέλος της χρήσεως. 

Νόµιµα δικαιολογητικά αυτών των εγγραφών αποτελούν τα πρωτόκολλα καταµέτρησης στα οποία 

πρέπει να υπάρχουν υπογραφές της διοίκησης της επιχείρησης ή συνηµµένο σχετικό πρακτικό. 

 



    

 

18 

 

1.6 Καταγραφή της επαγγελµατικής περιουσίας.  

 

1.6.1 Πάγια περιουσιακά στοιχεία. 

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αναγράφονται στο βιβλίο απογραφών, κατά οµοειδείς κατηγορίες, 

µε τα εξής στοιχεία: η αξία κτήσης ή το κόστος ιδιοκατασκευής του, προσαυξηµένο µε τις δαπάνες 

προεκτάσεων ή προσθηκών και βελτιώσεων, οι αποσβέσεις του, και η αναπόσβεστη αξία του. 

Σε περίπτωση ολοσχερούς απόσβεσης παγίου περιουσιακού στοιχείου διατηρείται στο µητρώου 

παγίων περιουσιακών στοιχείων αναπόσβεστη αξία ενός λεπτού του ευρώ, όταν το περιουσιακό 

αυτό στοιχείο παραµένει στην κυριότητα του επιτηδευµατία 

Από 01/01/2003 κάθε επιτηδευµατίας της τρίτης κατηγορίας πρέπει να τηρεί αθεώρητο µητρώο 

παγίων περιουσιακών στοιχείων κατά τα οριζόµενα στην παρ. 2.2.103 του Ε.Γ.Λ.Σ.. ενώ τα έπιπλα 

και σκεύη µπορεί να παρακολουθούνται ανά συντελεστή απόσβεσης. 

Η έκπτωση φορολογικώς των αποσβέσεων από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων γίνεται 

µόνο αν στο βιβλίο απογραφών και ισολογισµού αναφέρονται διακεκριµένα για κάθε πάγιο η αξία 

κτήσης, οι γενόµενες αποσβέσεις καθώς και η αναπόσβεστη αξία τους. 

Τέλος, η µη αναγραφή στο βιβλίο απογραφών χωριστά των αποσβέσεων για κάθε πάγιο 

περιουσιακό στοιχείο της επιχείρησης συνιστά παράβαση που επισύρει την επιβολή προστίµου. 

 

1.6.2 Αποθέµατα 

Για τον τρόπο καταχώρησης των αποθεµάτων στο βιβλίο απογραφών θα γίνει αναλυτική αναφορά 

στο επόµενο κεφάλαιο. 

 

1.6.3 Χρησιµοποίηση κωδικών αριθµών. 

Η ευχέρεια της χρήσης κωδικών αριθµών παρέχεται εφόσον τηρείται θεωρηµένο µητρώο κωδικής 

αρίθµησης ή οι κωδικοί αριθµοί καταχωρούνται σε άλλο θεωρηµένο βιβλίο. Κατ' εξαίρεση όταν 

χρησιµοποιείται διεθνές κωδικολόγιο, επιτρέπεται στα βιβλία και στοιχεία η αναγραφή του είδους 

των αγαθών κατά γενική κατηγορία, µε αναγραφή και του αντίστοιχου κωδικού αριθµού ο οποίος 

εξειδικεύει το είδος του αγαθού. 
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1.7 Αποτίµηση της επαγγελµατικής περιουσίας  

 

1.7.1 Αρχές και κανόνες αποτίµησης 

Τα στοιχεία της επαγγελµατικής περιουσίας αποτιµούνται µε τις παρακάτω αρχές σύµφωνα µε την 

παρ.1 του άρθρου 43 του κωδ. Ν. 2190/1920: 

Αρχή της τιµής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής.  

Η αποτίµηση των περιουσιακών στοιχείων γίνεται µε βάση την αρχή της τιµής κτήσεως ή του 

κόστους παραγωγής. 

Αρχή της συνεχιζόµενης δραστηριότητας της επιχείρησης ή αρχή του going concern. 

Κατά την αποτίµηση της περιουσίας της επιχείρησης θεωρείται ως δεδοµένη η συνέχιση της 

δραστηριότητας της επιχείρησης. 

Αρχή της πάγιας εφαρµογής των µεθόδων αποτίµησης.  

Πρέπει πάντα να εφαρµόζεται η ίδια µέθοδος αποτίµησης χωρίς µεταβολές από χρήση σε χρήση 

εκτός ιδιαιτέρων περιπτώσεων όπως αυτές ορίζονται από το Κ.Β.Σ. 

Αρχή της συντηρητικότητας.  

Εφαρµόζεται πάντα και ιδιαίτερα: 

I. Σε κάθε χρήση περιλαµβάνονται µόνο τα κέρδη που έχουν πραγµατοποιηθεί µέσα σαυτή. 

II. Λαµβάνονται υπόψη όλοι οι πιθανοί κίνδυνοι και ζηµιές που αφορούν την κλειόµενη ή 

προηγούµενες χρήσεις. 

III. Λογίζονται οι απαραίτητες αποσβέσεις και προβλέψεις ανεξάρτητα από το αν κατά την 

χρήση προκύπτει καθαρό κέρδος ή ζηµιά. 

Αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων. 

Τα διάφορα έσοδα και έξοδα πρέπει να υπολογίζονται στην χρήση που ανήκουν ανεξάρτητα από 

το χρόνο είσπραξης ή πληρωµής τους. 

Αρχή της χωριστής αποτίµησης των στοιχείων τον ενεργητικού και του παθητικού. 

Πρέπει τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού να αποτιµούνται χωριστά βάσει των παρ. 3 

ως 11 του άρθρου 43 του Ν.2190/1920. 
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Αρχή της συµφωνίας του ισολογισµού ανοίγµατος µε αυτόν του κλεισίµατος της 

προηγούµενης χρήσης.  

Τα ποσά ανοίγµατος µιας χρήση πρέπει να είναι ίδια µε αυτά του κλεισίµατος της προηγούµενης 

χρήσης. 

 

1.8 Χρόνος πραγµατοποίησης των εργασιών της απογραφής. 

Η καταγραφή της περιουσίας της επιχείρησης γίνεται την τελευταία µέρα της χρήσης. Η 

καταχώρηση των αποθεµάτων στο βιβλίο απογραφών ή σε καταστάσεις γίνεται µέχρι την εικοστή 

(20ή) ηµέρα του µεθεπόµενου µήνα από την λήψη της διαχειριστικής περιόδου.(άρθρο 17 παρ.7 

Κ.Β.Σ.). Η καταχώρηση της λοιπής περιουσίας γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 17 παρ.8 του Κ.Β.Σ.: 

1. Εντός τριών (3) µηνών από την λήξη της διαχειριστικής περιόδου για ατοµικές 

επιχειρήσεις, προσωπικές εταιρείες, εταιρείες περιορισµένης ευθύνης, κοινοπραξίες, 

αστικές εταιρείες, κοινωνίες αστικού κώδικα. 

2. Εντός τεσσάρων (4) µηνών από την λήξη της διαχειριστικής περιόδου για ανώνυµες 

εταιρείες και συνεταιρισµούς. 

3. Εντός έξι (6) µηνών για τις αλλοδαπές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις εκµετάλλευσης 

ποντοπόρων πλοίων. 

1.9  

1.10 Συνέπειες από την λανθασµένη κατάρτιση της απογραφής. 

 

1.10.1 Φορολογικές συνέπειες -Ανεπάρκεια και ανακρίβεια στο βιβλίο απογραφών. 

Σκοπός της απογραφής είναι να προσδιορίσει η επιχείρηση την περιουσία της και το αποτέλεσµα 

που προέκυψε από τις δραστηριότητες που ανέπτυξε κατά την διάρκεια της χρήσεως. 

Στην περίπτωση κατά την οποία παρότι προβλέπεται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. τι τήρηση του 

βιβλίου απογραφών αυτό δεν υπάρχει στην επιχείρηση, είτε γιατί δεν τηρήθηκε, είτε για άλλους 

λόγους τότε η φορολογική αρχή προβαίνει σε απόρριψη των βιβλίων, αφού είναι αδύνατο, χωρίς 

το βιβλίο αυτό να βρεθεί το κέρδος λογιστικώς. 

Ακόµα το αποτέλεσµα της επιχείρησης προσδιορίζεται από την σύγκριση της απογραφής έναρξης 

µε την απογραφή λήξης. Εποµένως η παράλειψη της σύνταξης απογραφής κατά την έναρξη 
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συνεπάγεται και την απόρριψη των βιβλίων της επιχείρησης και τον εξωλογιστικό προσδιορισµό 

του κέρδους. 

 

1.10.2 Συνέπειες από τον εµπορικό νόµο 2190/1920. 

Ο κωδ. Ν.2190/1920 αναφέρει ότι τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου της ανώνυµης εταιρείας 

ευθύνονται αν ο ισολογισµός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις οι οποίες αποκρύπτουν την 

πραγµατική κατάσταση της επιχείρησης. 

Τιµωρείται µε φυλάκιση και µε χρηµατική ποινή 1.000 ευρώ το πρόσωπο το οποίο παρέλειψε την 

σύνταξη του ισολογισµού ή που την συνέταξε ή την ενέκρινε αντίθετα από τις διατάξεις του κωδ. 

Ν.2190/1920 ή του καταστατικού. 

 

 

 

 

1.11 Λογιστικές εγγραφές στην αρχή και στο τέλος κάθε χρήσεως. 

Για το άνοιγµα των βιβλίων της νέας χρήσεως συντάσσεται η εξής λογιστική εγγραφή: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κωδικός Λογαριασµός Χρέωση Πίστωση 

89 Ισολογισµός   

89.00. Ισολογισµός ανοίγµατος   

89.00.00 Λογαριασµοί οµάδας 1 ΧΧΧΧ  

89.00.01 Λογαριασµοί οµάδας 2 χχχχ  

89.00.02 Λογαριασµοί οµάδας 3 ΧΧΧΧ  

89.00.03 Λογαριασµοί οµάδας 4  ΧΧΧΧ 

89.00.04 Λογαριασµοί      Λογαριασµοί οµάδας 5  ΧΧΧΧ 

Αιτιολογία: υπόλοιπα ενάρξεως χρήσεως 
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Εάν δεν συνταχθεί η άνω εγγραφή τότε δεν θα υπάρχει συµφωνία µεταξύ ηµερολογίου και 

καθολικού. 

Το κλείσιµο των βιβλίων στο τέλος κάθε χρήσεως µε λογιστικές εγγραφές δεν είναι υποχρεωτικό.  

Σε περίπτωση κλεισίµατος µε λογιστικές εγγραφές χρησιµοποιούµε το λογαριασµό 89.01 

«Ισολογισµός κλεισίµατος χρήσεως». 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  

Η ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 

 

2.1 Απογραφή αποθεµάτων 

 

2.1.1 Γενικά 

Κάθε οικονοµική µονάδα είναι υποχρεωµένη από τις διατάξεις του Ε.Γ.Λ.Σ. να πραγµατοποιεί 

απογραφή των αποθεµάτων µια φορά τον χρόνο στο τέλος της χρήσης. Κατά την απογραφή 

καταµετρούνται και καταγράφονται όλα τα αποθέµατα κατ' είδος, ποιότητα και ποσότητα και 

κατατάσσονται σε κατηγορίες που να αντιστοιχούν στους επιµέρους λογαριασµούς των 

αποθεµάτων. 

 

2.1.2 Απογραφή αποθεµάτων µε την µέθοδο της διαρκούς απογραφής. 

 

∆ιαρκής απογραφή είναι η λογιστική παρακολούθηση της ποσοτικής διακινήσεως κάθε αποθέµατος 

δηλαδή η γνώση του ποσοτικού υπολοίπου κάθε αποθέµατος ανά πάσα στιγµή. Οι επιχειρήσεις 

που ακολουθούν την µέθοδο της διαρκούς απογραφής έχουν την δυνατότητα να µην 

πραγµατοποιούν πραγµατική απογραφή αλλά περιοδική απογραφή, σύµφωνα µε την οποία για 

κάθε κατηγορία ειδών, γίνεται µέσα στην χρήση η απογραφή µε την προϋπόθεση όλα τα είδη να 

καταγράφονται τουλάχιστον µια φορά την κάθε χρήση. 

 

2.2 Απογραφή αποθεµάτων ευρισκόµενων σε χώρους εκτός της έδρας. 
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2.2.1 ∆ήλωση αποθηκευτικών χώρων. 

Οι επιχειρήσεις που χρησιµοποιούν εγκαταστάσεις για την αποθήκευση των εµπορευµάτων τους 

εκτός της έδρας πρέπει να υποβάλλουν δήλωση στον αρµόδιο προϊστάµενο της ∆.Ο.Υ. µέσα σε 

τριάντα ηµέρες από την χρησιµοποίησή τους σύµφωνα µε το άρθρο 36 παρ.! Ν.2859/2000 

όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 11 παρ. 1 Ν.3052/2002. 

 

2.2.2 Η παρακολούθηση των εσωτερικών διακινήσεων ανάµεσα στα διάφορα 

κέντρα της οικονοµικής µονάδας. 

Στις περιπτώσεις που διακινούνται αποθέµατα µεταξύ αποθηκευτικών χώρων µε µεγάλη 

απόσταση µεταξύ τους είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθούν ενδιάµεσοι υπολογαριασµοί του 

λογαριασµού 94 «Αποθέµατα», οι οποίοι θα χρεώνονται όταν αποστέλλονται τα αποθέµατα µε 

πίστωση των οικείων αναλυτικών µερίδων του είδους και πιστώνονται όταν παραλαµβάνονται 

µε χρέωση των οικείων αναλυτικών µερίδων της αποθήκης παραλαβής. 

 

2.2.3 Απογραφή αποθεµάτων κατά αποθηκευτικό χώρο. 

Βασική αρχή της απογραφής είναι τα αποθέµατα να απογράφονται κατά καταστήµατα και 

αποθηκευτικούς χώρους.  

Σε καµιά περίπτωση τα αποθέµατα της έδρας δεν πρέπει να συναθροιστούν µε αυτά εκτός 

έδρας και να απογραφούν ενιαίος. 

 

2.3 Απογραφή αποθεµάτων υποκαταστηµάτων 

 

2.3.1 Έννοια υποκαταστήµατος. 

Υποκατάστηµα είναι οποιαδήποτε εκτός της έδρας της επιχείρησης επαγγελµατική εγκατάσταση 

του επιτηδευµατία, στην οποία ενεργείται παραγωγική ή συναλλακτική δραστηριότητα 

ανεξάρτητα από το εάν αυτή διενεργείται κατ' εντολή της έδρας ή άλλου υποκαταστήµατος σε 

εκτέλεση σχετικών συµβάσεων. 
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Τα υποκαταστήµατα ως προς την απογραφή των αποθεµάτων τους διακρίνονται στις εξής 

κατηγορίες: 

o Υποκαταστήµατα που τηρούν βιβλία από τα οποία εξάγεται αυτοτελές λογιστικό 

αποτέλεσµα. 

o Υποκαταστήµατα που τηρούν βιβλία από τα οποία δεν εξάγεται αυτοτελές λογιστικό 

αποτέλεσµα. 

o Υποκατάστηµα που λειτουργεί στον ίδιο νοµό µε την έδρα και στο ίδιο νησί. 

o Υποκατάστηµα που λειτουργεί σε απόσταση µικρότερη των 50 χιλιοµέτρων από την 

έδρα. 

o Υποκατάστηµα που λειτουργεί στο εξωτερικό. (αναλύεται στην παράγραφο 12.7. 

επόµενου κεφαλαίου) 

 

2.3.2 Υποκαταστήµατα που τηρούν βιβλία από τα οποία εξάγεται αυτοτελές 

λογιστικό αποτέλεσµα. 

Η καταχώρηση των αποθεµάτων των υποκαταστηµάτων που τηρούν ιδιαίτερα λογιστικά βιβλία 

από τα οποία εξάγεται αυτοτελές λογιστικό αποτέλεσµα καταχωρούνται σε ιδιαίτερο θεωρηµένο 

βιβλίο απογραφών και ισολογισµού που τηρεί το υποκατάστηµα. 

Η καταχώρηση των άνω ποσοτήτων γίνεται µέχρι την εικοστή ηµέρα του µεθεπόµενου από την 

λήξη της διαχειριστικής περιόδου µήνα µε εξαίρεση τα νοµικά πρόσωπα του άρθρου 101 του 

Ν.2238/1994 που έχουν τεθεί σε εκκαθάριση όπου η απογραφή των αποθεµάτων γίνεται µέχρι 

το χρόνο υποβολής της δήλωσης. 

 

2.3.3 Υποκαταστήµατα ή αποθηκευτικοί χώροι που δεν εξάγουν αυτοτελές 

λογιστικό αποτέλεσµα. 

Όταν δεν εξάγεται αυτοτελές λογιστικό αποτέλεσµα από τα βιβλία που τηρεί το υποκατάστηµα 

ή οι αποθηκευτικοί χώροι η ποσοτική καταµέτρηση καταγράφεται σε διπλότυπες θεωρηµένες 

καταστάσεις. Το ένα αντίτυπο αποστέλλεται στην έδρα µέχρι την εικοστή (20) ηµέρα του 
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µεθεπόµενου από την λήξη της διαχειριστικής περιόδου µήνα, για την ενηµέρωση του βιβλίου 

απογραφών του κεντρικού καταστήµατος. 

 

2.3.4 Υποκαταστήµατα ή αποθηκευτικοί χώροι που λειτουργούν στον ίδιο νοµό µε 

την έδρα και στο ίδιο νησί. 

Για τα υποκαταστήµατα ή αποθηκευτικούς χώρους που λειτουργούν στον ίδιο νοµό µε την έδρα 

και στο ίδιο νησί και από τα λογιστικά τους βιβλία δεν εξάγεται αυτοτελές λογιστικό αποτέλεσµα 

η καταγραφή των αποθεµάτων µπορεί να γίνει απ' ευθείας στο θεωρηµένο βιβλίο απογραφών 

της έδρας . Η αποτίµηση των αποθεµάτων των υποκαταστηµάτων µε εξαρτηµένη από το 

κεντρικό λογιστική και των αποθηκευτικών χώρων γίνεται µε ενιαία τιµή µε τα αποθέµατα της 

έδρας. 

Παράδειγµα: Εταχείρηση µε έδρα το Αγρίνιο και µε υποκατάστηµα στο Μεσολόγγι 

Αιτωλοακαρνανίας πραγµατοποίησε απογραφή κατά την λήξη της διαχειριστικής περιόδου 

31/12/2003. Η απογραφή των αποθεµάτων 31/12/2003 του υποκαταστήµατος γίνεται στο 

βιβλίο απογραφών της έδρας γιατί πρόκειται για υποκατάστηµα στον ίδιο νοµό. 

 

2.3.5 Υποκατάστηµα ή αποθηκευτικοί χώροι που λειτουργούν σε απόσταση 

µικρότερη των 50 χλµ. από την έδρα. 

Για το υποκατάστηµα ή αποθηκευτικό χώρο που λειτουργεί σε απόσταση µικρότερη των 50χλµ 

από την έδρα και από τα βιβλία του δεν εξάγεται αυτοτελές λογιστικό αποτέλεσµα η καταγραφή 

των αποθεµάτων µπορεί να γίνεται απ' ευθείας στο θεωρηµένο βιβλίο απογραφών της έδρας. 

Η αποτίµηση των αποθεµάτων µε εξαρτηµένη από το κεντρικό λογιστική και των 

αποθηκευτικών χώρων γίνεται µε ενιαία τιµή µε τα αποθέµατα της έδρας. 
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ΜΕΡΟΣ 2Ο 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3  

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΝ∆ΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 

 

3.1 Περιουσιακά στοιχεία που περιλαµβάνονται στο πάγιο ενεργητικό 

Στο πάγιο ενεργητικό περιλαµβάνεται το σύνολο των αγαθών, αξιών και δικαιωµάτων που 

προορίζονται να παραµείνουν µακροχρόνια και µε την ίδια περίπου µορφή στην εταιρεία µε 

σκοπό την πραγµατοποίηση των στόχων της. 

Στο πάγιο ενεργητικό περιλαµβάνονται και κάποιες µικρότερες κατηγορίες οι οποίες είναι: 

Α) Ενσώµατα πάγια στοιχεία (λογαριασµοί 10-15) 

Β) Ασώµατες ακινητοποιήσεις ή συλά πάγια στοιχεία (λογαριασµοί 16.00-16.09) Γ) Έξοδα 

πολυετούς αποσβέσεως (λογαριασµοί 16.10-16.19) ∆) Συµµετοχές και µακροπρόθεσµες 

απαιτήσεις (λογαριασµός 18). 

 

3.2 Αποτίµηση ενσώµατων ακινητοποιήσεων                                                                                                   

 

3.2.1 Βάσει των διατάξεων του εµπορικού νόµου 

Ενσώµατα πάγια στοιχεία είναι τα υλικά αγαθά που αποκτά η εταιρεία ώστε να πραγµατοποιήσει 

το σκοπό της, κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής τους, η οποία πρέπει να ξεπερνάει το ένα 

έτος. 

Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιµούνται στην αξία της τιµής κτήσεως ή του 

κόστους ιδιοκατασκευής τους. Η αξία αυτή προσαυξάνεται µε τις δαπάνες προσθηκών και 
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βελτιώσεων και µειώνεται µε τις αποσβέσεις. Σε περίπτωση αναπροσαρµογής η 

αναπροσαρµοσµένη αξία θεωρείται ως αξία κτήσεως του οικείου παγίου. 

Τιµή κτήσεως είναι η τιµολογιακή αξία αγοράς αν της προσθέσουµε τα ειδικά έξοδα αγοράς και 

µειώσουµε τις σχετικές εκπτώσεις. Αν η σύµβαση πώλησης του ακινήτου δεν γίνει µε 

συµβολαιογραφικό έγγραφο θεωρείται άκυρη. 

Κόστος παραγωγής ή ιδιοκατασκευής είναι:  

Τιµή κτήσεως των πρώτων υλών και διαφόρων υλικών που χρησιµοποιήθηκαν στη παραγωγή 

των συγκεκριµένων προϊόντων ή ιδιοκατασκευών  

XI 

Πλέον:  Αναλογία γενικών εξόδων αγορών  

Χ2 

Πλέον: Κόστος κατεργασίας που απαιτήθηκε για να φθάσουν τα σχετικά προϊόντα ή 

ιδιοκατασκευές στη θέση και στη κατάσταση που βρίσκονται τη στιγµή της απογραφής  

Χ3 

Σύνολο κόστους παραγωγής ή ιδιοκατασκευής: 

Σ 

 

Οι έννοιες των δαπανών: προσθηκών, βελτιώσεων, συντηρήσεων και επισκευών παγίων 

στοιχείων περιγράφονται ως εξής: 

Προσθήκη κτιρίου είναι οποιαδήποτε µόνιµη αύξηση του όγκου τους, του µεγέθους τους ή της 

ωφελιµότητας τους µε τη χρησιµοποίηση δοµικών υλών. 

Προσθήκη µηχανήµατος είναι κάθε προσθήκη ή εργασία που γίνεται σε αυτά και αυξάνει το 

µέγεθος τους και τη παραγωγική τους δυναµικότητα. 

Βελτίωση ενσώµατου παγίου είναι κάθε µεταβολή που γίνεται σε αυτό από τεχνολογική 

επέµβαση που έχει ως αποτέλεσµα: 
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-Είτε την αύξηση του χρόνου της ωφέλιµης ζωής του ή της παραγωγικότητάς του. 

-Είτε τη µείωση του κόστους λειτουργίας 

-Είτε τη βελτίωση των συνθηκών χρησιµοποιήσεώς του. 

Συντήρηση ενσώµατου παγίου περιουσιακού στοιχείου είναι η τεχνολογική επέµβαση που 

γίνεται σε αυτό µε σκοπό να διατηρείται στην αρχική του παραγωγική ικανότητα για όσο το 

δυνατό µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα. 

Επισκευή είναι η αντικατάσταση ή επιδιόρθωση µερών αυτού που έχουν καταστραφεί ή υποστεί 

βλάβη. 

Οι έννοιες των δαπανών συντηρήσεως, επισκευής και βελτιώσεων µε βάση την απόφαση του 

συµβουλίου επικρατείας είναι: 

Ααπάνες συντηρήσεως είναι εκείνες οι οποίες γίνονται µε σκοπό να διατηρηθούν τα περιουσιακά 

στοιχεία της επιχείρησης σε καλή κατάσταση ώστε να παρεµποδιστούν ή να προληφθούν τυχόν 

βλάβες από τη χρήση τους. 

Ααπάνες επισκευής είναι εκείνες οι οποίες γίνονται για να επανέλθουν τα περιουσιακά στοιχεία 

στην αρχική τους κατάσταση. 

∆απάνες βελτίωσης αποβλέπουν στην επαύξηση ή επέκταση ή συµπλήρωση των 

εγκαταστάσεων της επιχείρησης. 

 

3.2.2 Βάσει των διατάξεων του φορολογικού νόµου 

Αποτιµούνται µε τον ίδιο τρόπο που αναφέρει ο Κωδ. Ν. 2190/1920 (άρθρο 28,παρ. 3, Κ.Β.Σ.) 

Η τιµή κτήσης των ακινήτων αποτελείται από το ποσό που αναγράφεται στο συµβόλαιο αγοράς. 

Τα έξοδα απόκτησης των ακινήτων δεν περιλαµβάνονται στη τιµή κτήσης. Μεταφέρονται στα 

έξοδα πρώτης εγκατάστασης (λογαριασµός 16.19) ή στα γενικά έξοδα της χρήσης κατά την 

οποία πραγµατοποιούνται (άρθρο 28, παρ.4, περ. β' ΚΒΣ). 

Τα έξοδα πρώτης εγκατάστασης αποσβένονται είτε εφάπαξ κατά το έτος πραγµατοποίησής 

τους, είτε τµηµατικά και ισόποσα µέσα σε µία πενταετία. 
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Επίσης η τιµή κτήσης του µηχανολογικού εξοπλισµού προσαυξάνεται και µε τα έξοδα 

εγκατάστασης και συναρµολόγησης των µηχανηµάτων µέχρι να τεθούν σε κατάσταση 

λειτουργίας. 

3.3 Αναπροσαρµογή αξίας παγίων στοιχείων 

 

Αναπροσαρµογή αξίας ακινήτων βάσει του Ν. 2065/1992 

Τα πάγια αποτιµούνται στις τιµές που η επιχείρηση τα απέκτησε. Η αυθαίρετη προσαρµογή του 

παγίου ενεργητικού δεν επιτρέπεται από την ισχύουσα νοµοθεσία. 

Για να διορθωθούν οι αξίες των παγίων και να εµφανίζονται στους ισολογισµούς µε αξίες οι 

οποίες πλησιάζουν προς τις τρέχουσες τιµές ψηφίστηκαν διάφοροι νόµοι οι οποίοι επέτρεψαν 

την αναπροσαρµογή των παγίων. 

Αναπροσαρµογή της αξίας των περιουσιακών στοιχείων του παγίου ενεργητικού επιτρέπεται 

µόνο αν γίνεται εφαρµογή ειδικού νόµου. Για την εφαρµογή του νόµου η αναπροσαρµοσµένη 

αξία των στοιχείων αυτών θεωρείται και αξία κτήσης τους. Κάθε τέτοια αναπροσαρµογή που 

έγινε µέσα στην κλειόµενη χρήση αναφέρεται στο προσάρτηµα, µαζί µε πλήρη ανάλυση της 

κίνησης του σχετικού λογαριασµού που περιλαµβάνεται στις «διαφορές αναπροσαρµογής» 

(άρθρο 43,παρ. 9 κωδ. Ν.2190/1920). Εάν όµως, η επιχείρηση αυθαιρέτως αναπροσαρµόσει τις 

αξίες των παγίων της, τότε εκτός από το γεγονός ότι συντάσσει µη νόµιµες οικονοµικές 

καταστάσεις, η προκύπτουσα υπεραξία θεωρείται αυτόµατη υπερτίµηση του παγίου κεφαλαίου 

και φορολογείται µε το συντελεστή φορολογίας εισοδήµατος της εταιρείας. Η αναπροσαρµογή 

της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων έχει ως στόχο την διόρθωση λόγω του 

πληθωρισµού της υποτιµηµένης αξίας των παγίων όπως εµφανίζονται στα λογιστικά βιβλία και 

αντιστοίχως και της καθαρής θέσεως της εταιρείας. Η εξάλειψη της υπεραξίας που έχει 

συσσωρευτεί στα πάγια περιουσιακά στοιχεία του ενεργητικού ύστερα από την αναπροσαρµογή 

της αξίας των στοιχείων αυτών (κεφαλαιοποίηση αφανών αποθεµατικών) συντελείται εγκύρως 

µόνο αν προβλέπεται από ειδικό νόµο. Η άνω κεφαλαιοποίηση των αφανών αποθεµατικών 

αποτελεί πραγµατική αύξηση κεφαλαίου της επιχείρησης, η οποία πραγµατοποιείται µε 

µονοµερή ενέργειά της χωρίς νέες εισφορές των ιδιοκτητών, αλλά µε κάλυψη του σχετικού 
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ποσού από πραγµατική αξία που η επιχείρηση έχει στα χέρια της και που κατανέµεται αναλογικά 

σε όλους τους παλαιούς µετόχους ή εταίρους. Η άνω υπεραξία λόγω της αναπροσαρµογής της 

αξίας των παγίων δεν αποτελεί πραγµατικό κέρδος για την επιχείρηση και έτσι δεν καταχωρείται 

στα αποτελέσµατα χρήσεως αλλά πάει στα ίδια κεφάλαια. Οι επιχειρήσεις που κάνουν 

αναπροσαρµογή της αξίας των ακινήτων τους πρέπει να αναγράφουν στους ισολογισµούς τους 

την ηµεροµηνία της τελευταίας αναπροσαρµογής. 

Αναπροσαρµογή ακινήτων βάσει του άρθρου 28 του Ν. 3091/2002 

Οι τραπεζικές, ασφαλιστικές και οι εισηγµένες στο χρηµατιστήριο αξιών Αθηνών ανώνυµες 

εταιρείες έχουν τη δυνατότητα να αναπροσαρµόζουν ετησίως την αναπόσβεστη αξία των 

ιδιοχρησιµοποιούµενων ακινήτων τους στην αξία που προκύπτει µε βάση τις διατάξεις του 

αντικειµενικού προσδιορισµού της αξίας των ακινήτων, στους ισολογισµούς που κλείνουν µετά 

την 30/12/2002. Το ποσό της υπεραξίας που προκύπτει, δεν προστίθεται στα ακαθάριστα έσοδα 

των εταιρειών για τον προσδιορισµό των φορολογητέων κερδών τους, αλλά φορολογείται 

αυτοτελώς µε συντελεστή 2% στο όνοµα του νοµικού προσώπου µε την προϋπόθεση ότι 

ολόκληρο το ποσό της υπεραξίας µεταφέρεται απευθείας σε λογαριασµό ειδικού αποθεµατικού 

ο οποίος λειτουργεί σύµφωνα µε το άρθρο αυτό και µε προορισµό το συµψηφισµό της ζηµιάς 

που προκύπτει από την αποτίµηση µετοχών ανωνύµων εταιρειών, οµολογιών και λοιπών 

χρεογράφων, καθώς και µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων και συµµετοχών σε επιχειρήσεις που 

δεν έχουν την µορφή της ανώνυµης εταιρείας, στην κατ' είδος χαµηλότερη τιµή µεταξύ τιµής 

κτήσεώς τους και της τρέχουσας τιµής . Ο φόρος αυτός αποδίδεται εφάπαξ µε την υποβολή 

δήλωσης του άρθρου 107 του Ν.2238/1994 µέσα στο πρώτο δεκαπενθήµερο του επόµενου 

µήνα από την έγκριση του ισολογισµού από τη γενική συνέλευση και δεν εκπίπτει από τα 

ακαθάριστα έσοδα της επιχειρήσεως για τον υπολογισµό των φορολογητέων εσόδων της. Σε 

περίπτωση κεφαλαιοποίησης ή διανοµής του σχηµατιζόµενου παραπάνω αποθεµατικού θα 

φορολογείται αυτό µε βάση τις γενικές διατάξεις. Για τον υπολογισµό των εκπιπτόµενων από τα 

ακαθάριστα έσοδα των αποσβέσεων λαµβάνεται ως βάση η αξία των ακινήτων που προκύπτει 

µετά την αναπροσαρµογή. 
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3.4 Υποτίµηση ενσώµατων ακινητοποιήσεων 

Σε περίπτωση υποτίµησης ενσώµατου παγίου περιουσιακού στοιχείου εφόσον η υποτίµηση 

προβλέπεται ότι θα είναι διαρκής σχηµατίζεται ανάλογη πρόβλεψη, ώστε η αποτίµηση του 

στοιχείου αυτού, κατά τη µέρα κλεισίµατος του ισολογισµού να γίνεται στη χαµηλότερη τιµή 

µεταξύ τιµής κτήσης ή του κόστους ιδιοκατασκευής και της υποτιµηµένης τρέχουσας τιµής του. 

Οι άνω προβλέψεις που σχηµατίζονται σε ύψος που καλύπτει τις υποτιµήσεις των στοιχείων 

αυτών κατά την ηµεροµηνία κλεισίµατος του ισολογισµού εµφανίζονται στο ενεργητικό του 

ισολογισµού αφαιρετικά από τα στοιχεία στα οποία αναφέρονται (άρθρο 42ε, παρ. 14, κωδ. Ν. 

2190/1920). 

 

3.5 Οι αποσβέσεις των παγίων περιουσιακών στοιχείων  

 

3.5.1 Εννοιολογικοί προσδιορισµοί. 

Απόσβεση είναι η χρονική κατανοµή της αποσβεστέας αξίας του παγίου περιουσιακού 

στοιχείου, που υπολογίζεται µε βάση την ωφέλιµη διάρκεια ζωής του και συνακόλουθα η 

λογιστική απεικόνιση και ο καταλογισµός της σε καθεµιά χρήση. 

Αποσβέσιµο πάγιο περιουσιακό στοιχείο είναι το ενσώµατο ή άυλο πάγιο στοιχείο που 

αποκτάται από την οικονοµική µονάδα για διαρκή παραγωγική χρήση και έχει ωφέλιµη διάρκεια 

ζωής περιορισµένη, µεγαλύτερη από ένα έτος. 

Ωφέλιµη διάρκεια ζωής είναι είτε η χρονική περίοδος κατά την οποία υπολογίζεται ότι το 

αποσβεστέο πάγιο στοιχείο θα χρησιµοποιείται παραγωγικά από την µονάδα είτε η ολική 

ποσότητα παραγωγής ή το ολικό έργο, το οποίο αναµένεται να επιτύχει η οικονοµική µονάδα 

από το πάγιο αυτό στοιχείο. 

Αποσβεστέο. αξία ενός αποσβέσιµου παγίου είναι το ιστορικό κόστος του ή άλλο ποσό που 

αντικατέστησε νοµότυπα το ιστορικό κόστος µειωµένο κατά την υπολειµµατική αξία του 

εφόσον αυτή είναι αξιόλογη. Αν δεν είναι αξιόλογη δεν λαµβάνεται υπόψη για το προσδιορισµό 

της αποσβεστέας αξίας. Το αν η υπολειµµατική αξία είναι αξιόλογη το κρίνει η οικονοµική 

µονάδα. 
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Υπολειµµατική αξία ενός αποσβέσιµου παγίου είναι η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία του, που 

υπολογίζεται να πραγµατοποιηθεί κατά το τέλος της ωφέλιµης διάρκειας της ζωής του. 

3.5.2 Γενικές αρχές λογισµού των αποσβέσεων των πάγιων περιουσιακών 

στοιχείων. 

Υποχρεωτικό στη διενέργεια αποσβέσεων: µε βάση τον εµπορικό νόµο η διενέργεια 

αποσβέσεων για κάθε έτος είναι υποχρεωτική. Με βάση τον φορολογικό νόµο ισχύει το ίδιο 

δηλαδή η διενέργεια των αποσβέσεων είναι υποχρεωτική. 

Καθορισµός ποσοστών ετήσιας απόσβεσης: µε βάση τον εµπορικό νόµο η απόσβεση κάθε 

παγίου είναι ανάλογη της ετήσιας µείωσης της αξίας του που οφείλεται στην χρησιµοποίηση 

του, στη πάροδο του χρόνου, στην οικονοµική απαξίωση. Με βάση τον φορολογικό νόµο τα 

ανώτατα και κατώτατα όρια των συντελεστών αποσβέσεων που µπορούν να χρησιµοποιήσουν 

οι επιχειρήσεις για την ίδια κατηγορία παγίων καθορίζονται από τις διατάξεις Π.∆.

Μέθοδοι αποσβέσεως: µε βάση τον εµπορικό νόµο οι αποσβέσεις ενεργούνται συστηµατικά 

και οµοιόµορφα µε βάση τους προβλεπόµενους από την κείµενη νοµοθεσία συντελεστές 

αποσβέσεων. Με βάση το φορολογικό νόµο οι αποσβέσεις διενεργούνται µε τη σταθερή µέθοδο, 

εκτός από τα καινούργια µηχανήµατα που οι αποσβέσεις διενεργούνται µε τη φθίνουσα µέθοδο.  

Καταχώρηση των αποσβέσεων στα λογιστικά βιβλία: µε βάση τον εµπορικό νόµο οι 

αποσβέσεις των στοιχείων του παγίου ενεργητικού και των εξόδων εγκατάστασης πρέπει να 

έχουν καταχωρηθεί στα λογιστικά βιβλία. Με βάση τον φορολογικό νόµο οι αποσβέσεις που 

έγιναν µε οριστικές εγγραφές σύµφωνα µε τους ειδικούς όρους που ορίζονται για κάθε 

επιχείρηση εκπίπτονται από τα ακαθάριστα έξοδα. 

Κυριότητα των παγίων: µε βάση τον φορολογικό νόµο οι αποσβέσεις εκπίπτονται 

φορολογικά εφόσον το πάγιο στοιχείο ανήκει κατά κυριότητα στην επιχείρηση. 

Χρησιµοποίηση του παγίου από τον ιδιοκτήτη: µε βάση τον εµπορικό νόµο ο υπολογισµός 

των αποσβέσεων γίνεται από τη στιγµή που το πάγιο στοιχείο αρχίζει να χρησιµοποιείται ή να 

λειτουργεί. Με βάση τον φορολογικό νόµο η απόσβεση αρχίζει από το µήνα που τέθηκαν σε 

λειτουργία και υπολογίζεται σε τόσα δωδέκατα όσοι οι µήνες µέχρι το τέλος της διαχειριστικής 

περιόδου. 
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Πάγια σε αδράνεια δεν αποσβένονται: µε βάση τον εµπορικό νόµο οι αποσβέσεις των 

παγίων στοιχείων σε αδράνεια πέρα των έξι µηνών υπολογίζονται µε µειωµένους συντελεστές. 

Με βάση τον φορολογικό νόµο οι αποσβέσεις των παγίων στοιχείων αναγνωρίζονται εφόσον 

αυτά χρησιµοποιούνται από την επιχείρηση. 

Ανάλυση των παγίων και των αποσβέσεων στην απογραφή: µε βάση τον εµπορικό νόµο 

πρέπει να τηρείται υποχρεωτικά µητρώο παγίων περιουσιακών στοιχείων. Με

βάση τον φορολογικό νόµο οι επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. 

υποχρεούνται να τηρούν µητρώο παγίων διαφορετικά οι αποσβέσεις δεν αναγνωρίζονται ως 

φορολογικά εκπιπτόµενες. 

Οι τακτικές αποσβέσεις επιβαρύνουν το λειτουργικό κόστος: µε βάση τον εµπορικό 

νόµο οι τακτικές αποσβέσεις θεωρείται ότι βαρύνουν το λειτουργικό κόστος. Με βάση το 

φορολογικό νόµο στο κόστος των µενόντων προϊόντων στις βιοµηχανικές και βιοτεχνικές 

συνυπολογίζεται και η αξία των τακτικών αποσβέσεων των παγίων. 

Πρόσθετες αποσβέσεις: µε βάση τον εµπορικό νόµο οι πρόσθετες αποσβέσεις 

καταχωρούνται στη χρέωση του λογαριασµού 85, παρατίθενται αναλυτικά στο προσάρτηµα 

κατά κατηγορία παγίου µε µνεία των σχετικών φορολογικών διατάξεων. Με βάση τον 

φορολογικό νόµο οι πρόσθετες αποσβέσεις λογίζονται µε βάση τη διάταξη του άρθρου 15, του 

Ν. 1982/1990. 

Εµφάνιση των αποσβέσεων στον ισολογισµό: µε βάση τον εµπορικό νόµο εµφανίζονται 

στο ενεργητικό του ισολογισµού αφαιρετικά από την αξία κτήσεως ή ιδιοκατασκευής του κάθε 

στοιχείου του ισολογισµού ώστε για κάθε στοιχείο να εµφανίζεται: η αξία κτήσεως ή 

ιδιοκατασκευής, οι συσσωρευµένες µέχρι τη λήξη της χρήσεως αποσβέσεις, η αναπόσβεστη 

αξία. Με βάση το φορολογικό νόµο πρέπει για κάθε πάγιο στοιχείο να αναγράφονται στο βιβλίο 

απογραφών τουλάχιστον η αξία κτήσεως ή ιδιοκατασκευής, οι συσσωρευµένες µέχρι τη λήξη 

της χρήσεως αποσβέσεις, η αναπόσβεστη αξία, οι προσθήκες ή βελτιώσεις.
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3.5.3 Απόσβεση παγίων νέων επιχειρήσεων. 

Οι νέες επιχειρήσεις έχουν τις εξής υποχρεώσεις σύµφωνα µε την εγκύκλιο του Υπ. 

Οικονοµικών 1051542/πολ. 1122/1998 Λογιστής 1998 σελ.816 και Υπ. Οικονοµικών 

1103610/πολ. 1122/2003: 

α) Κατά τη διαχειριστική χρήση τους εντός της οποίας άρχισε η παραγωγική λειτουργία τους 

υποχρεούνται να διενεργούν αποσβέσεις επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων τους, 

χρησιµοποιώντας το 100% των συντελεστών αποσβέσεως. 

β) Κατά τις τρεις απόµενες διαχειριστικές περιόδους τους πρέπει να επιλέξουν µεταξύ της µη 

διενέργειας απόσβεσης και της διενέργειας απόσβεσης χρησιµοποιώντας το 50% των 

συντελεστών αποσβέσεων. 

γ) Την επιλογή που θα κάνουν υποχρεούνται να την ακολουθήσουν για όλα τα πάγια 

περιουσιακά στοιχεία τους και δεν µπορούν να τη µεταβάλλουν κατά τις άνω διαχειριστικές 

περιόδους. 

 

3.5.4 Ειδικά θέµατα αποσβέσεων 

Κατάστηµα εξυττηρέτησης του κοινού. Τα καταστήµατα αυτά αποσβένονται µε ετήσιο 

συντελεστή 8%. Στη παραπάνω έννοια περιλαµβάνονται τα κυρίως τα εµπορικά καταστήµατα 

και τα καταστήµατα παροχής υπηρεσιών. 

Απόσβεση οριζοντίων ιδιοκτησιών. Η απόσβεση των οικοδοµών υπολογίζεται µόνο στην αξία 

των κτηµάτων και όχι και στην αξία του οικοπέδου. Στη περίπτωση οριζοντίου ιδιοκτησίας οι 

αποσβέσεις υπολογίζονται στην πραγµατική αξία απόκτησης των κτιρίων η οποία 

προσδιορίζεται µε κάθε νόµιµο στοιχείο και όχι επί της αγοραίας αξίας αυτών. 

Εµπορεύµατα που αποκτούν την ιδιότητα τον πάγιου στοιχείου. Με βάση το νόµο ορισµένα 

εµπορεύµατα µπορεί να αποκτήσουν την ιδιότητα του παγίου στοιχείου εφόσον τα 

εµπορεύµατα αυτά χρησιµοποιούνται από την επιχείρηση κατά προορισµό για την εξυπηρέτηση 

πάγιων αναγκών της και δεν προορίζεται για µεταπώληση. Η αξία των εµπορευµάτων αυτών 

υπόκειται σε απόσβεση. 
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Επιχειρήσεις παραγωγής νηµάτων και υφασµάτων από φυσικό και τεχνητό βαµβάκι. 

∆ιαφορετικό συντελεστή αποσβέσεως έχουν τα βιοµηχανοστάσια από τις ειδικές εγκαταστάσεις 

και τα µηχανήµατα των βιοµηχανοστασίων στα οποία λειτουργεί επιχείρηση παραγωγής 

νηµάτων και υφασµάτων από φυσικό και τεχνικό βαµβάκι. 

Αποσβέσεις επικίνδυνων εγκαταστάσεων και πολεµικών ειδών. Αυτές οι επιχειρήσεις 

αποσβένονται µε συντελεστή 16% ενώ ο ελάχιστος από 1.1.2003 ορίστηκε σε ποσοστό 15%. 

Επίσης οι εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων παραγωγής πολεµικών ειδών αποσβένονται µε 

συντελεστή 33% και ο ελάχιστος ορίστηκε από 1.1.2003 στο 27%. 

Προµήθεια παγίων από εξωχώριες εταιρείες. Οι αποσβέσεις των πάγιων περιουσιακών στοιχείων 

τα οποία αγοράζονται από εξωχώρια εταιρεία δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα 

ακαθάριστα έξοδα. 

Αποσβέσεις ιδιοκατασκευαζόµενων χώρων ψυχαγωγίας. Το κόστος ανέγερσης από την ίδια 

επιχείρηση ιδιόκτητων χώρων ψυχαγωγίας για τις ανάγκες των τέκνων ή του ίδιου του 

προσωπικού της επιχείρησης θεωρείται παραγωγική δαπάνη και εποµένως οι αποσβέσεις που θα 

ενεργούνται κάθε χρόνο στο άνω κόστος ανέγερσης εκπίπτονται φορολογικά. 

 

3.5.5 Ενσώµατες ακινητοποιήσεις που αποσβένονται 100%. 

Αποσβέσεις παγίων αξίας µέχρι 600,00 ευρώ. Η απόσβεση κάθε παγίου στοιχείου του οποίου η 

αξία κτήσεως δεν υπερβαίνει τα 600,00 ευρώ µπορεί να γίνει εξ ολοκλήρου στην χρήση κατά 

την οποία τέθηκε σε λειτουργία. Τα παραπάνω περιουσιακά στοιχεία θα καταχωρηθούν σε 

λογαριασµούς της 1ης οµάδας του Ε.Γ.Λ.Σ. και στη συνέχεια θα αποσβεστούν και όχι σε 

λογαριασµούς εξόδων. Η επιχείρηση δεν είναι υποχρεωµένη να αποσβέσει εφάπαξ όλα τα πάγια 

περιουσιακά στοιχεία κάτω των 600,00 ευρώ. Μπορεί ορισµένα να τα αποσβέσει τµηµατικά µε 

τη σταθερή ή φθίνουσα µέθοδο. Όποια επιλογή και να κάνει πρέπει να τη τηρήσει µέχρι τέλος 

σε όλες τις διαχειριστικές χρήσεις. 

Εργαλεία. Είναι εκείνα τα οποία ενισχύουν τις δυνάµεις του ανθρώπου και µεταβιβάζουν την 

ανθρώπινη ενέργεια χωρίς να παράγουν αυτή. 
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Ανταλλακτικά. Είναι τα υλικά αγαθά που η οικονοµική µονάδα αποκτά µε σκοπό την ανάλωσή 

τους για συντήρηση και επισκευή του πάγιου εξοπλισµού της. 

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και λογισµικά. Η απόσβεση των Η/Υ και του λογισµικού µπορεί να 

γίνει και εφάπαξ κατά τη χρήση εντός της οποίας τέθηκαν σε λειτουργία. 

Καλούταα από πλαστική ή Θερµοπλαστική ύλη για την παραγωγή προϊόντων αποσβένονται εξ 

ολοκλήρου κατά τη χρήση µέσα στην οποία αγοράστηκαν και χρησιµοποιήθηκαν. 

 

3.6 Αυξήσεις παγίων. 

Αγορές παγίων: Οι αγορές των παγίων καταχωρούνται στα βιβλία των επιχειρήσεων στο κόστος 

κτήσεως σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στις προηγούµενες παραγράφους 3.2.1,3.2.2. 

Ιδιοκατασκευές πάγιων: Η µεταφορά των εµπορευµάτων που ιδιοχρησιµοποιήθηκαν από την 

επιχείρηση ως πάγια από τους λογαριασµούς των αποθεµάτων στους οικείους λογαριασµούς 

παγίων στοιχείων γίνεται µε χρέωση των οικείων λογαριασµών του παγίου και πίστωση του 

λογαριασµού 78.10.08. 

Αναπροσαρµογή αξίας ακινήτων: Οι επιχειρήσεις δεν επιτρέπεται να αναπροσαρµόζουν µόνες 

τους τις αξίες των ακινήτων. Επιτρέπεται µόνο µε διάταξη νόµου. 

Πάγια που αποκτήθηκαν από δωρεάν παραχώρηση: Για τα ακίνητα που αποκτήθηκαν µε 

δωρεάν παραχώρηση επιβάλλεται να καθοριστεί η σηµερινή τους αξία µε εκτίµηση από ειδική 

επιτροπή. 

 

3.7 Επιχορήγηση παγίων 

Οι επιδοτήσεις που λαµβάνουν οι επιχειρήσεις για την πραγµατοποίηση παγίων επενδύσεων 

καταχωρούνται στο λογαριασµό 41.10 ο οποίος αναλύεται σε τριτοβάθµιους σύµφωνα µε τις 

ανάγκες της επιχείρησης. Οι αποσβέσεις των άνω παγίων καταχωρούνται στους οικείους 

υπολογαριασµούς του 66. και στους οικείους υπολογαριασµούς του 85. Επίσης οι επιχορηγήσεις 

αυτές πρέπει να εµφανίζονται και σε λογαριασµούς τάξεως. Για να µην επηρεάζονται τα 

φορολογητέα κέρδη, στο τέλος της χρήσης µεταφέρεται από τον λογαριασµό 41.10 στον 

λογαριασµό 81.01.05 ποσό ίσο µε τις τακτικές και πρόσθετες αποσβέσεις παγίων στοιχείων που 
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διενεργήθηκαν και καταχωρήθηκαν σε χρέωση των λογαριασµών 66 και 85 οι οποίες 

αντιστοιχούν στην αξία των αποσβέσιµων παγίων στοιχείων που χρηµατοδοτήθηκαν µε τα 

ποσά των επιχορηγήσεων. Σε περίπτωση εκποιήσεως ή καταστροφής πάγιου στοιχείου το 

υπόλοιπο του λογαριασµού 41,10 µεταφέρεται στη πίστωση του λογαριασµού του οικείου 

παγίου στοιχείου. 

 

3.8 Κτηµατικές εταιρείες 

Είναι οι εταιρείες στις οποίες ο σκοπός και η δραστηριότητα είναι κυρίως η εκµίσθωση και 

γενικότερα η εκµετάλλευση αστικών ακινήτων και τα κεφάλαια αυτών περιλαµβανοµένων και 

των αποθεµατικών τους να είναι επενδυµένα σε αστικά ακίνητα κατά ποσοστό ανώτερο του 

60%, οι µετοχές να είναι ονοµαστικές και να µην είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο. Στις 

ανωτέρω επιχειρήσεις δεν περιλαµβάνονται οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις 

που ασχολούνται µε την ανέγερση και πώληση οικοδοµών. 

Αστικά και αγροτικά ακίνητα. Αστικά ακίνητα είναι τα οικοδοµηµένα ακίνητα ενώ αγροτικά 

ακίνητα είναι τα χρησιµεύοντα προς συλλογή καρπών ασχέτως την τοποθεσία που βρίσκονται. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4  

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

 

 

4.1 Εµφάνιση στις οικονοµικές καταστάσεις των εµπράγµατων δικαιωµάτων σε 

ακίνητα. 

 

Εµπράγµατα δικαιώµατα είναι η κυριότητα, η δουλεία, το ενέχυρο και η υποθήκη. Το ενέχυρο 

συνίσταται σε κινητά και τα υπόλοιπα δικαιώµατα σε ακίνητα. Τα εµπράγµατα δικαιώµατα του 

ενέχυρου και της υποθήκης παρακολουθούνται µε τους λογαριασµούς τάξεως. 

«02 Χρεωστικοί λογαριασµοί εγγυήσεων και εµπραγµάτων ασφαλειών» και 

«04 Πιστωτικοί λογαριασµοί εγγυήσεων και εµπράγµατων ασφαλειών» 
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Στους παραπάνω λογαριασµούς παρακολουθούνται οι εγγυήσεις και οι εµπράγµατες ασφάλειες 

που παραχωρεί η επιχείρηση σε πιστωτές της για την εξασφάλιση των υποχρεώσεών της και 

της καλής εκτελέσεως από την ίδια συµβάσεων που συνάπτονται µε τρίτους. Επίσης 

παρακολουθούνται οι εγγυήσεις και οι εµπράγµατες ασφάλειες που παραχωρούνται από τρίτους 

στην επιχείρηση για εξασφάλιση απαιτήσεων της και καλής εκτελέσεως, από τρίτους, 

συµβάσεων που συνάπτονται µε αυτούς. 

Τα εµπράγµατα δικαιώµατα της κυριότητας και των δουλειών σε ακίνητα παρακολουθούνται 

στην κατηγορία των ενσώµατων ακινητοποιήσεων.(άρθρο 42\ παρ.9 κωδ. Ν.2190/1920) 

Οι δουλείες διακρίνονται σε πραγµατικές και προσωπικές. Πραγµατικές είναι: η δουλεία οδού, η 

δουλεία διοτεχεύσεως ή αποχετεύσεως ή αντλήσεως ύδατος, η δουλεία εξώστου ή πρόστεγου 

επί το δουλευόντος ή στηρίξεως της οικοδοµής επί του γειτονικού κτιρίου, η δουλεία υπονόµου 

(άρθρο 1120 Αστικού Κώδικα). Προσωπικές δουλείες είναι η επικαρπία (ορισµένου ή αόριστου 

χρόνου) και η οίκηση. 

Παράδειγµα: Ε.Π.Ειδιοκτήτης καταστήµατος, µεταβιβάζει µε αντάλλαγµα 10.000 ευρώ σε 

ανώνυµη εταιρεία το δικαίωµα ετακαρπίας του καταστήµατος αυτού από 2/01/2002-

31/12/2006. Η ανώνυµη εταιρεία πρέπει να καταχωρήσει στα λογιστικά βιβλία σε λογαριασµό 

των ενσώµατων ακινητοποιήσεων µε αξία 10.000 ευρώ το εµπράγµατο δικαίωµα της 

ετακαρπίας ορισµένου χρόνου που απέκτησε στο άνω κατάστηµα. Όµως, το Ε.Γ.Λ.Σ. δεν 

προβλέπει ιδιαίτερο λογαριασµό αλλά απλά αναφέρει ότι το εµπράγµατο δικαίωµα της 

µεταλλειοκτησίας καταχωρείται στο λογαριασµό 16.02, ενώ στο λογαριασµό 16.05 «Λοιπά 

∆ικαιώµατα» παρακολουθούνται τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν µπορούν να 

ενταχθούν στους λογαριασµούς 16.00 έως 16.04. Άρα η εττιχείρηση θα πρέπει να το 

καταχωρήσει σε υπολογαριασµό του 16.05 και στον ισολογισµό θα το εµφανίσει στις 

ενσώµατες ακινητοποιήσεις αφού αυτό απαιτεί το άρθρο 4Τ, παρ.9 του κωδ. Ν. 2190/1920. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5  

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Η ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΕΓΕΡΘΕΝΤΩΝ ΕΠΙ 

ΓΗΠΕ∆ΩΝ Η ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ 

 

5.1 Οικοδόµηση πάνω σε ξένο έδαφος 

Η ανέγερση οικοδοµής πάνω σε ξένο έδαφος συµβαίνει στη περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του 

γηπέδου παραχωρεί σε κάποιο άλλο άτοµο το δικαίωµα να αναγείρει οικοδοµή στο γήπεδο µε 

τους εξής όρους: 

-είτε µε αποζηµίωση της αξίας των κτισµάτων 

-είτε δίχως αποζηµίωση 

-είτε ο µισθωτής να παραλάβει τα υλικά και να παραδώσει τα γήπεδο στον ιδιοκτήτη α σκέπα 

στο. 

Στην παραπάνω περίπτωση έχουµε: -παραχώρηση 

εδάφους από τον ιδιοκτήτη και 

-ανέγερση οικοδοµής από τον µισθωτή και εκµµετάλλευσής της από αυτόν. 

 

5.2 Σύµβαση µίσθωσης ασκεπούς χώρου. 

Είναι µία σύµβαση µίσθωσης κατά την οποία το παραχωρούµενο προς χρήση στο µισθωτή 

πράγµα είναι το γήπεδο ή το οικόπεδο ανεξαρτήτως αν µε τη συµφωνία των µερών ο µισθωτής 

έχει το δικαίωµα να τροποποιήσει την υλική κατάσταση του γηπέδου ή οικοπέδου. Μπορεί 

βέβαια να υπάρξει πρόβλεψη στη σύµβαση ότι αν συµβεί αυτό ο µισθωτής θα καταβάλλει 

αυξηµένο µίσθωµα στον εκµισθωτή. 

Η σύµβαση µίσθωσης ασκεπούς ακινήτου εµπίπτει στις διατάξεις του Κώδικα Τελών 

Χαρτοσήµου (άρθρο 13, παρ.2α) αφού οι µισθώσεις ακινήτων απαλλάσσονται του Φ.Π.Α. 

(άρθρο 18, παρ.1, περ.κζ, Ν. 1642/1986). 

Αν όµως κατά τη λήξη της αρχικής σύµβασης καταρτιστεί νέα µίσθωση του γηπέδου µαζί µε τις 

οικοδοµικές και µηχανικές εγκαταστάσεις που περιήλθαν στον εκµισθωτή οι οποίες προσδίδουν 
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στο ακίνητο το χαρακτήρα βιοµηχανοστασίου τότε η σύµβαση αυτή εµπίπτει στο Φ.Π.Α. ως 

παροχή υπηρεσιών (άρθρο 8, παρ. 2, περ.δ', Ν.1642/1986). 

5.3 Μεταγραφή συµβολαίου µίσθωσης ασκεπούς χώρου διάρκειας άνω των εννέα 

ετών. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 1208 του αστικού κώδικα οι µισθώσεις των ακινήτων για χρόνο άνω των 

εννέα χρόνων µεταγράφονται στο βιβλίο µεταγραφών της περιφέρειας του ακινήτου. Για τη 

παραπάνω µεταγραφή οφείλεται τέλος χαρτοσήµου 1% (άρθρο 15, παρ. 13, Κ.Τ.Χ.) το οποίο 

υπολογίζεται στο συνολικό ποσό των συµφωνηθέντων µισθωµάτων. 

 

5.4 Αποθεµατικό προς αποκατάσταση ενεργητικού 

Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις κατά τις οποίες µε σύµβαση παραχωρείται σε ορισµένες 

επιχειρήσεις το προνόµιο της κατασκευής και της αποκλειστικής εκµετάλλευσης διάφορων 

έργων, για ορισµένο χρόνο, µετά τη πάροδο του οποίου οι εγκαταστάσεις της αναδόχου 

επιχείρησης θα περιέλθουν στον παραχωρήσαντα το προνόµιο χωρίς καµία αποζηµίωση. 

Η επιχείρηση για να αποκαταστήσει τη ζηµιά που θα υποστεί από την απώλεια του κεφαλαίου 

της πρέπει να σχηµατίζει «αποθεµατικό προς αποκατάσταση του ενεργητικού το οποίο βάσει 

συµβάσεως έχει περιέλθει σε τρίτους» κάθε χρόνο. 

Τη ζηµιά αυτή οι επιχειρήσεις έχουν το δικαίωµα να την εκπέσουν φορολογικά µε βάση τη 

διάταξη του άρθρου 31, παρ.1, περ, ζ' του Ν. 2238/1994. 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω αναγνωρίζεται ως φορολογική έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα 

των επιχειρήσεων ποσό ίσο µε το πηλίκο της διαίρεσης της αξίας των κτισµάτων µε τον αριθµό 

των ετών που θα διαρκέσει η χρήση τους. Στη περίπτωση που η επιχείρηση πρόκειται να 

εισπράξει αντάλλαγµα από τον κύριο του εδάφους το ποσό θα αφαιρεθεί από την αξία των 

κτισµάτων και το υπόλοιπο θα διαιρεθεί µε τον αριθµό των ετών που θα διαρκέσει η χρήση 

τους (Σ.τ.Ε. 871/1960 ∆.Φ.Ν. 1960 σελ. 541). 

Τα «αποθεµατικά προς αποκατάσταση του ενεργητικού» προορίζονται για αποκατάσταση της 

ζηµιάς που θα προξενηθεί στον επιχειρηµατία και γι' αυτό απαλλάσσονται του φόρου 

εισοδήµατος βάσει του άρθρου 31 (παρ.1, περ. ζ') του Ν. 2238/1995. 
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Ειδικότερα το ποσό που θα εκπίπτεται φορολογικά κάθε χρόνο ως «αποθεµατικό για 

αποκατάσταση ενεργητικού» δεν µπορεί να υπερβαίνει το πηλίκο της διαίρεσης της αξίας των 

περιουσιακών στοιχείων τα οποία θα περιέλθουν µετά τη λήξη της συµβάσεως στο δηµόσιο ή 

σε τρίτους δια του χρόνου της διάρκειας της σύµβασης. 

«αποθεµατικό »= αξία ενεργητικού στοιχείου / διάρκεια της σύµβασης 

 

5.5 Φορολογικές υποχρεώσεις από την ανέγερση οικοδοµής σε ακίνητο τρίτου 

Ο ιδιοκτήτης του εδάφους φορολογείται: 

-µε ετήσιο µίσθωµα που καταβάλλει σε αυτόν ο µισθωτής ως αντάλλαγµα για την παραχώρηση 

του εδάφους (άρθρο 21, παρί, περ. α, Ν. 2238/1994). 

-για την αξία της οικοδοµής που ανεγέρθηκε µε δαπάνες του µισθωτή στο γήπεδο του 

εκµισθωτή αν µετά τη λήξη του χρόνου της µίσθωσης του εδάφους η οικοδοµή παραµένει στη 

κυριότητα του εκµισθωτή (άρθρο 21, παρ, 1, περ. β, Ν. 2238/1994). 

 

5.6 Αναπροσαρµογή αξίας ακινήτων 

Τα ακίνητα που χρησιµοποιούνται από την επιχείρηση αλλά ανήκουν στην κυριότητα των 

εταίρων ή τρίτων δεν υπόκεινται στην αναπροσαρµογή της αξίας των ακινήτων του Ν. 

2065/1992 ( Υπ. Οικονοµικών 1112918/πολ. 1248/1992). 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 

 

5.7 Γενικά 

Ασώµατες ακινητοποιήσεις ή άυλα περιουσιακά στοιχεία είναι τα ασώµατα εκείνα οικονοµικά 

αγαθά τα οποία είναι δεκτικά αποτίµησης και αποτελούν αντικείµενο συναλλαγής. Αποκτούνται 

µε σκοπό να χρησιµοποιηθούν παραγωγικά για περισσότερα από ένα (1) χρόνια και 

διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: 

1. ∆ικαιώµατα π.χ. σήµατα, διπλώµατα ευρεσιτεχνίας κ.τ.λ. 
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2. Πραγµατικές καταστάσεις, ιδιότητες και σχέσεις π.χ. φήµη, πελατεία πίστη, καλή οργάνωση 

της οικονοµικής µονάδας. Στην δεύτερη αυτή κατηγορία ανήκουν όλα αυτά τα στοιχεία που 

συνθέτουν τον όρο της «υπεραξίας» ή «φήµης και πελατείας» (Goodwill). 

 

5.8 Αποτίµηση άυλων περιουσιακών στοιχείων. 

 

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται από τρίτους καταχωρούνται στους οικείους 

υπολογαριασµούς του 16 µε την αξία κτήσεως τους, ενώ εκείνα που δηµιουργούνται από την 

οικονοµική µονάδα απεικονίζονται λογιστικά µόνο όταν για την δηµιουργία τους 

πραγµατοποιούνται έξοδα τα οποία αποσβένονται τµηµατικά και όχι εφάπαξ µέσα σε ένα χρόνο. 

Περίοδος απόσβεσης: Σύµφωνα µε το Ε.Γ.Λ.Σ. η αξία κτήσεως των άυλων περιουσιακών 

στοιχείων αποσβένεται µε ισόποση ετήσια απόσβεση µέσα στο χρόνο της παραγωγικής 

χρησιµότητας κάθε άυλου στοιχείου. 

Οι αποσβέσεις της πρώτης χρήσεως των άυλων περιουσιακών στοιχείων γίνονται από το µήνα 

που άρχισε η χρησιµοποίησή τους, δηλαδή γίνονται µε δωδεκατηµόρια Σε περίπτωση 

ολοκληρώσεως της αποσβέσεως της αξίας κτήσεων άυλων περιουσιακών στοιχείων, 

µεταφέρονται από τους αντίστοιχους υπολογαριασµούς του 16.99 στους οικείους 

λογαριασµούς του 16 οι αποσβέσεις και έτσι οι λογαριασµοί εξισώνονται. Σε περίπτωση 

οριστικής παύσεως της χρησιµοποίησης του άυλου περιουσιακού στοιχείου, πριν να 

ολοκληρωθεί η απόσβεσή του, το αναπόσβεστο υπόλοιπο µεταφέρεται στην χρέωση του 

λογαριασµού 81.02.99 « Λοιπές έκτακτες ζηµίες». 

 

 

5.9 Υπεραξία επιχειρήσεως. 

5.9.1 Η λογιστική της υπεραξίας επιχειρήσεως (Goodwill)  

5.9.1.1 Γενικά 

Στο λογαριασµό 16 « Υπεραξία επιχειρήσεως » παρακολουθείται η υπεραξία που δηµιουργείται 

κατά την εξαγορά ή συγχώνευση ολόκληρης οικονοµικής µονάδας και που είναι ίση µεταξύ του 

ολικού τµήµατος αγοράς και της πραγµατικής αξίας των επιµέρους περιουσιακών της στοιχείων. 
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Η υπεραξία της οικονοµικής µονάδας στηρίζεται στην εκτίµηση για την ικανότητά της να 

πραγµατοποιεί υψηλά κέρδη λόγω κυρίως της καλής φήµης, της εκτεταµένης πελατείας, της 

καλής πίστεως στην αγορά, της καλής οργανώσεως κ.τ.λ. 

Η υπεραξία αποσβένεται, είτε εφάπαξ, είτε τµηµατικά και ισόποσα σε περισσότερες από µία 

χρήσεις οι οποίες δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις πέντε.  

Η καταβαλλόµενη υπεραξία κατά την αγορά µετοχών δεν εµφανίζεται στο λογαριασµό 16.00. 

Οι συµµετοχές καταχωρούνται µε την αξία κτήσεως στους λογαριασµούς του Ε.Γ.Λ.Σ.: 

Κωδικός  Λογαριασµός  

18.00 Συµµετοχές σε συνδεµένες επιχειρήσεις 

18.01 Συµµετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις 

 

Στο λογαριασµό 16.00 καταχωρείται µόνο η υπεραξία της επιχειρήσεως που δηµιουργείται κατά 

την εξαγορά ή την συγχώνευση ολόκληρης οικονοµικής µονάδας. Ο νόµος 2190/1920 αναφέρει 

στο άρθρο 43 ότι η υπεραξία της επιχειρήσεως που δηµιουργείται κατά την αγορά ή την 

συγχώνευση ολόκληρης οικονοµικής µονάδας και που είναι ίση µε την διαφορά µεταξύ του 

ολικού τµήµατος αγοράς και της πραγµατικής αξίας των επιµέρους περιουσιακών στοιχείων της 

καταχωρείται στο λογαριασµό « υπεραξία επιχειρήσεως» των ασώµατων ακινητοποιήσεων και 

αποσβένεται είτε εφάπαξ είτε τµηµατικά και ισόποσα σε περισσότερες από µία χρήσεις που δεν 

υπερβαίνουν όµως τις πέντε. 

 

 

5.9.1.2 Υπεραξία από την εξαγορά επιχείρησης. 

Εξαγορά είναι η πράξη µε την οποία µία ή περισσότερες ανώνυµες εταιρείες µεταβιβάζουν, µετά 

από λύση τους χωρίς να ακολουθήσει εκκαθάριση, σε άλλη το σύνολο της περιουσίας τους 

(ενεργητικό και παθητικό) έναντι απόδοσης στους µετόχους των εξαγοραζόµενων εταιρειών 

του αντίτιµου των δικαιωµάτων τους. Για την πράξη της εξαγοράς εφαρµόζονται αναλόγως οι 

διατάξεις των άρθρων 69 και 77 (παρ. 1 του κωδ. Ν.2190/1920). 
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Για την εκτίµηση της περιουσίας των συγχωνευόµενων εταιρειών συντάσσεται έκθεση προς την 

Γενική Συνέλευση των µετόχων των εταιρειών αυτών, από Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 9 του κωδ. Ν. 2190/1920. Η επιτροπή αυτή, που 

ορίζεται έπειτα από κοινή αίτηση των συγχωνευόµενων εταιρειών, εξετάζει επίσης και τους 

όρους που περιλαµβάνονται στο σχέδιο σύµβασης της συγχώνευσης. 

Στην συγχώνευση µε εξαγορά δεν προκύπτει θέµα σχέσης ανταλλαγής των µετοχών, δηλαδή οι 

µέτοχοι της εξαγοραζόµενης εταιρείας δεν γίνονται µέτοχοι εξαγοράζουσας Α.Ε. αφού µε την 

ολοκλήρωση της συγχώνευσης, η µεταβίβαση του συνόλου της περιουσίας της εξαγοραζόµενης 

Α.Ε. θα γίνει έναντι απόδοσης στους µετόχους της, του αντιτίµου των δικαιωµάτων τους µε 

ταυτόχρονη παράδοση των µετοχών του σοι οποίες και ακυρώνονται αυτοδίκαια. 

Φορολογική έκπτωση της υπεραξίας: Η απόσβεση της υπεραξίας φορολογικά δεν εκπίπτει κατά 

την άποψη του Υπ Οικονοµικών. Αντίθετα έχει κρίνει το Συµβούλιο Επικρατείας µε την 

απόφαση 845/1984. Σύµφωνα µε αυτή την απόφαση εάν έχει συµφωνηθεί να καταβληθεί 

ορισµένο ποσό ως «αέρας» µεγαλύτερο της καθαρής θέσης της εξαγοραζόµενης επιχείρησης η 

απόσβεση του παραπάνω ποσού που συνιστά υπεραξία εκπίπτεται φορολογικά. 

 

 

6.3.1.3. Υπεραξία από συγχώνευση επιχείρησης. 

Συγχώνευση µε απορρόφηση είναι η πράξη µε την οποία µία ή περισσότερες ανώνυµες 

εταιρείες, οι οποίες λύονται χωρίς να ακολουθήσει εκκαθάριση, µεταβιβάζουν σε άλλη 

υφιστάµενη ανώνυµη εταιρεία το σύνολο της περιουσίας τους έναντι απόδοσης στους 

µετόχους τους εκδιδόµενων από την απορροφούσα εταιρεία, και ενδεχοµένως, καταβολής ενός 

χρηµατικού ποσού σε µετρητά προς συµψηφισµό µετοχών τις οποίες δικαιούνται. Το ποσό 

αυτό δεν µπορεί να υπερβαίνει το 10% της ονοµαστικής αξίας των µετοχών, που αποδίδονται 

στους µετόχους των απορροφούµενων εταιρειών, και αθροιστικά µε την αξία των µετοχών 

αυτών την αξία της καθαρής θέσης της εισφερόµενης περιουσίας αυτών των εταιρειών. 

Για την εκτίµηση των περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευόµενων εταιρειών, συντάσσεται 

έκθεση προς την Γενική Συνέλευση των µετόχων των εταιρειών αυτών, από Επιτροπή 

Εµπειρογνωµόνων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 9 του κωδ. Ν. 2190/1920. 
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Στην έκθεσή της αυτή η Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων υποχρεούται να αναφέρει εάν η σχέση 

ανταλλαγής των µετοχών της προς τις µετοχές που εκδίδει η απορροφούσα εταιρεία είναι 

δίκαιη και λογική.  Σ' αυτή την έκθεση πρέπει επίσης να περιλαµβάνονται και οι εξής 

πληροφορίες: 

• Η αξία της εισφερόµενης εταιρικής περιουσίας στο σύνολο της για την µεταβολή 

του κεφαλαίου της απορροφούσας εταιρείας την οποία συνεπάγεται η συγχώνευση και 

τα στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 9 παρ.2 εδάφιο δεύτερο του κωδ. Ν. 

2190/1920. 

• Η µέθοδος που υιοθετήθηκε για το καθορισµό της προτεινόµενης σχέσης 

ανταλλαγής των µετοχών. 

• ∆ήλωση για το αν η µέθοδος που υιοθετήθηκε είναι κατάλληλη για την 

συγκεκριµένη περίπτωση, τις αξίες που προέκυψαν από την εφαρµογή κάθε µεθόδου 

και γνώµη για την βαρύτητα που αποδόθηκε σε ορισµένες µεθόδους για τον 

προσδιορισµό των αξιών αυτών, καθώς και περιγραφή των τυχόν δυσκολιών που 

προέκυψαν κατά την εκτίµηση. 

Σηµειώνεται ότι οι µετοχές της απορροφούσας εταιρείας δεν ανταλλάσονται µε µετοχές της 

απορροφούµενης εταιρείας που κατέχονται είτε από την ίδια την απορροφούσα εταιρεία είτε 

από πρόσωπο που ενεργεί στο όνοµά του αλλά για λογαριασµό της εταιρείας αυτής, είτε από 

την ίδια την απορροφούµενη εταιρεία είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνοµά του αλλά για 

λογαριασµό της εταιρείας αυτής. 

 

5.9.2 Απόσβεση υπεραξίας- Φορολογική αναγνώριση 

 

Η υπεραξία της οικονοµικής µονάδας αποσβένεται, είτε εφάπαξ, είτε τµηµατικά και ισόποσα σε 

περισσότερες χρήσεις οι οποίες όµως δεν ξεπερνούν τις 5 χρήσεις. 

Φορολογική έκπτωση της υπεραξίας κατά την συγχώνευση µε απορρόφηση:  

Με την διάταξη του άρθρου 29 του Ν.3091/2002 δόθηκε η δυνατότητα στις Α.Ε. και Ε.Π.Ε. που 

απορρόφησαν επιχειρήσεις στο κεφάλαιο των οποίων συµµετείχαν µε ποσοστό 25% να 
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συµψηφίσουν µέχρι 31/12/2003 την υπεραξία που δηµιουργήθηκε κατά την συγχώνευση, είτε 

εφάπαξ, είτε τµηµατικά και ισόποσα σε δύο χρήσεις µε φορολογηµένα και αφορολόγητα 

αποθεµατικά τα οποία για το σκοπό αυτό φορολογούνται µε συντελεστή 17,5%. 

Φορολογική έκπτωση της υπεραξίας καταβαλλόµενη κατά την ίδρυση της επιχείρησης: Η 

αποζηµίωση που καταβάλλεται για την εξαγορά επιχείρησης κατά το προκαταρκτικό στάδιο της 

επιχείρησης και µέχρι του χρόνου έναρξης της λειτουργίας αυτής θεωρείται ως έξοδο πρώτης 

εγκατάστασης το οποίο υπόκειται σε απόσβεση βάσει του άρθρου 31, παρ. 1, περ. ιβ, του 

Ν2234/1994. 

Φορολογική έκπτωση της υπεραξίας καταβαλλόµενη κατά την συγχώνευση ανωνύµων 

εταιρειών δι' εξαγοράς: Η χρεωστική διαφορά που προκύπτει στην περίπτωση συγχώνευσης 

ανωνύµων εταιρειών δι' εξαγοράς µεταξύ του καταβαλλόµενου τµήµατος και της λογιστικής 

αξίας της καθαρής θέσης της εξαγοραζόµενης εταιρείας και η οποία εµφανίζεται στα βιβλία της 

εξαγοράζουσας εταιρείας δύναται να θεωρηθεί έξοδο πρώτης εγκατάστασης. Επειδή όµως η mo 

πάνω διαφορά θα αποφέρει εισόδηµα στην εξαγοράζουσα εταιρεία για περισσότερες από µία 

χρήσεις έγινε δεκτό ότι θα αποσβεστεί τµηµατικά και ισόποσα σε πέντε (5) χρήσεις. Στην 

συνέχεια όµως µε την εγκύκλιο 1021577/πολ. 103 8/2003 στην έκδοση «Ορθή επανάληψη» το 

Υπουργείο Οικονοµικών ανακάλεσε την άνω εγκύκλιο (πολ. 1018/2003) µε αποτέλεσµα η άνω 

χρεωστική διαφορά να µην εκπίπτει φορολογικά. 

 

5.10 ∆ικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας. 

 

Ο λογαριασµός «∆ικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας» στο Ε.Γ.Λ.Σ. αναλύεται ως εξής:  

16.01    ∆ικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας 

16.01.0    ∆ιπλώµατα ευρεσιτεχνίας 

16.01.1    Άδειες παραγωγής και εκµεταλλεύσεως  

16.01.2    Σήµατα 

16.01.3    Μέθοδοι 
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16.01.4    Πρότυπα 

16.01.5 Σχέδια 

Στο λογαριασµό 16.01 «∆ικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας» παρακολουθούνται τα άυλα 

περιουσιακά στοιχεία, τα οποία αποκτούνται µε αντάλλαγµα. Με την κατοχή και αξιοποίηση των 

στοιχείων αυτών η µονάδα αποκτά πλεονεκτήµατα µονοπωλιακής ή εξειδικευµένης δράσεως 

στην αγορά, για το χρονικό διάστηµα που διαρκεί. 

Για την καταχώρηση εξόδων αγοράς ή παραγωγής στο λογαριασµό 16.01 αποτελεί προϋπόθεση 

η προσδοκία ότι τα δικαιώµατα για τα οποία γίνονται τα έξοδα θα αποδώσουν αποτελέσµατα 

στην οικονοµική µονάδα. 

Παράδειγµα: Εταιρεία από το µήνα Αύγουστο 1992 απέκτησε το δικαίωµα από το Ελληνικό 

∆ηµόσιο εκµετάλλευσης άδειας κινητής τηλεφωνίας. Το δικαίωµα αυτό είναι 20ετούς διάρκειας 

και για την κτήση του καταβλήθηκε ποσό 29.307.410.000 δρχ. Η πρώτη υπερδωδεκάµηνη 

χρήση επιβαρύνθηκε µε το ποσό 2.075,941.542δρχ. ως απόσβεση του άνω δικαιώµατος το 

οποίο προέκυψε ως 

εξής:29.307.410.000/20Χ(17/12) µήνες =2.075.941.542. Το Υπουργείο Οικονοµικών έκανε 

δεκτό ότι το ποσό που καταβλήθηκε από επιχείρηση στο Ελληνικό δηµόσιο για την απόκτηση 

άδειας κινητής τηλεφωνίας για 20 έτη δεν µπορεί να εκπεσθεί φορολογικά από τα ακαθάριστα 

έσοδα µιας χρήσεως αλλά θα αποσβεσθεί σε 20 ισόποσες ετήσιες χρήσεις. 

 

5.11 ∆ικαιώµατα «Εκµεταλλεύσεως Ορυχείων - Μεταλλείων-Λατοµείων» και 

«Λοιπές παραχωρήσεις». 

 

Στους λογαριασµούς 16.02 «∆ικαιώµατα εκµεταλλεύσεως ορυχείων µεταλλείων λατοµείων» και 

16.03 «Λοιπές παραχωρήσεις» παρακολουθείται η αξία π.χ. κτήσεως των δικαιωµάτων αυτών. 

Πιο συγκεκριµένα στο λογαριασµό 16.02 παρακολουθείται η αξία κτήσεως του δικαιώµατος 

εκµεταλλεύσεως του ορυχείου ή µεταλλείου το οποίο αποσβένεται σύµφωνα µε τα όσα 

ορίζονται από την σχετική νοµοθεσία. 
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5.12 Λοιπές ασώµατες ακινητοποιήσεις. 

 

Οι «Λοιπές ασώµατες ακινητοποιήσεις» αποσβένονται σε ισόποσες ετήσιες αποσβέσεις µέσα στο 

χρόνο που καθορίζεται συµβατικά για την χρησιµοποίηση κάθε άυλου πάγιου στοιχείου, (άρθρο 

43 παρ.4, περ, δ, κωδ. Ν.2190/1920) 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6  

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΞΟ∆ΩΝ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ 

 

6.1 Γενικά 

 

Έξοδα πολυετούς απόσβεσης είναι εκείνα που γίνονται για την ίδρυση και αρχική οργάνωση 

της οικονοµικής µονάδας, την απόκτηση διαρκών µέσων εκµεταλλεύσεως καθώς και για την 

επέκταση και αναδιοργάνωσή της. Τα έξοδα εξυπηρετούν την οικονοµική µονάδα για µεγάλη 

χρονική περίοδο-µεγαλύτερη του ενός χρόνου- και γι* αυτό αποσβένονται τµηµατικά. 

Οι µεταβολές που έγιναν µέσα στην χρήση στα έξοδα πολυετούς απόσβεσης και στις 

αποσβέσεις τους αναφέρονται στο προσάρτηµα. 

Τα έξοδα πολυετούς απόσβεσης έχουν µεγάλη σηµασία για τον προσδιορισµό των 

διανεµόµενων κερδών των εταιρειών. Οι εταιρείες απαγορεύεται να κάνουν διανοµή κερδών 

όταν το αναπόσβεστο κοµµάτι των εξόδων εγκατάστασης δεν καλύπτεται από προαιρετικά 

αποθεµατικά και από υπόλοιπο κερδών εις νέον.(άρθρο 43 παρ.3&4 κωδ. Ν. 2190/1920). 

 

6.2 Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατάστασης. 

 

6.2.1 Έξοδα τα οποία καταχωρούνται στο λογαριασµό 16.10. 

Στο λογαριασµό 16.10 «Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατάστασης» παρακολουθούνται τα 

έξοδα καταρτίσεως και δηµοσιεύσεως του καταστατικού των εταιρειών, τα έξοδα δηµόσιας 

προβολής της ιδρύσεως, της καλύψεως του εταιρικού κεφαλαίου, της εκπονήσεως τεχνικών, 
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εµπορικών και οργανωτικών µελετών καθώς και τα έξοδα διοικήσεως που πραγµατοποιούνται 

µέχρι την έναρξη της εκµεταλλεύσεως. 

Η φορολογική νοµοθεσία αναφέρει ότι οι µέχρι της ενάρξεως της παραγωγικής δράσεως της 

επιχείρησης δαπάνες ιδρύσεως και οργανώσεως και κατά το ποσό εκείνο που καλύφθηκε µε 

πραγµατοποιηµένα έσοδα αποσβένεται εντός 10ετίας κατά τις κείµενες διατάξεις περί 

φορολογίας εισοδήµατος. 

Τα έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατάστασης µειώνονται µε τα ποσά των 

πραγµατοποιούµενων στην ίδια περίοδο εσόδων και το υπόλοιπο αυτών αποσβένονται από την 

χρήση που άρχισε η παραγωγική διαδικασία της επιχείρησης είτε εφάπαξ είτε τµηµατικά και 

ισόποσα σε περισσότερες χρήσεις χωρίς αυτές να ξεπερνούν τις 5. 

Η λογιστική των εξόδων ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης: 

• Τα έξοδα και τα τυχόν έσοδα που πραγµατοποιούνται κατά το ιδρυτικό και 

οργανωτικό στάδιο της επιχείρησης καταχωρούνται στους λογαριασµούς των 

οµάδων 6 και 7 του Ε.Γ.Λ.Σ. 

• Στο τέλος της χρήσεως, µετά τη χρονική τακτοποίηση των επιµέρους ποσών 

εξόδων και εσόδων, µε το αποµένον ακάλυπτο από έσοδα συνολικό ποσό εξόδων 

θα διενεργείται λογιστική εγγραφή χρεώσεως του 16.10 «έξοδα ιδρύσεως και 

πρώτης εγκατάστασης» και πιστώσεως του λογαριασµού 78 «ιδιοπαραγωγή 

παγίων- τεκµαρτά έσοδα» 

• Ακολουθεί η κατάρτιση του λογαριασµού 80.00 «λογαριασµός γενικής 

εκµετάλλευσης» µε την µεταφορά σε αυτόν υπολοίπων των λογαριασµών των 

οµάδων 6 και 7. 

• Για λόγους διαφάνειας και πληροφόρησης των µετόχων και ενδιαφεροµένων τρίτων 

θα καταρτίζεται ανάλυση του λογαριασµού αποτελέσµατα χρήσης µε την ακόλουθη 

εγγραφή: 
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Κατάσταση λογαριασµού «αποτελέσµατα χρήσεως ιδρυτικού οργανωτικού σταδίου 

της 31/12/2004. 

Έσοδα από τόκους (ή ενοίκια) .................................................................................     XXX 

ΜΕΙΟΝ: Άµεσα έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατ/σης ............................................  XXX 

Έξοδα λειτουργίας λογιστικοδιοικητικών υπηρεσιών 

Της εταιρείας XXX XXX 

Ακάλυπτα έξοδα µεταφερθέντα στο λογαριασµό 

16.00 «έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατ/σης» ........................................................ XXX 

Έξοδα τεχνικών έργων: Ειδικά για έξοδα τεχνικών έργων, αν το έργο, για το οποίο 

πραγµατοποιούνται τα έξοδα αυτά, τελικά κατασκευαστεί, τα έξοδα µελέτης του δεν 

καταχωρούνται στο λογαριασµό 16.10 αλλά ενσωµατώνονται στο κόστος του έργου και 

αποσβένονται όπως αυτό. 

Έξοδα εισαγωγής εταιρειών στο χρηµατιστήριο: Τα έξοδα που πραγµατοποιούν οι εταιρείες 

προκειµένου να εισαχθούν στο χρηµατιστήριο οι µετοχές τους όπως π.χ. η προµήθεια της 

αναδόχου τραπέζης συνιστούν ειδική κατηγορία εξόδων και, ως εκ τούτου, µπορούν να 

θεωρηθούν ως έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατάστασης. 

Έξοδα ιδρύσεως υποκαταστηµάτων: Στα έξοδα ιδρύσεως των υποκαταστηµάτων 

περιλαµβάνονται τα έξοδα ερευνών και µελέτης της αγοράς, οργανώσεως κ.τ.λ. καθώς και ο 

αέρας που καταβάλλεται για την µίσθωση του καταστήµατος. Τα έξοδα ιδρύσεως 

υποκαταστήµατος καταχωρούνται στο λογαριασµό 16.10 και αποσβένονται είτε εφάπαξ κατά 

το έτος πραγµατοποίησης είτε τµηµατικά και ισόποσα σε περισσότερες χρήσεις οι οποίες δεν 

πρέπει να υπερβαίνουν τις πέντε. 

Έξοδα διαµορφώσεως µισθίου καταστήµατος: Τα έξοδα διαµορφώσεως των χώρων του 

µισθωµένου ακινήτου καταχωρούνται σε σχετικό υπολογαριασµό του 16.10. Οι δαπάνες 

προσθηκών και βελτιώσεων σε µισθωµένο κατάστηµα αποσβένονται µε συντελεστή που 

αντιστοιχεί στα χρόνια της µισθώσεως ο οποίος συντελεστής δεν µπορεί να είναι µικρότερος 

από το συντελεστή που ορίζεται από το Π.∆. 100/1998 για το ίδιο πάγιο στοιχείο εάν αυτό 

ήταν ιδιόκτητο. Αντίθετα οι δαπάνες επισκευών και συντηρήσεως που πραγµατοποιούνται σε 

µισθωµένο ακίνητο αποτελούν γενικά έξοδα διαχείρισης και συνεπώς είναι εκπιπτόµενες από τα 

ακαθάριστα έσοδα της χρήσης. 
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6.2.2 Έξοδα τα οποία δεν καταχωρούνται στο λογαριασµό 16.10. 

∆απάνη διαφηµίσεως: Οι δαπάνες διαφηµίσεως αποτελεί γενικό έξοδο διαχειρίσεως και έχοντας 

πραγµατοποιηθεί σε µια χρήση εκπίπτεται εξ ολοκλήρου από τα έσοδα αυτής της χρήσεως 

έστω και αν ωφελεί και τις δύο επόµενες χρήσεις. 

Έξοδα σε πρατήρια τρίτων που διαθέτουν προϊόντα της επιχείρησης: Τα δικαστήρια έκριναν ότι 

οι δαπάνες ηλεκτροφωτισµού, ελαιοχρωµατισµού, τεχνικού εξοπλισµού πρατηρίων τρίτων, 

εφόσον διαθέτουν αποκλειστικά προϊόντα της επιχείρησης εκπίπτουν φορολογικά από τα 

ακαθάριστα έσοδα ως γενικό έξοδο της επιχείρησης. 

Επίσης για τα παραπάνω έξοδα αναγνωρίζεται το δικαίωµα έκπτωσης ή επιστροφής Φ.Π.Α. 

Αποζηµίωση καταβαλλόµενη σε επιχείρηση για αλλαγή επωνυµίας, αποχή από µελλοντικές 

δραστηριότητες και παραίτηση από υφιστάµενες συµβατικές σχέσεις: Μια επιχείρηση µπορεί να 

καταβάλλει σε µια άλλη επιχείρηση αποζηµίωση για την αλλαγή της επωνυµίας της, την αποχή 

από µελλοντικές δραστηριότητες και την παραίτησή της από υφιστάµενες συµβατικές σχέσεις. 

Η αποζηµίωση αυτή δεν αποτελεί έξοδο πρώτης εγκατάστασης αλλά παραγωγική δαπάνη που 

περιλαµβάνεται στα γενικά έξοδα διαχειρίσεως. 

 

 

6.3 Έξοδα ερευνών ορυχείων-µεταλλείων - λατοµείων. 

Στο λογαριασµό 16.11 «Έξοδα ερευνών ορυχείων- µεταλλείων -λατοµείων» παρακολουθείται η 

αξία κτήσεως των εξόδων αυτών. Τα έξοδα που πραγµατοποιούνται για έρευνες ανευρέσεως ή 

αξιοποιήσεως ορυχείου ή µεταλλείου παρακολουθούνται στο λογαριασµό 16.11 και 

αποσβένονται σύµφωνα µε όσα ορίζονται από την σχετική νοµοθεσία. 

Έρευνα µεταλλευτική ορίζεται η κατόπιν ειδικής άδειας και κατά τους κανόνες της τέχνης και 

της επιστήµης εκτέλεσης έργων σε ορισµένη περιοχή µε σκοπό την ανεύρεση ορυκτών και 

καθορισµού της εκτάσεως και της αποδόσεως των κοιτασµάτων, ενώ ως ανίχνευση µεταλλείων 

νοείται η προεργασία για την ανακάλυψη µεταλλειοφόρων περιοχών. 
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Συνεπώς η ετήσια απόσβεση για έξοδα ερευνών περί της εκτάσεως και της αποδόσεως των 

µεταλλείων ή των ορυχείων αφορά µόνο τα έξοδα µεταλλευτικών ερευνών και όχι τα έξοδα 

ανιχνεύσεως µεταλλείων, τα οποία µπορούν µόνο να εκπέσουν ως έξοδα διαχειρίσεως της 

µεταλλευτικής επιχειρήσεως. 

 

6.4 Έξοδα αυξήσεως κεφαλαίου και εκδόσεως οµολογιακών δανείων. 

Στο λογαριασµό 16.13 «Έξοδα αυξήσεως κεφαλαίου και εκδόσεως οµολογιακών δανείων» 

παρακολουθούνται έξοδα όπως εκείνα που γίνονται για εκτυπώσεις ή ανακοινώσεις, όταν 

αυξάνεται το κεφάλαιο της εταιρείας ή εκδίδεται από αυτή οµολογιακό δάνειο. Τα έξοδα αυτά 

αποσβένονται είτε εφάπαξ κατά το έτος πραγµατοποιήσεώς τους είτε τµηµατικά και ισόποσα σε 

περισσότερες χρήσεις οι οποίες δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις πέντε. 

 

6.5 Έξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεων. 

Στο λογαριασµό 16.14 «Έξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεως» παρακολουθούνται τα έξοδα που 

γίνονται για την απόκτηση των ενσώµατων ή ασώµατων ακινητοποιήσεων τα οποία σύµφωνα 

µε όσα ορίζονται στους οικείους λογαριασµούς των ακινητοποιήσεων, δεν προσαυξάνουν το 

κόστος κτήσεώς τους. Τα έξοδα αυτά αποσβένονται είτε εφάπαξ είτε τµηµατικά και ισόποσα σε 

περισσότερες χρήσεις οι οποίες δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις πέντε. 

 

6.6 Συναλλαγµατικές διαφορές από πιστώσεις και δάνεια για κτήσεις παγίων 

στοιχείων. 

Στο λογαριασµό 16.15 «Συναλλαγµατικές διαφορές από πιστώσεις και δάνεια για κτήσεις 

παγίων στοιχείων» παρακολουθούνται σε υπολογαριασµούς κατά πίστωση ή δάνειο, οι 

συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν κατά την πληρωµή ή την αποτίµηση σε ευρώ των 

πιστώσεων ή δανείων σε ξένο νόµισµα, που συνάπτονται ειδικά και µόνο για την αγορά 

κατασκευή ή εγκατάσταση παγίων στοιχείων της οικονοµικής µονάδας. 
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6.7 ∆ιαφορές εκδόσεως και εξοφλήσεως οµολογιών. 

Στο λογαριασµό 16.16 «∆ιαφορές εκδόσεως και εξοφλήσεως οµολογιών» παρακολουθούνται οι 

διαφορές από την διάθεση οµολογιών σε τιµή µικρότερη από την ονοµαστική τους καθώς και οι 

διαφορές από την εξόφληση οµολογιών σε τιµή µεγαλύτερη από την ονοµαστική τους. Οι 

διαφορές αυτές αποσβένονται µε τµηµατικές ισόποσες δόσεις µέχρι την λήξη της προθεσµίας 

εξοφλήσεως του οµολογιακού δανείου. 

 

6.8 Έξοδα αναδιοργανώσεως. 

Στο λογαριασµό 16.17 «Έξοδα αναδιοργανώσεως» παρακολουθούνται τα έξοδα µελετών 

οικονοµικής, εµπορικής, τεχνικής και διοικητικής αναδιοργανώσεως ριζικού χαρακτήρα µε τα 

οποία επιδιώκεται η κάλυψη νέων αναγκών που προκύπτουν από το µεγάλωµα της οικονοµικής 

µονάδας σαν αποτέλεσµα σηµαντικών επεκτάσεων του παραγωγικού της δυναµικού ή αλλαγών 

στην οργανωτική της δοµή ή ριζικών µεταβολών στην εµπορική της δραστηριότητα.(Ε.Γ.Λ.Σ. 

παρ.2.2.110, περ.19)Τα έξοδα αυτά αποσβένονται είτε εφάπαξ είτε τµηµατικά και ισόποσα σε 

περισσότερες χρήσεις που δεν πρέπει να ξεπερνούν τις πέντε. 

 

6.9 Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου. 

Στο λογαριασµό 16.18 « Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου» παρακολουθούνται οι 

τόκοι µόνο της κατασκευαστικής περιόδου, πιστώσεων ή δανείων τα οποία χρησιµοποιούνται 

αποκλειστικά για κτήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων. Οι τόκοι δανείων κατασκευαστικής 

περιόδου αποσβένονται είτε εφάπαξ κατά το έτος πραγµατοποιήσεώς τους είτε τµηµατικά σε 

περισσότερες χρήσεις οι οποίες δεν πρέπει να ξεπερνούν τις πέντε. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7  

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 

 

7.1 ∆ιατάξεις του λογιστικού δικαίου που καθορίζουν την αποτίµηση των 

αποθεµάτων. 
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7.1.1 Αποτίµηση αποθεµάτων κατά το Ε.Γ.Α.Σ. 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ε.Γ.Α.Σ. (άρθρο 1, παρ. 2.2.205, περ.1 και 2): 

Τα αποθέµατα που προέρχονται από αγορές αποτιµούνται στην κατ' είδος χαµηλότερη τιµή 

µεταξύ τιµής κτήσης και τρέχουσας τιµής αγοράς. Τα αποθέµατα που προέρχονται από τη 

παραγωγή της οικονοµικής µονάδας και προορίζονται είτε για πώληση, είτε για περαιτέρω 

επεξεργασία, αποτιµούνται στην κατ' είδος χαµηλότερη τιµή µεταξύ τιµών ιστορικού κόστους 

παραγωγής και καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας. 

 

7.1.2 Αποτίµηση αποθεµάτων κατά τον εµπορικό νόµο 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 43 (παρ. 7, περ. α, εδάφιο πρώτο) του Κωδ. Ν. 

2190/1920, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε τη παρ.2, του άρθρου 3, του Π.∆. 367/1994: 

Τα αποθέµατα αποτιµούνται στην κατ' είδος χαµηλότερη τιµή µεταξύ τιµής κτήσεως ή του 

κόστους παραγωγής τους και της τιµής στην οποία η επιχείρηση δύναται να τα αγοράσει ή να 

τα παράγει κατά την ηµέρα κλεισίµατος του ισολογισµού. 

Εάν η τρέχουσα τιµή αγοράς ή αναπαραγωγής είναι χαµηλότερη από τη τιµή κτήσεως ή το 

ιστορικό κόστος παραγωγής, αλλά µεγαλύτερη από τη καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία, τότε η 

αποτίµηση γίνεται στην καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία. 

Τα υπολείµµατα, τα υποπροϊόντα, τα ελαττωµατικά προϊόντα και τα συµπαράγωγα προϊόντα 

αποτιµούνται σύµφωνα µε όσα ορίζονται στις περιπτώσεις 3,4,11,12,13 και 14 της παρ. 2.2.205 

του άρθρου 1 του Π.∆. 1123/1980. 

 

7.1.3 Αποτίµηση αποθεµάτων κατά το φορολογικό νόµο 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 28 του Κ.Β.Σ.: 

Τα αποθέµατα αποτιµώνται στην κατ' είδος χαµηλότερη τιµή µεταξύ της τιµής κτήσης ή του 

ιστορικού κόστους παραγωγής τους και της τιµής στην οποία η επιχείρηση µπορεί να τα 

αγοράσει ή να τα παράγει κατά την ηµέρα κλεισίµατος του ισολογισµού. 
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Αν η τελευταία αυτή τιµή είναι χαµηλότερη από τη τιµή κτήσης αλλά µεγαλύτερη από τη 

καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία τότε η αποτίµηση γίνεται στην καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία. 

Τα υπολείµµατα, τα υποπροϊόντα και τα ελαττωµατικά προϊόντα αποτιµώνται σύµφωνα µε όσα 

ορίζονται από τις περιπτώσεις 3,4 και 14 της παραγράφου 2.2.205 του άρθρου 1 του Π.∆. 

1123/1980. 

 

7.2 Κανόνες αποτιµήσεως αποθεµάτων βάσει του λογιστικού δικαίου. 

 

7.2.1 Αποθέµατα που προέρχονται από αγορές: 

Σ' αυτή τη κατηγορία περιλαµβάνονται τα εξής είδη αποθεµάτων:  

Εµπορεύµατα: είναι τα υλικά αγαθά που αποκτούνται από την οικονοµική µονάδα µε σκοπό να 

µεταπωλούνται στη κατάσταση που αγοράζονται 

Πρώτες και βοηθητικές ύλες: είναι τα υλικά αγαθά που η οικονοµική µονάδα αποκτάει µε σκοπό 

τη βιοµηχανική επεξεργασία ή συναρµολόγησή τους για την παραγωγή ή κατασκευή 

προϊόντων. 

Υλικά συσκευασίας: είναι τα υλικά αγαθά που η οικονοµική µονάδα αποκτάει µε σκοπό τη 

χρησιµοποίησή τους για τη συσκευασία των προϊόντων της. 

Αναλώσιµα υλικά: είναι τα υλικά αγαθά που η οικονοµική µονάδα αποκτάει µε προορισµό την 

ανάλωσή τους για συντήρηση του πάγιου εξοπλισµού της και γενικά την εξασφάλιση των 

αναγκαίων συνθηκών λειτουργίας των κύριων και βοηθητικών υπηρεσιών της. 

Ανταλλακτικά παγίων στοιχείων: είναι τα υλικά αγαθά που η οικονοµική µονάδα αποκτάει µε 

σκοπό την ανάλωσή τους για συντήρηση και επισκευή του πάγιου εξοπλισµού της. 

Είδη συσκευασίας: είναι τα υλικά µέσα που χρησιµοποιούνται από την οικονοµική µονάδα για 

τη συσκευασία εµπορευµάτων ή προϊόντων της και παραδίδονται στους πελάτες µαζί µε το 

περιεχόµενο τους. 

 

7.2.2 Αποθέµατα που προέρχονται από παραγωγή 

Σ' ατή τη κατηγορία περιλαµβάνονται τα εξής είδη αποθεµάτων: 
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Έτοιµα προϊόντα: είναι τα υλικά αγαθά που παράγονται, κατασκευάζονται ή συναρµολογούνται 

από την οικονοµική µονάδα µε σκοπό τη πώλησή τους 

Ηµιτελή προϊόντα ή ακίνητα προς πώληση: είναι τα υλικά αγαθά που µετά από κατεργασία σε 

ορισµένο στάδιο είναι έτοιµα για παραπέρα βιοµηχανοποίηση ή για πώληση στην ηµιτελή τους 

κατάσταση. 

Παραγωγή σε εξέλιξη: είναι πρώτες ύλες, βοηθητικά υλικά, ηµιτελή προϊόντα και άλλα στοιχεία 

κόστους τα οποία κατά τη διάρκεια της χρήσεως ή στο τέλος αυτής κατά την απογραφή 

βρίσκονται στο κύκλωµα της παραγωγικής διαδικασίας για τη κατεργασία. 

 

7.2.3 Αποθέµατα υποπροϊόντων 

Υποπροϊόντα είναι τα υλικά αγαθά που παράγονται µαζί µε τα κύρια προϊόντα σε διάφορα 

στάδια της παραγωγικής διαδικασίας από τις ίδιες πρώτες και βοηθητικές ύλες. 

Η αποτίµησή τους γίνεται ως εξής: 

• Υποπροϊόντα προοριζόµενα για πώληση: 

Πιθανή τιµή πώλησης ............................................................................................... ΧΧΧΧ 

Μείον: άµεσα έξοδα πωλήσεως ................................................................................. ΧΧΧΧ 

Τιµή αποτιµήσεως ..................................................................................................... ΧΧΧΧ 

• Υποπροϊόντα προοριζόµενα να χρησιµοποιηθούν στην ίδια οικονοµική µονάδα: 

Αποτιµούνται στη τιµή χρησιµοποιήσεως. 

 

7.2.4 Αποθέµατα υπολειµµάτων 

Υπολείµµατα είναι τα υλικά κατάλοιπα της παραγωγικής διαδικασίας κατά κανόνα άχρηστα. Σ' 

ατή τη κατηγορία εντάσσονται και τα ακατάλληλα για βιοµηχανοποίηση ή κανονική αξιοποίηση 

διάφορα υλικά ή έτοιµα ή ηµιτελή προϊόντα. 

Η αποτίµησή τους γίνεται ως εξής: 

Αποτιµούνται στην πιθανή τιµή πωλήσεως .............................................................. ΧΧΧΧ 

Μείον: Αµεσα έξοδα πωλήσεως ................................................................................ ΧΧΧΧ 

2 Τιµή αποτιµήσεως .................................................................................................. ΧΧΧΧ 
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7.2.5 Αποθέµατα συµπαραγωγών προϊόντων 

Συµπαράγωγα είναι τα προϊόντα που παράγονται από την επεξεργασία της αυτής πρώτης ύλης 

κατά τη διάρκεια της αυτής παραγωγικής διαδικασίας. 

Η αποτίµησή τους γίνεται ως εξής: 

Τα συµπαράγωγα έχουν ενιαίο κόστος παραγωγής το οποίο µετά τη µείωσή του κατά την αξία 

αποτιµήσεως των τυχόν υποπροϊόντων και υπολειµµάτων κατανέµεται µεταξύ αυτών µε 

κριτήριο την αξία τους σε καθαρές τιµές πωλήσεως. 

Παράδειγµα: Από την βιοµηχανοποίηση της πρώτης ύλης Υ1 σνµπαράγονται τα προϊόντα ΠΙ 

και Π2. Κατά την διάρκεια µιας κοστολογικής περιόδου τα σχετικά υπολογιστικά δεδοµένα 

έχουν ως εξής: 

Ευρώ 

Βιοµηχανοποίηση πρώτης ύλης Υ1 µον. 110.000 1.100.000 

Κόστος κατεργασίας   500.000  

Συνολικό κόστος   1.600.000

Μείον αξία αποτιµήσεως υποπροϊόντων και υπολειµµάτων 

Κόστος συµπαραγωγών προϊόντων 

 

Παραγωγή προϊόντος ΠΙ µον. 40.000 τιµή πωλήσεως 25 €κατά µονάδα. 

Παραγωγή προϊόντος Π2 µον. 50.000 τιµή πωλήσεως 20€ κατά µονάδα.  

Η κατανοµή του ενωµένου κόστους γίνεται ως εξής:  

Προϊόν ΠΙ µον. 40.000X25=1.000.000X (1.500.000/2.000.000)=750.000  

Προϊόν Π2 µον. 50.000X20=1.000.000X (1.500.000/2.000.000)=750.000  

Κόστος µονάδας προϊόντος ΠΙ 750.000/40.000=18,75€  

100.000 

1.500.000 
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Κόστος µονάδας προϊόντος Π2 750.000/50.000=15,00€  

 

7.2.6 Αποθέµατα ελαττωµατικά 

Ελαττωµατικά προϊόντα είναι τα προϊόντα τα οποία εξαιτίας ελαττωµατικής παραγωγής 

ή κατασκευής διαφέρουν από τα λοιπά κανονικά προϊόντα και πωλούνται σε τιµή 

κατώτερη της κανονικής. 

Αυτά τα προϊόντα αποτιµούνται ως εξής: 

• Σε περίπτωση που το ελαττωµατικό προϊόν πρόκειται να διατεθεί µε το ελάττωµα 

του σε µικρότερη τιµή η αποτίµησή του γίνεται στη πιθανή τιµή πωλήσεώς του. 

Το κόστος που προκύπτει µε τον τρόπο αυτό µειώνει το συνολικό κόστος 

παραγωγής και η διαφορά αποτελεί το κόστος της παραγωγής του κανονικού ή 

των κανονικών προϊόντων. 

• Σε περίπτωση που το ελαττωµατικό προϊόν πρόκειται να διατεθεί µε το ελλάτωµά 

του µε µικρή έκπτωση, αποτιµάται όπως το κανονικό προϊόν. 

• Σε περίπτωση που το ελαττωµατικό προϊόν δεν είναι δυνατόν ή δε συµφέρει να 

διατεθεί στην αγορά και για το λόγο αυτό επανασειγάγεται στην παραγωγική 

διαδικασία µε σκοπό την εξάλειψη του ελαττώµατος τα έξοδα της πρόσθετης 

διαδικασίας βαραίνουν το σύνολο της παραγωγής. 

• Σε περίπτωση που το ελαττωµατικό προϊόν επαναχρησιµοποιείται στην 

παραγωγική διαδικασία σαν πρώτη ύλη η αποτίµησή του γίνεται στη τιµή της 

πρώτης ύλης που υποκαθιστά. 

7.3 Προσδιορισµός των τιµών οι οποίες λαµβάνονται υπόψη στην αποτίµηση 

των αποθεµάτων 

 

7.3.1 Τιµή κτήσεως 

Τα αποθέµατα που προέρχονται από τις αγορές καταχωρούνται κατά τη διάρκεια της 

χρήσεως στα βιβλία της επιχειρήσεως µε τη τιµή κτήσεως. 

Τιµή κτήσεως είναι η τιµολογιακή αξία αγοράς των αποθεµάτων προσαυξηµένη µε τα 

ειδικά έξοδα αγορών και µειωµένη µε τις εκπτώσεις. 
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7.3.2 Ιστορικό κόστος παραγωγής 

 

Το άµεσο κόστος αγοράς των πρώτων και βοηθητικών υλών                      ΧΧΧΧ 

Πλέον: τα γενικά έξοδα αγορών                                    XXXX 

Πλέον: άµεσα και έµµεσα έξοδα παραγωγής που δαπανήθηκαν 

για να φτάσουν τα παραγµένα αγαθά στη θέση και 

κατάσταση κατά την απογραφή 

Ιστορικό κόστος 

 

7.3.3 Τρέχουσα τιµή αγοράς 

Τρέχουσα τιµή αγοράς είναι η τιµή αντικαταστάσεως του συγκεκριµένου αποθέµατος δηλαδή η 

τιµή στην οποία η οικονοµική µονάδα έχει τη δυνατότητα να προµηθευτεί το αγαθό κατά την 

ηµέρα συντάξεως της απογραφής από τη συνήθη αγορά µε συνήθεις όρους και κάτω από 

κανονικές συνθήκες. 

 

7.3.4 Τρέχουσα τιµή αναπαραγωγής 

Τρέχουσα τιµή αναπαραγωγής είναι το κόστος στο οποίο η επιχείρηση µπορεί να παράγει τα 

ιδιοπαραγόµενα αποθέµατα κατά την ηµέρα συντάξεως της απογραφής 

 

 

7.3.5 Καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία 

Καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία είναι η τιµή πωλήσεως του αποθέµατος στην οποία υπολογίζεται 

ότι αυτό θα πωληθεί κάτω από συνθήκες οµαλής πορείας των εργασιών της οικονοµικής 

µονάδας µειωµένη µε το κόστος ολοκληρώσεως της επεξεργασίας και µε τα έξοδα που 

υπολογίζεται ότι θα πραγµατοποιηθούν για την επίτευξη της πωλήσεως.

ΧΧΧΧ

ΧΧΧΧ
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7.4 Μέθοδοι υπολογισµού της τιµής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των 

αποθεµάτων 

 

7.4.1 Παραδεκτές µέθοδοι 

Το άρθρο 43 (παρ. 7, περ. β', πρώτο εδάφιο) του Κωδ. Ν. 2190/1920, αναφέρει ότι η µέθοδος 

υπολογισµού της τιµής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής επιλέγεται από την οικονοµική 

µονάδα µε µια από τις επτά µεθόδους της περ. 7 της παρ. 2.2.205 του Ε.Γ.Λ.Σ. µε τη 

προϋπόθεση ότι η µέθοδος που θα επιλεγεί θα εφαρµόζεται πάγια για τα αποθέµατα όλων των 

εγκαταστάσεων. 

• Μέθοδος του µέσου σταθµικού κόστους: Κατά τη µέθοδο αυτή η µέση σταθµική τιµή κτήσεως 

υπολογίζεται µε το τύπο: 

 

Αξία αποθέµατος ενάρξεως περιόδου + Αξία αγορών της περιόδου στη τιµή κτήσεως 

Ποσότητα αποθέµατος ενάρξεως περιόδου + Ποσότητα που αγοράζεται στη περίοδο 

• Μέθοδος του κυκλοφοριακού µέσου όρου ή των διαδοχικών υπολοίπων: Κατά τη µέθοδο 

αυτή µετά από κάθε εισαγωγή καθορίζεται η µέση τιµή του υπολοίπου µε τον εξής 

τύπο: 

            Αξία προηγούµενου υπολοίπου + Αξία νέας αγοράς στη τιµή κτήσης  

            Ποσότητα προηγούµενου υπολοίπου + Ποσότητα νέας αγοράς 

• Μέθοδος πρώτη εισαγωγή-πρώτη εξαγωγή(FIFO): Κατά τη µέθοδο αυτή θεωρείται ότι η 

πρώτη εισαγωγή εξάγεται πρώτη και ότι τα αποθέµατα της απογραφής προέρχονται από 

τις τελευταίες αγορές της χρήσεως και αποτιµούνται στις τιµές που αντίστοιχα 

αγοράστηκαν. 

• Μέθοδος τελευταία εισαγωγή-πρώτη εξαγωγή(LIFO): Κατά τη µέθοδο αυτή θεωρείται ότι 

η πρώτη εξαγωγή προέρχεται από τη τελευταία εισαγωγή και ότι τα αποθέµατα τέλους 

χρήσεως προέρχονται από τις παλαιότερες εισαγωγές. 
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• Μέθοδος του βασικού αποθέµατος: Κατά τη µέθοδο αυτή τα αποθέµατα τέλους χρήσεως 

διακρίνονται σε δύο µέρη. Το ένα αντιστοιχεί στο βασικό απόθεµα που αντιπροσωπεύει 

την ελάχιστη ποσότητα η οποία κρίνεται αναγκαία για την οµαλή διεξαγωγή της 

συνήθους δραστηριότητας της οικονοµικής µονάδας. Το άλλο προορίζεται για 

εξυπηρέτηση µελλοντικών αναγκών πωλήσεων ή αναγκών βιοµηχανοποιήσεων. Το 

βασικό απόθεµα αποτιµάται στην αξία της αρχικής κτήσεώς του. Το υπόλοιπο µέρος 

αποτιµάται µε µία από τις παραπάνω µεθόδους. 

• Μέθοδος του εξατοµικευµένου κόστους: Κατά τη µέθοδο αυτή τα αποθέµατα 

παρακολουθούνται όχι µόνο κατ' είδος αλλά και κατά συγκεκριµένες παρτίδες αγοράς ή 

παραγωγής οι οποίες έτσι αποκτούν αυτοτέλεια κόστους. Κατά την αποτίµηση των 

αποθεµάτων της απογραφής αυτά αναλύονται σε ποσότητες κατά παρτίδα από τα οποία 

προέρχονται και αποτιµούνται στο κόστος της συγκεκριµένης παρτίδας ανεξάρτητα από 

το χρόνο παραγωγής ή αγοράς τους. 

• Μέθοδος του πρότυπου κόστους: Κατά τη µέθοδο αυτή τα αποθέµατα αποτιµούνται στη 

τιµή του πρότυπου κόστους. Η µέθοδος του πρότυπου κόστους εφαρµόζεται µε τη 

προϋπόθεση της περίπτ. 5 της παρ. 2.2.205 του Ε.Γ.Α.Σ. 

 

7.4.2 Αποτίµηση δύο ή περισσότερων κατηγοριών αγαθών µε διαφορετικές 

µεθόδους υπολογισµού της τιµής κτήσεως. 

Το Ε.ΣΥ.Λ. µε τη γνωµάτευση 99 (σχετ. έγγραφο 1735/1992) διευκρίνισε ότι επιτρέπεται να 

χρησιµοποιούνται από την επιχείρηση περισσότερες από µία µέθοδοι υπολογισµού της τιµής 

κτήσεως των αποθεµάτων της, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι κάθε µέθοδος θα 

χρησιµοποιείται παγίως για την αποτίµηση ορισµένης κατηγορίας αποθεµάτων της. 

 

7.4.3 Αποτίµηση του ίδιου αγαθού µε δύο διαφορετικές µεθόδους 

Το συµβούλιο της επικρατείας µε την απόφασή του 224/1988 έκρινε ότι η καταχώρηση στην 

απογραφή τέλους χρήσης του ίδιου είδους µε διαφορετική αποτίµηση είναι νόµιµη εφόσον ο 

επιτηδευµατίας ακολουθεί πάγια τη µέθοδο αυτή για την απογραφή των εµπορευµάτων και της 

αποτίµησής τους στη τιµή κτήσεως. 
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7.4.4 Αλλαγές στο ∆.Α.Π.Νο2 σχετικές µε την αποτίµηση των αποθεµάτων που 

έγιναν το 1993 

Οι εξελίξεις που υπήρξαν κατά το έτος αυτό συνίστανται στις εξής αλλαγές:   

� Οι βασικές µέθοδοι αποτίµησης είναι η FIFO και του µέσου σταθµικού κόστους.  

� Επιτρεπόµενη εναλλακτική µέθοδος είναι η LIFO  

� ∆εν επιτρέπεται η µέθοδος του βασικού αποθέµατος. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8  

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 

 

8.1 Γενικά 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του κωδ. Ν. 2190/1920 τα δικαιώµατα συµµετοχής στο κεφάλαιο 

άλλων επιχειρήσεων, οποιασδήποτε νοµικής µορφής, καταχωρούνται στους υπολογαριασµούς 

του πρωτοβάθµιου λογαριασµού 18 «Συµµετοχές και άλλες µακροπρόθεσµες 

χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις» εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω δύο 

προϋποθέσεις: 

α) Τα δικαιώµατα συµµετοχής αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 10% του κεφαλαίου των 

επιχειρήσεων στις οποίες συµµετέχουν και 

β) Αποκτούνται µε σκοπό τη διαρκή κατοχή τους. 

Αν δεν συντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις τότε χαρακτηρίζονται ως χρεόγραφα και 

παρακολουθούνται στο κυκλοφορούν ενεργητικό και συγκεκριµένα στο λογαριασµό 34 

«Χρεόγραφα». 

Οι συµµετοχές διακρίνονται σε δύο µεγάλες κατηγορίες : 

α) Σε συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις (ή εξαρτηµένες επιχειρήσεις) οι οποίες 

παρακολουθούνται στο λογαριασµό 18.00 

β) Σε συµµετοχές σε µη συνδεδεµένες επιχειρήσεις (ή συγγενείς επιχειρήσεις) οι οποίες 

παρακολουθούνται στο λογαριασµό 18.01 
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Η διάκριση αυτή έχει µεγάλη σηµασία ,αφού ο κωδ. Ν. 2190/1920 στο άρθρο 42ε επιβάλλει όπως 

οι συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις καθώς και οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις από και σε 

αυτές καταχωρούνται µόνο στους λογαριασµούς που έχουν προβλεφθεί για τις περιπτώσεις 

αυτές από το υπόδειγµα του Ισολογισµού του άρθρου 42γ, δηλαδή από το υπόδειγµα του 

Ισολογισµού του Ε.Γ.Λ.Σ. 

 

8.2 Συνδεδεµένες επιχειρήσεις. 

8.2.1 Έννοια συνδεδεµένων επιχειρήσεων. 

Συνδεδεµένες επιχειρήσεις: Είναι η µητρική επιχείρηση και όλες οι θυγατρικές επιχειρήσεις της, 

καθώς και οι θυγατρικές των θυγατρικών, ανεξάρτητα από την έδρα των θυγατρικών αυτών 

επιχειρήσεων. Οι συνδεδεµένες επιχειρήσεις υπόκεινται σε ενοποίηση εφόσον έχουν τη µορφή 

της ανώνυµης εταιρείας, της ΕΠΕ, της ετερόρρυθµης εταιρείας κατά µετοχές, της οµόρρυθµης ή 

ετερόρρυθµης εταιρείας της οποίας όλοι οι απεριόριστα ευθυνόµενοι εταίροι είναι ΑΕ ή ΕΠΕ ή 

ετερόρρυθµες κατά µετοχές. 

Οι συνδεδεµένες επιχειρήσεις συνιστούν όµιλο επιχειρήσεων. Ο όµιλος αποτελείται από την 

µητρική, τις θυγατρικές και τις θυγατρικές των θυγατρικών. 

Μητρική είναι η επιχείρηση που ελέγχει µια ή περισσότερες θυγατρικές µε την έννοια των 

διατάξεων της παραγράφου 5α, του άρθρου 42ε του κωδ. Ν. 2190/1920. 

Θυγατρική είναι η επιχείρηση που ελέγχεται άµεσα µε έναν από τους τρόπους που αναφέρονται 

στην παράγραφο 5α, του άρθρου 42ε του κωδ. Ν. 2190/1920, από µία η περισσότερες µητρικές. 

Υποθυγατρική είναι η θυγατρική των θυγατρικών. Οι υποθυγατρικές θεωρούνται και θυγατρικές 

της µητρικής. 

Συγγενής είναι η επιχείρηση στην οποία η µητρική ασκεί «ουσιώδη επιρροή» χωρίς να έχει την 

πλειοψηφία του κεφαλαίου. 

«Ουσιώδης επιρροή» είναι αυτή που ασκεί µια επιχείρηση σε µια άλλη επιχείρηση όταν η 

παραπάνω συµµετοχή είναι ίση ή µεγαλύτερη από το 20% του κεφαλαίου ή των δικαιωµάτων 

ψήφου των µετόχων ή των εταίρων της άλλης επιχείρησης. 
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Εάν λοιπόν η µητρική επιχείρηση συµµετέχει σε µι άλλη µε ποσοστό από 20% -50% και 

συγχρόνως µε το ποσοστό αυτό δεν µπορεί να εκλέξει διοίκηση, η επιχείρηση ονοµάζεται 

συγγενής. 

Αντιθέτως αν η µητρική επιχείρηση ασκεί δεσπόζουσα επιρροή στην άλλη επιχείρηση και 

ταυτόχρονα κατέχει τουλάχιστον το 20% του κεφαλαίου ή των δικαιωµάτων ψήφου αυτή, τότε 

η επιχείρηση αυτή δεν είναι συγγενής αλλά θυγατρική. 

 

8.2.2 Σχέση µητρική προς θυγατρική 

Ο κωδ. Ν. 2190/1920 ορίζει πότε υπάρχει σχέση µεταξύ µητρική και θυγατρικής. Η σχέση αυτή 

καθορίζεται κυρίως από το ποσοστό που η µητρική συµµετέχει στο κεφάλαιο ή στα δικαιώµατα 

ψήφου της θυγατρικής. 

Για να προσδιορίσουµε τα παραπάνω ποσοστά πρέπει από τις µετοχές ή τα µερίδια της 

θυγατρικής, που κατέχει η µητρική, να αφαιρέσουµε εκείνα που απορρέουν: 

� Από τις µετοχές ή τα µερίδια που κατέχονται για λογαριασµό άλλου προσώπου, 

εκτός της µητρικής ή της θυγατρικής. 

� Τις µετοχές ή τα µερίδια που κατέχει η µητρική για εγγύηση ή για ασφάλεια δανείων. 

Επίσης για να προσδιορίσουµε το σύνολο του κεφαλαίου πρέπει να αφαιρέσουµε τις µετοχές ή τα 

µερίδια που κατέχονται είτε από την ίδια την θυγατρική επιχείρηση είτε από τις θυγατρικές 

επιχειρήσεις, είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνοµά του αλλά για λογαριασµό των άνω 

επιχειρήσεων. 

Άρα για να διαπιστώσουµε τι ποσοστό µετοχών µιας επιχείρησης κατέχει µια άλλη πρέπει να 

ακολουθήσουµε τον εξής µαθηµατικό τρόπο: 

α) Αριθµός µετοχών ή εταιρικών µεριδίων 

της θυγατρικής που κατέχει η µητρική                                                   (XI) 

Μείον: Αριθµός µετοχών ή εταιρικών 

µεριδίων που κατέχει η µητρική για 
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λογαριασµό, όµως ,άλλου προσώπου. (Χ2) 

Μείον: Αριθµός µετοχών ή εταιρικών 

µεριδίων της θυγατρικής που κατέχει η 

µητρική για εγγύηση ή ασφάλεια δανείων             (Χ3)   ΣΙ 

β) Αριθµός µετοχών ή εταιρικών µεριδίων 

που διαιρείται το κεφάλαιο της θυγατρικής            (Ψ1) 

Μείον: Αριθιιός µετοχών ή εταιρικών µεριδίων 

Της θυγατρικής που κατέχονται από αυτήν ή 

από τις θυγατρικές.            (Ψ2)   Σ2 

γ) Προσδιορισµός ποσοστού µετοχών ή εταιρικών 

µεριδίων της θυγατρικής που κατέχει η µητρική. Σ1:Σ2 

 

Παράδειγµα: Η ετηχείρηση Α το έτος 1992 αγόρασε το 60% των µετοχών της επιχείρησης Β 

(σύνολο µετοχών 10.000). Το έτος 1994 ο όµιλος των επιχειρήσεων Α και Β κατάρτισε τον 

πρώτο ενοποιηµένο ισολογισµό. Στις 31/12/1993 η Β κατείχε 1.429 ίδιες µετοχές και γι' αυτό 

σχηµάτισε στις 31/12/1993 ισόποσο αποθεµατικό για ίδιες µετοχές. 

Το ποσοστό των µετοχών της θυγατρικής που κατέχονται από την µητρική την 01/01/1994 

προσδιορίσθηκε στο ποσοστό 70% ως εξής: 

Αριθµός µετοχών της θυγατρικής που κατέχει η Α 6.000 µετοχές 

Αριθµός µετοχών που διαιρείται 

το κεφάλαιο της Β                   10.000 

Μείον: Αριθµός µετοχών της Β 

που κατέχονται από αυτήν (1.429)         8.571 µετοχές 

Άρα ποσοστό συµµετοχής της Α στην Β 6.000/8571=70%  
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8.3 Έννοια χρεογράφων 

Χρεόγραφο είναι το έγγραφο που περιέχει υπόσχεση παροχής στον κοµιστή του εγγράφου. Το 

Ε.Γ.Α.Σ. θεωρεί ως χρεόγραφα τα παρακάτω έγγραφα: 

• Μετοχές ανώνυµων εταιρειών(ονοµαστικές και ανώνυµες) ® 

Οµολογίες 

• Έντοκα γραµµάτια του Ελληνικού ∆ηµοσίου 

• Μερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων 

• Οµόλογα τραπεζών 

 

8.4 Η λογιστική των συµµετοχών και χρεογράφων 

Οι συµµετοχές καταχωρούνται µε την αξία κτήσεως στους υπολογαριασµούς των 

λογαριασµών: 

18.0 Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις 

18.1 Συµµετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις 

Τα χρεόγραφα καταχωρούνται µε την αξία κτήσεως στους υπολογαριασµούς του λογαριασµού 

34 «Χρεόγραφα». 

Αξία κτήσεως είναι το ποσό που καταβάλλεται είτε απ' ευθείας στην εταιρία κατά την 

συγκρότηση του κεφαλαίου της, είτε για αγορά της συµµετοχής, καθώς και η ονοµαστική αξία 

των τίτλων που δίνονται στην οικονοµική µονάδα χωρίς αντάλλαγµα λόγω µόνιµης 

αναπροσαρµογής των περιουσιακών στοιχείων της εκδότριας εταιρείας ή κεφαλαιοποιήσεως 

αποθεµατικών. 

Η µέθοδος υπολογισµού της τιµής κτήσεως των χρεογράφων επιλέγεται από την επιχείρηση. Ο 

κωδ. Ν.2190/1920 στο άρθρο 43 αναφέρει ότι η µέθοδος υπολογισµού της τιµής κτήσεως των 

κινητών αξιών επιλέγεται από την εταιρεία, από τις µεθόδους της περ.7, της παρ. 2.2.205 του 

Ε.Γ.Λ.Σ. ∆ηλαδή, ο προσδιορισµός της τιµής κτήσεως των χρεογράφων θα γίνει µε τις εξής 

µεθόδους: 
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α)Μέθοδος του µέσου σταθµικού κόστους. 

β)Μέθοδος του κυκλοφοριακού µέσου όρου ή των διαδοχικών υπολοίπων. 

γ)Μέθοδος πρώτη εισαγωγή-πρώτη εξαγωγή (FIFO). 

δ)Μέθοδος τελευταία εισαγωγή-πρώτη εξαγωγή (LIFO). 

ε)Μέθοδος εξατοµικευµένου κόστους. 

στ)Μέθοδος του βασικού αποθέµατος. 

ζ)Μέθοδος του πρότυπου κόστους. 

Όταν η επιχείρηση επιλέγει µία από τις παραπάνω µεθόδους για τον προσδιορισµό της τιµής 

κτήσεως των χρεογράφων πρέπει να την εφαρµόζει πάγια από χρήση σε χρήση. Η αλλαγή της 

εφαρµοζόµενης µεθόδου δεν επιτρέπεται εκτός εάν υπάρχει κάποιος σοβαρός λόγος, οπότε η 

έγκριση παρέχεται ύστερα από αίτηση στον προϊστάµενο της ∆.Ο.Υ. πέντε τουλάχιστον µήνες 

πριν από την λήξη της διαχειριστικής περιόδου. Η αλλαγή αυτή πρέπει να αναφέρεται και να 

αιτιολογείται στο προσάρτηµα του ισολογισµού µαζί µε την επίδραση της αλλαγής αυτής στη 

διαµόρφωση των αποτελεσµάτων χρήσεως. 

 

8.5 Η λογιστική των τίτλων σταθερού εισοδήµατος  

8.5.1 Η τιµή κτήσεως των τίτλων σταθερού εισοδήµατος 

Οι τίτλοι σταθερού εισοδήµατος των οποίων η διαπραγµάτευση γίνεται στο Χρηµατιστήριο στη 

καθαρή τιµή τους δίχως το δουλευµένο τόκο µέχρι την αγορά τους ως αξία κτήσεως τους είναι η 

καθαρή τιµή τους η οποία διαµορφώνεται στο Χρηµατιστήριο µε βάση την προσφορά και την 

ζήτηση. 

Φορολογία τόκων τίτλων σταθερού εισοδήµατος: Οι τόκοι των τίτλων σταθερού εισοδήµατος 

φορολογούνται από 01/01/1997 βάσει των διατάξεων του άρθρου 12 του Ν. 2238/1994,0 φόρος 

αυτός για τα έντοκα γραµµάτια του Ελληνικού ∆ηµοσίου προεισπράττεται κατά την έκδοσή τους 

ενώ για τα οµόλογα κατά το χρόνο της εξαργύρωσης των τοκοµεριδίων ή κατά την λήξη τους, 

όταν πρόκειται για οµόλογα χωρίς τοκοµερίδιο (ZERO COUPON). 
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Εισοδήµατα από REPO ΚΑΙ REVERSE REPO: Στις πράξεις REPO συµφωνείται ότι οι τράπεζες και 

τα µέλη του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών θα πουλήσουν στους πελάτες τους 

εξωχρηµατιστηριακά τίτλους του ∆ηµοσίου µε την υποχρέωση να τους επαναγοράσουν σε 

συγκεκριµένη ηµεροµηνία έναντι συγκεκριµένου µεγαλύτερου τιµήµατος. 

Στις πράξεις REVERSE REPO συµφωνείτε το αντίθετο δηλαδή, ότι οι πελάτες θα πουλήσουν στις 

τράπεζες και τα µέλη του Χρηµατιστηρίου εξωχρηµατιστηριακά έναντι συγκεκριµένου τιµήµατος 

τίτλους του ∆ηµοσίου µε την υποχρέωση να τους επαναγοράσουν σε συγκεκριµένη ηµεροµηνία 

έναντι συγκεκριµένου µεγαλύτερου τιµήµατος. 

 

8.5.2 Η λογιστική των έντοκων γραµµάτιων Ελληνικού ∆ηµοσίου 

Κατά την αγορά των έντοκων γραµµατίων του Ελληνικού ∆ηµοσίου καταβάλλεται η κατά τη 

ηµέρα αγοράς παρούσα αξία τους και όχι η αναγραφόµενη στο τίτλο ονοµαστική αξία. 

Σύµφωνα µε τον αντιπρόεδρο του Ε.ΣΥ.Λ. κ Θεόδωρο Γρηγοράκο η αγορά των έντοκων 

γραµµατίων Ελληνικού ∆ηµοσίου καταχωρείται ως εξής στα λογιστικά βιβλία: 

Στο λογαριασµό 34.08.ΧΧ.00 «Ονοµαστική αξία τίτλων» καταχωρείται η ονοµαστική αξία των 

τίτλων. 

Στο λογαριασµό 34.08.ΧΧ.99 «Ενσωµατωµένοι-µη δουλευµένοι τόκοι-λογαριασµός αντίθετος» 

καταχωρείται το ποσό των µη δουλευ µένων τόκων των έντοκων γραµµατίων. 

Στο τέλος κάθε χρήσεως οι τόκοι του χρονικού διαστήµατος από την ηµεροµηνία αγοράς µέχρι 

την ηµεροµηνία λήξεως της χρήσεως µεταφέρονται από το λογαριασµό 34.08.ΧΧ.99 στο 

λογαριασµό 76.01.04 «Τόκοι έντοκων γραµµατίων Ελληνικού ∆ηµοσίου». 

Παράδειγµα: Στις 15/12/1994 επιχείρηση αγόρασε ένα έντοκο γραµµάτιο Ελληνικού ∆ηµοσίου 

ετήσιας διάρκειας µε επιτόκιο 20% ονοµαστικής αξίας 1,000.000δρχ. αντί 833.333δρχ.Η 

εγγραφή που θα γίνει είναι: 

-15/12/1994- 

34                Χρεόγραφα 

34.08           Έντοκα γραµ/τια Ελλ. ∆ηµοσίου 
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34.08.60       Ετήσιας διάρκειας ετατοκίου 20% 

34,08.60.00   Ονοµαστική αξία τίτλων 1.000.000 

34                Χρεόγραφα 

34.08 Έντοκα γραµ/τια Ελλ. Αηµοσίου 

34.08.60          Ετήσιας διάρκειας επιτοκίου 20% 

34.08.60.99      Ενσωµατωµένοι αδούλευτοι τόκοι 

λογ/µος αντίθετος  166.667 

38 Χρηµατικά διαθέσιµα 

38.00 Ταµείο             833.333 

Αιτιολογία: Αγορά έντοκου γραµµατίου 

 

8.6 Αποτίµηση συµµετοχών και χρεογράφων 

8.6.1 Κατηγορίες στις οποίες διαχωρίζονται οι συµµετοχές και τα χρεόγραφα 

Βάσει των διατάξεων του Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε από το Π.∆. 367/1994 για την 

αποτίµησή τους οι συµµετοχές και τα χρεόγραφα κατανέµονται σε δύο κατηγορίες: 

Στην πρώτη κατηγορία περιλαµβάνονται: 

α) Οι µετοχές των ανώνυµων εταιρειών (εισηγµένες και µη στο Χρηµατιστήριο Αθηνών) 

β) Οι οµολογίες (κοινές, ∆ΕΗ) που έχουν εισαχθεί στο Χρηµατιστήριο Αθηνών γ) Τα 

οµόλογα (Ελληνικού ∆ηµοσίου µε ρήτρα ECU, ΕΤΒΑ, ΕΤΕΒΑ, ΕΚΤΕ,κτλ) δ) Οι τίτλοι 

χρεογράφων µε χαρακτήρα ακινητοποιήσεων 

ε) Οι συµµετοχές σε επιχειρήσεις που δεν έχουν την µορφή της ανώνυµης εταιρείας (ΕΠΕ, Ο.Ε., 

Ε.Ε.) 

Η αποτίµηση των άνω συµµετοχών και χρεογράφων τα οποία κατέχουν στο τέλος της χρήσεως 

όλες οι επιχειρήσεις εκτός τραπεζών, γίνεται από τις εταιρικές χρήσεις που αρχίζουν από 

01/01/1994 και µετά, στην κατά είδος µικρότερη τιµή µεταξύ κτήσεως και τρέχουσας. 
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Όταν η τρέχουσα τιµή είναι µικρότερη της τιµής κτήσεως, η διαφορά χρεώνεται στο λογαριασµό 

68.01 «Προβλέψεις για υποτιµήσεις συµµετοχών και χρεογράφων» µε πίστωση αντίστοιχων 

αντιθέτων λογαριασµών προβλέψεων. 

Κατά τον επανυπολογισµό των προβλέψεων στο τέλος κάθε χρόνου αναπροσαρµόζονται τα 

ποσά των προβλέψεων που εµφανίζονται στους αντίθετους λογαριασµούς µε βάση τα δεδοµένα 

της νέας χρήσεως, είτε µε χρέωση λογαριασµών του 68 είτε µε πίστωση του λογαριασµού 84 

«Έσοδα από αχρησιµοποίητες προβλέψεις προηγούµενων χρήσεων». 

Οι συµµετοχές και τα χρεόγραφα των περιπτώσεων α, β, γ, και δ αποτιµούνται στην συνολικά 

χαµηλότερη τιµή µεταξύ κτήσεως και τρέχουσας, ενώ αυτές της ε περίπτωσης στην κατά είδος 

χαµηλότερη τιµή µεταξύ τρέχουσας και κτήσεως. 

Στην δεύτερη κατηγορία περιλαµβάνονται τα κάθε φύσεως χρεόγραφα και τίτλοι, που έχουν 

χαρακτήρα προθεσµιακής κατάθεσης και δεν έχουν εισαχθεί στο Χρηµατιστήριο. 

Η αποτίµηση γίνεται στην κατά είδος παρούσα αξία κατά την ηµέρα κλεισίµατος του 

ισολογισµού, η οποία προσδιορίζεται µε βάση το ετήσιο επιτόκιο του κάθε χρεογράφου ή τίτλου. 

 

Παράδειγµα: Έντοκο γραµµάτιο Ελληνικού /δηµοσίου, ονοµαστικής αξίας 3.000 ευρώ ετήσιας 

διάρκειας και µε επιτόκιο 20% αποκτήθηκε στις 15/09/2002 αντί 2.445,58. 

Η καταχώρηση στα λογιστικά βιβλία γίνεται ως εξής: 

34.08.60.00 Ονοµαστική αξία τίτλων 3.000 ευρώ 

34.08.60.99 Μη δεδουλευµένοι τόκοι                      554,42 

 Αξία κτήσεως 2445.58 

Η αποτίµηση του τίτλου στο τέλος της χρήσεως θα γίνει στην κατ' είδος παρούσα αξία ως 

εξής: 

31/12/2002- 

34 Χρεόγραφα 

34.08              Έντοκα γραµ/τια Ελλ. ∆ηµοσίου 
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34.08.60          Ετήσιας διάρκειας εττιτοκίου 20% 

34.08.60.99      Ενσωµατωµένοι αδούλευτοι τόκοι  

                      λογ/µος αντίθετος                                    142,65 

76 Έσοδα κεφαλαίου 

76.01 Έσοδα χρεογράφων 

76.01.04          Τόκοι έντοκων γραµ/τιων Ελλ.∆ηµοσίου                                        142,65 

Αιτιολογία: Μεταφορά των δουλευµένων τόκων της περιόδου 15/09/2002 - 31/12/2002 στο 

λογ/µο 76.01.04 

 

Μετά την άνω εγγραφή το παραπάνω έντοκο γραµµάτιο Ελληνικού ∆ηµοσίου θα έχει αξία 

στην απογραφή 31/12/2002: 

34.08.60.00 Ονοµαστική αξία τίτλων 3000,00 

34.08.60.99 Μη δεδουλευµένοι τόκοι 411,77 

Αξία αποτιµήσεως 31/12/2002                                     2588,30 

 

8.6.2 Αγορά µετοχών και αποτίµηση τους στην ίδια χρήση 

Όταν οι επιχειρήσεις αγοράζουν µετοχές άλλων επιχειρήσεων οι οποίες δεν είναι εισηγµένες στο 

Χρηµατιστήριο και η αξία αγοράς τους βασίστηκε σε έκθεση αποτιµήσεως, που έγινε µε βάση τις 

γνωστές µεθόδους εκτιµήσεως η οποία είναι πολλαπλάσια της εσωτερικής λογιστικής αξίας, τότε 

η αποτίµηση των άνω µετοχών µπορεί να γίνει στην αξία κτήσεως. 

Η αποτίµηση αυτή αποτελεί παρέκκλιση από τους κανόνες που ορίζει το άρθρο 43 του κωδ Ν. 

2190/1920 και γίνεται χάριν της πραγµατικής εικόνας της περιουσιακής διάρθρωσης, της 

χρηµατοοικονοµικής θέσεως των αποτελεσµάτων χρήσεως της εταιρείας. 
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8.7 Μεταβιβάσεις µετοχών  

 

8.7.1 Γενικά 

Σύµφωνα µε το άρθρο 8β του κωδ. Ν. 2190/1920 η µεταβίβαση των ονοµαστικών µετοχών 

γίνεται µε την εγγραφή τους σε ειδικό βιβλίο την εταιρείας. Για κάθε µεταβίβαση εκδίδεται νέος 

τίτλος ή σηµειώνεται στους ήδη υπάρχοντες τίτλους η µεταβίβαση µαζί µε το ονοµατεπώνυµο 

,τη διεύθυνση, το επάγγελµα και την εθνικότητα αυτού που µεταβιβάσει καθώς και του νέου 

κατόχου. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται στο τηρούµενο βιβλίο την εταιρείας ενώ στην 

εταιρεία µέτοχος θεωρείται αυτός που είναι εγγεγραµµένος στο βιβλίο αυτό. 

Όταν η µεταβίβαση των ανωνύµων µετοχών γίνεται στο χρηµατιστήριο εφαρµόζονται οι 

διατάξεις των άρθρων 15 και 17 του Ν.3632/2002. 

Επίσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 2238/1994, η µεταβίβαση µετοχών 

ηµεδαπής ανώνυµης εταιρείας µη εισηγµένης στο Χρηµατιστήριο, πραγµατοποιείται αποκλειστικά 

είτε µε συµβολαιογραφικό έγγραφο είτε µε ιδιωτικό έγγραφο το οποίο πρέπει να είναι 

θεωρηµένο από τον προϊστάµενο την αρµόδιας δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας. Σε αντίθετη 

περίπτωση η µεταβίβαση των µετοχών θεωρείται άκυρη και δεν παράγει κανένα έννοµο 

αποτέλεσµα. 

Στοιχεία εγγράφων για µεταβίβαση µετοχών: 

1. Ακριβής χρόνος µεταβίβασης µετοχών 

2. Τόπος σύνταξης του εγγράφου 

3. Τα στοιχεία όλων των συµβαλλόµενων 

4. Στοιχεία µεταβιβαζόµενων µετοχών όπως στοιχεία ανώνυµης(επωνυµία, έδρα, Α.Φ.Μ.), είδος 

µετοχών, αριθµός µετοχών, ονοµαστική αξία µετοχών 

5. Ο τρόπος µε τον οποίο µεταβιβάζονται (πώληση, δωρεά, ανταλλαγή) 

6. Σε περίπτωση πώλησης αναγράφονται το συµφωνηµένο τίµηµα και ο τρόπος καταβολής του 

7. Οι καταβληθέντες φόροι. 
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8.7.2 Φορολογία µεταβίβασης µετοχών µη εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο. 

Η πραγµατική αξία πώλησης µετοχών µη εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο ή σε αλλοδαπό 

χρηµατιστήριο που µεταβιβάζονται από ιδιώτες ή από φυσικά, νοµικά πρόσωπα φορολογείται 

αυτοτελώς µε συντελεστή 5%. 

Ο δικαιούχος του κέρδους ή της ωφέλειας επιβαρύνεται µε τον παραπάνω φόρο και καταβάλλει 

αυτόν εφάπαξ µε την υποβολή δηλώσεως στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. όπου βρίσκεται η έδρα της 

επιχείρησης η οποία µεταβιβάσει τις µετοχές. 

Ο παραπάνω φόρος σύµφωνα µε τον Υπουργό Οικονοµικών είναι φόρος εισοδήµατος και η 

πραγµατική υπεραξία από την πώληση µετοχών αντιµετωπίζεται ως εισόδηµα φορολογούµενο 

ειδικώς. 

Μεταβίβαση ψιλής κυριότητας µετοχών. 

Γενικά: Κατά την µεταβίβαση µε επαχθή αιτία, της ψιλής κυριότητας τίτλων µετοχών, 

συντρέχουν όλα τα εννοιολογικά στοιχεία της πώλησης, όπως αυτά καθορίζονται µε το άρθρο 

513 του Αστικού Κώδικα, αφού στην περίπτωση αυτή ο κύριος των µετοχών απολύει την 

κυριότητα επί των τίτλων και διατηρεί µόνο το δικαίωµα χρήσης και κάρπωσης. 

Μεταβίβαση της ψιλής κυριότητας στο ίδιο πρόσωπο που κατέχει και την επικαρπία: Σε αυτή την 

περίπτωση ο φόρος 5% υπολογίζεται στην συνολική αξία των µετοχών. 

Μεταβίβαση της επικαρπίας στο ίδιο πρόσωπο που κατέχει την ψιλή κυριότητα: Τα παραπάνω 

ισχύουν και όταν έχει προηγηθεί η µεταβίβαση της ψιλής κυριότητας και εν συνεχεία 

µεταβιβάζεται η επικαρπία. 

Προσδιορισµός αξίας µεταβίβασης ψιλής κυριότητας µετοχών: Στην αρχή λαµβάνεται υπ' όψη η 

συµφωνηθείσα τιµή µεταβίβασης της ψιλής κυριότητας των µετοχών εφόσον είναι µεγαλύτερη 

της πραγµατικής- φορολογικής. Στη συνέχεια η αξία αυτή περιορίζεται µόνο στην αξία της ψιλής 

κυριότητας. Η αξία αυτή βρίσκεται µετά την αφαίρεση από την προκύπτουσα κατώτατη 

φορολογική πραγµατική αξία πώλησης των µετοχών, της αξίας της επικαρπίας όπως αυτή 

προσδιορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν.2961/2001. 
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Εάν η επικαρπία είναι ισόβιος ή αορίστου χρόνου και ο επικαρπωτής είναι ανώνυµη εταιρεία τότε 

η αξία της επικαρπίας περιορίζεται στα 8/10 της αξίας που αναλογεί στην πλήρη κυριότητα. 

 

8.7.3 Φορολογία µεταβιβάσεως µετοχών εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο 

Φορολογία ειτί των πωλήσεων εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο: Με την παρ.2 του άρθρου 9 του 

Ν.2579/1998 επιβλήθηκε φόρος µε συντελεστή 0,3% στις πωλήσεις των µετοχών που είναι 

εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο. Ο συντελεστής αυτός αυξήθηκε σε 0,6% για πωλήσεις µετοχών 

που διενεργούνται από 08/10/1999 και ξαναµειώθηκε µε το άρθρο 37 του Ν. 2874/2000 σε 

0,3% . Ο φόρος αυτός υπολογίζεται επί της αξίας των πωλούµενων µετοχών και βαρύνει τον 

πωλητή χωρίς καµία εξαίρεση ως προς την νοµική προσωπικότητά του, την ιθαγένεια, τη µόνιµη 

κατοικία, έδρα ή το φορολογικό καθεστώς από το οποίο διέπεται. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9  

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ Ι∆ΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

 

9.1 Απόκτηση ιδίων µετοχών από τις ανώνυµες εταιρείες. 

 

Μία ανώνυµη εταιρεία µπορεί να αποκτήσει δικές της µετοχές στις εξής περιπτώσεις: 

• Από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την πληρωµή απαιτήσεων της εταιρείας 

• Από χαριστική αιτία 

Σ' αυτές τις δύο περιπτώσεις οι µετοχές πρέπει να πουληθούν µέσα σε ένα έτος από την 

απόκτησή τους. Αν παρέλθει το έτος και δεν έχουν πωληθεί ακυρώνονται. 

• Από εταιρεία που είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο µέχρι ποσοστό 10% του συνολικού 

αριθµού αυτών. 

Σ' αυτή τη περίπτωση αν οι µετοχές δεν πωληθούν µέσα σε τρία έτη ή δεν διανεµηθούν στο 

προσωπικό ακυρώνονται. 
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• Για τη διανοµή µετοχών στο προσωπικό συνδεµένης εταιρείας. 

Σ' αυτή τη περίπτωση οι µετοχές πρέπει να διατεθούν στο προσωπικό µέσα σε ένα έτος. Αν 

παρέλθει το έτος και δεν έχουν διανεµηθεί πρέπει να πωληθούν στο επόµενο. Αν παρέλθει και το 

επόµενο έτος και δεν έχουν πωληθεί ακυρώνονται. 

� Μείωση µετοχικού κεφαλαίου 

� Καθολική µεταβίβαση περιουσίας 

Σ' αυτές τις περιπτώσεις οι µετοχές ακυρώνονται αµέσως. 

Αποτίµηση ιδίων µετοχών. Σύµφωνα µε την άνω διάταξη του άρθρου 42ε (παρ. 13) του Κωδ. 

Ν. 2190/1920 οι ίδιες µετοχές στο τέλος της χρήσεως αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως. 

∆ικαίωµα ψήφου. Στις περιπτώσεις που η ανώνυµη εταιρεία κατέχει νόµιµα δικές της µετοχές 

οι µετοχές αυτές δεν αποσβένονται αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν ως αυτοτελή περιουσιακά 

στοιχεία της όλης εταιρικής περιουσίας, η ανώνυµη εταιρεία θεωρείται προσωρινός κάτοχος των 

µετοχών, όµως τα µετοχικά δικαιώµατα που ενσωµατώνονται σε αυτές δεν µπορούν να 

ασκηθούν από την ανώνυµη εταιρεία αφού το πρόσωπο του δικαιούχου συµπίπτει µε το 

πρόσωπο του υπόχρεου. Εποµένως οι ίδιες µετοχές δεν έχουν δικαίωµα ψήφου στη γενική 

συνέλευση. 

Πληροφορίες στο ετήσιο προσάρτηµα. Όταν η εταιρεία έχει αποκτήσει µέσα στη χρήση 

δικές της µετοχές σύµφωνα µε τη παρ.2 του άρθρου 16, πρέπει να αναφέρονται: 

1. Οι λόγοι για τους οποίους αποκτήθηκαν οι µετοχές αυτές 

2. Ο αριθµός και η ονοµαστική αξία των δικών της µετοχών που απέκτησε η εταιρεία ή που 

µεταβίβασε µέσα στη χρήση καθώς και το τµήµα του µετοχικού κεφαλαίου που 

αντιπροσωπεύουν 

3. Το τυχόν αντίτιµο των ποιο πάνω µετοχών που έχει καταβληθεί για την απόκτησή τους ή 

έχει εισπραχθεί για τη µεταβίβασή τους. 

 



    

 

76 

9.2 Εµφάνιση των ιδίων µετοχών στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. 

Ίδιες µετοχές της µητρικής. Η απάλειψη της συµµετοχής της µητρικής στα ίδια κεφάλαια της 

θυγατρικής καθώς και η λογιστική των διαφορών ενοποίησης δεν εφαρµόζονται για τις µετοχές ή 

τα µερίδια στο κεφάλαιο της µητρικής επιχείρησης που κατέχονται είτε από την ίδια είτε από 

άλλη επιχείρηση που περιλαµβάνεται στην ενοποίηση. Αυτές οι µετοχές εµφανίζονται στον 

ενοποιηµένο ισολογισµό ως «ίδιες µετοχές» ή «ίδια µερίδια» στη κατηγορία χρεόγραφα. 

Ίδιες µετοχές θυγατρικής επιχείρησης που κατέχονται από την ίδια θυγατρική. 

Όταν οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της θυγατρικής επιχείρησης υπάρχουν «ίδιες µετοχές» 

ή «ίδια µερίδια» στον ενοποιηµένο ισολογισµό του οµίλου εµφανίζονται στη κατηγορία 

«χρεόγραφα» ως «ίδιες µετοχές» ή «ίδια µερίδια». 

Ποσά που περιλαµβάνει ο ενοποιηµένος λογαριασµός «ίδιες µετοχές» ή «ίδια 

µερίδια». 

α)Ίδιες µετοχές της µητρικής που κατέχει ο όµιλος: 

Οι «ίδιες µετοχές» ή τα «ίδια µερίδια» που εµφανίζει ο ετήσιος ισολογισµός της µητρικής 

επιχείρησης                          α(ευρώ) 

Πλέον: οι µετοχές ή τα µερίδια της µητρικής επιχείρησης 

που κατέχονται από τις θυγατρικές επιχειρήσεις β(ευρώ) 

Σύνολο µετοχών ή µεριδίων της µητρικής επιχείρησης που 

κατέχονται κατά το χρόνο της ενοποίησης από τις εταιρείες 

του οµίλου α+β(ευρώ) 

β)Ίδιες µετοχές της θυγατρικής που κατέχει η θυγατρική                    γ(ευρώ) 

Σύνολο εµφανιζόµενο στον ενοποιηµένο λογαριασµό 

«ίδιες µετοχές» α+β+γ(ευρώ) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10  

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

 

10.1 ∆ιάκριση των απαιτήσεων 

Οι απαιτήσεις διακρίνονται σε:  

� Σε ενήµερες ή βεβαίας εισπράξεως 

� Σε επισφαλούς εισπράξεως  

� Σε ανεπίδεκτες εισπράξεως 

10.1.1 Απαιτήσεις βεβαίας εισπράξεως 

Είναι οι απαιτήσεις οι οποίες είναι σίγουρο ότι θα ρευστοποιηθούν. Αυτή η σιγουριά προέρχεται 

είτε από τη φερεγγυότητα του πελάτη είτε από τις εγγυήσεις που κατέχει η επιχείρηση για 

κάλυψη των απαιτήσεών της από τους πελάτες. 

 

10.1.2 Απαιτήσεις επισφαλούς εισπράξεως 

Είναι οι απαιτήσεις που κατά την ηµεροµηνία συντάξεως του ισολογισµού υπάρχει πιθανότητα να 

µην εισπραχθούν στο σύνολο τους ή κατά ένα ποσοστό τους. 

Οι επισφαλείς πελάτες παρακολουθούνται λογιστικά από τον λογαριασµό 30.97 «πελάτες 

επισφαλείς». 

Σύµφωνα µε το Ε.Γ.Λ.Σ. (παρ. 2.2.302, περ. 10) στο λογαριασµό 30.97 «πελάτες επισφαλείς» 

παρακολουθούνται οι απαιτήσεις κατά των πελατών που η είσπραξή τους γίνεται αµφίβολη 

ρευστοποίησης οι οποίες µεταφέρονται στο λογαριασµό αυτό από τους οικείους λογαριασµούς 

30»πελάτες». 

Επίσης στο λογαριασµό 30.99 «λοιποί πελάτες λογαριασµός επίδικων απαιτήσεων» 

παρακολουθούνται όσες απαιτήσεις της οικονοµικής µονάδας κατά πελατών της µετατρέπονται 

σε επίδικες. 
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Τέλος στους λογαριασµούς 33.97 «χρεώστες επισφαλείς» και 33.99 «λοιποί χρεώστες επίδικοι» 

παρακολουθούνται οι απαιτήσεις της οικονοµικής µονάδας κατά διαφόρων χρεωστών ή όσες 

απαιτήσεις της οικονοµικής µονάδας κατά διαφόρων χρεωστών της µετατρέπονται σε επίδικες 

αντίστοιχα. Στο λογαριασµό 33.97 µπορούµε να εντάξουµε το ποσό που υπεξαίρεσε υπάλληλος 

από το ταµείο της επιχείρησης. 

Ο Κωδ. Ν. 2190/1920 αναφέρει στο άρθρο 43(σχετ.παρ.8 περ. α') ότι οι επισφαλείς απαιτήσεις 

αποτιµούνται στον ισολογισµό στη πιθανή τους αξία κατά το χρόνο σύνταξής του. 

Η πιθανή αξία των επισφαλών απαιτήσεων κατά το χρόνο συντάξεως του ισολογισµού 

προκύπτει ως εξής: 

Υπόλοιπα τέλους χρήσης 

Αρχική αξία απαιτήσεως ΧΧΧΧ (ευρώ) 

Μείον: Πιθανή ζηµιά της επιχειρήσεως λόγω 

Χαρακτηρισµού της άνω απαιτήσεως ως επισφαλούς ΧΧΧΧ (ευρώ) 

Πιθανή αξία άνω απαιτήσεως ΧΧΧΧ (ευρώ) 

Η πιθανή ζηµιά της επιχειρήσεως, λόγω χαρακτηρισµού της άνω απαιτήσεως ως επισφαλής, θα 

καταχωρηθεί στα βιβλία της µε το σχηµατισµό προβλέψεως. Το άρθρο 42ε του Κωδ. Ν. 2190 

στη παρ. 14 αναφέρει ότι οι προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα προορίζονται να καλύψουν 

ζηµιές, δαπάνες ή υποχρεώσεις της κλειόµενης και των προηγούµενων χρήσεων, που 

διαφαίνονται σαν πιθανές κατά τη µέρα συντάξεως του ισολογισµού, αλλά δεν είναι γνωστό το 

ακριβές µέγεθος του ή ο χρόνος στον οποίο θα προκύψουν. 

Ο σχηµατισµός των προβλέψεων είναι υποχρεωτικός κατά τη σύνταξη των οικονοµικών 

καταστάσεων (άρθρο 43, παρ. 1, περ. γ* του Κωδ. Ν. 2190/1920), ανεξάρτητα από το αν κατά 

τη χρήση προκύπτει καθαρό κέρδος ή ζηµιά. 

Παράδειγµα: Ανώνυµη εταιρεία στις 31/12/2002 έκρινε ότι δύο πελάτες ο Α µε χρεωστικό 

υπόλοιπο στις 31/12/2002 800,00 ευρώ, και ο Β µε χρεωστικό υπόλοιπο στις 31/12/2002 

1.000,00 ευρώ είναι επισφαλείς αφού ο πρώτος πτώχευσε και ο δεύτερος απεβίωσε. Τους 
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παραπάνω πελάτες στις 31/12/2002 τους µετέφερε από το λογαριασµό 30.00 «Πελάτες 

εσωτερικού» και 30.97 «Πελάτες επισφαλείς» µε την εξής λογιστική εγγραφή: 

Κωδικός Λογαριασµός Χρέωση Πίστωση 

30 Πελάτες 

30.97 Πελάτες επισφαλείς 

30.97.0 Α 800.00 

30.97.1 Β   1000,00 

30.00 Πελάτες εσωτερικού 

30.00.00 A 800,00 

30.00.01 Β  1000,00 

Αιτιολογία: Χαρακτηρισµός πελατών ως επισφαλών ο πρώτος λόγω πτώχευσης και ο 

δεύτερος λόγω Θανάτου 

 

Επίσης στις 31/12/2002 σχηµάτισε πρόβλεψη για τους παραπάνω επισφαλείς πελάτες 

1.200,00 ευρώ την οποία καταχώρησε στα λογιστικά βιβλία µε την εξής λογιστική εγγραφή: 

Κωδικός Λογαριασµός Χρέωση Πίστωση 

83 Προβλέψεις για έκτακτους 

                      Κινδύνους 

83.11 Προβλέψεις για επισφαλείς 

                      απαιτήσεις                     1.200,00 

44 Προβλέψεις 

44.11 Προβλέψεις για εττισφαλείς 

                      Απαιτήσεις 

44.11.0             Α 800,00 
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44 Λ 1.01          Β 400,00 

Αιτιολογία: Σχηµατισµός πρόβλεψης για επισφαλείς πελάτες. 

 

10.1.3 Απαιτήσεις ανεπίδεκτες εισπράξεως 

Ανεπίδεκτες εισπράξεως απαιτήσεις είναι εκείνες που δεν θεωρείται πιθανή η είσπραξή τους. 

Ο Κωδ. Ν. 2190/1920 απαιτεί όπως οι απαιτήσεις που είναι ανεπίδεκτες εισπράξεως 

αποσβένονται ολοσχερώς.(άρθρο 43, παρ.8, περ. α') 

Πότε µια απαίτηση είναι ανεπίδεκτη εισπράξεως είναι θέµα πραγµατικό. Έτσι αν ένας οφειλέτης 

έχει παύσει για µεγάλο χρονικό διάστηµα τις πληρωµές του, έχει κηρυχθεί σε κατάσταση 

πτώχευσης και επίσης από δικαστικές αποφάσεις βεβαιούτε ότι αυτός δεν κατέχει καµία 

περιουσία τότε ο οφειλέτης είναι ανεπίδεκτος εισπράξεως (Σ.τ.Ε. 145/1981 και 2695/1981 

∆.Φ.Ν. 1984, σελλ. 1200). 

 

10.2 Η απόσβεση των επισφαλών απαιτήσεων σύµφωνα µε τις λογιστικές αρχές 

Σύµφωνα µε τη λογιστική αρχή της «πραγµατικής εικόνας» τα περιουσιακά στοιχεία πρέπει να 

αναγράφονται στον ισολογισµό στη «πραγµατική» τους αξία, δηλαδή στην αξία που προκύπτει 

µε βάση ης παραδεγµένες λογιστικές αρχές. Έτσι οι µεν ανεπίδεκτες εισπράξεως απαιτήσεις δεν 

πρέπει να αναγράφονται στο ενεργητικό αλλά να διαγράφονται εξ ολοκλήρου, οι ∆ε επισφαλείς 

απαιτήσεις πρέπει να εµφανίζονται στον ισολογισµό µε το ποσό που πιθανολογείται κατά τη 

σύνταξη του ισολογισµού ότι θα εισπραχθεί από αυτές. 

 

10.2.1 Η µέθοδος της εξατοµικευµένης διαγραφής των απαιτήσεων. 

Με βάση αυτή τη µέθοδο οι ζηµιές από επισφαλείς απαιτήσεις βαρύνουν τη χρήση στην οποία 

γίνεται γνωστό ότι η συγκεκριµένη απαίτηση κατέστη ανεπίδεκτη εισπράξεως οπότε διενεργείται 

η εγγραφή αποσβέσεώς της. 

Η µέθοδος αυτή κατακρίνεται γιατί παραβιάζει τη βασική λογιστική αρχή της αντιπαράθεσης 

εσόδων-εξόδων. 
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10.2.2 Η µέθοδος της εξατοµικευµένης εκτίµησης του εισπρακτέου από τις απαιτήσεις 

ποσού. 

Με βάση αυτή τη µέθοδο το ύψος των απωλειών από επισφαλείς απαιτήσεις εκτιµάται από το 

χρόνο που παραµένει ανείσπρακτη η απαίτηση από τους πελάτες. 

Τα χρονικά όρια η υπέρβαση των οποίων καθιστά µια απαίτηση ως επισφαλή καθορίζονται από 

τις επιχειρήσεις. 

 

10.2.3 Η µέθοδος της ποσοστιαίας εκτιµήσεως του εισπρακτέου από τις απαιτήσεις 

ποσού. 

Κατ' αυτήν τη µέθοδο το ύψος των απωλειών από επισφαλείς απαιτήσεις εκτιµάται µε βάση 

ποσοστό που υπολογίζεται επί των απαιτήσεων που έχει η επιχείρηση στο τέλος της χρήσεως. 

Το ποσοστό βρίσκεται µε τον τόπο: 

 

Σύνολο απωλειών από επισφαλείς πελάτες σε προηγούµενες χρήσεις 

Σύνολο απαιτήσεων στις αντίστοιχες προηγούµενες χρήσεις 

 

 

10.2.4 Η µέθοδος της εκτιµήσεως του ύψους της απώλειας από επισφαλείς 

απαιτήσεις. 

Με βάση αυτή τη µέθοδο το ύψος των απωλειών από επισφαλείς απαιτήσεις εκτιµάται µε βάση 

ένα ποσοστό επί των πωλήσεων της χρήσεως. Το ποσοστό αυτό το βρίσκουµε µε το τύπο: 

Απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις προηγούµενων χρήσεων 

Πωλήσεις επί πιστώσει προηγούµενων 

 

10.2.5 Μικτή µέθοδος. 

Ορισµένες επιχειρήσεις, κυρίως πολυεθνικές, εφαρµόζουν µια µικτή µέθοδο σχηµατισµού 

πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις. 
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Οι επιχειρήσεις αυτές σχηµατίζουν «πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις» για τις εξής απαιτήσεις 

τους: 

1. Όσες απαιτήσεις κρίθηκαν ως επισφαλείς και µεταφέρθηκαν στους λογαριασµούς 30..97 και 

33.97 

2. Όσες απαιτήσεις παραµένουν ανείσπρακτες για µεγάλο χρονικό διάστηµα κυρίως 

περισσότερο από ένα χρόνο. 

3. Υπολογίζουν το µέσο ποσοστό διαγραφών επί του κύκλου εργασιών των πέντε τελευταίων 

ετών και βάση αυτού του ποσού σχηµατίζουν πρόσθετη πρόβλεψη. 

 

10.3 Η απόσβεση των επισφαλών απαιτήσεων από φορολογική άποψη. 

Με τη τροποποίηση που έγινε στην περ. θ, της παρ.1 του άρθρου 31 του Ν.2238/1994 µε το 

άρθρο 5, παρ.8, του Ν.3091/2002 για να διαγραφούν απαιτήσεις των επιχειρήσεων κατά 

πελατών και τρίτων ως ανεπίδεκτες εισπράξεως και στη συνέχεια να εκπέσουν φορολογικά από 

τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων πρέπει: 

1. Να βεβαιώνεται ότι εξέλιπε κάθε πιθανότητα εισπράξεως των αντίστοιχων απαιτήσεων 2. 

Να παρατίθενται συγκεκριµένα στοιχεία από τα οποία εξαρτάται η εν όλο ή εν µέρει είσπραξή 

τους όπως η ύπαρξη περιουσιακών στοιχείων των οφειλετών και η τυχόν ύπαρξη ασφαλειών για 

τις απαιτήσεις. 

 

10.4 Η απόσβεση των επισφαλών απαιτήσεων από φορολογική άποψη µετά την ισχύ 

του νόµου 2065/1992 και µέχρι 31.12.2002. 

Η διάταξη του άρθρου 35 παρ.1 περ. στ' του Ν.∆. 3323/1955 αντικαταστάθηκε µε τη διάταξη 

του άρθρου 10 παρ. 12 του Ν.2065/1992, τροποποιήθηκε µε το Ν. 2214/1994, κωδικοποιήθηκε 

στη φορολογία εισοδήµατος στο άρθρο 31, παρ. 1, περ. θ' και τέλος τροποποιήθηκε µε το 

άρθρο 14, παρ.3, του Ν.2459/1997. Η διάταξη αυτή ορίζει ότι από τα ακαθάριστα έσοδα της 

επιχείρησης εκπίπτονται εκτός των άλλων και οι εξής προβλέψεις: 



    

 

83 

Του ποσού των προβλέψεων για την απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων. Το ποσό της πρόβλεψης 

αυτής υπολογίζεται σε ποσοστό µισό τοις εκατό (0,5 %) επί της αναγραφόµενης στα τιµολόγια 

πώλησης ή παροχής υπηρεσιών αξίας προς επιτηδευµατίες µετά την αφαίρεση: 

2. Των επιστροφών ή των εκπτώσεων 

3. Της αξίας των πωλήσεων ή παροχής υπηρεσιών προς το δηµόσιο, δήµους και κοινότητες, 

δηµόσιες επιχειρήσεις, οργανισµούς ή επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και νοµικά πρόσωπα 

δηµοσίου δικαίου 

4. Του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαιοειδών, του φόρου κατανάλωσης καπνού και 

λοιπών φόρων που εµπεριέχονται στη τιµή πώλησης. 

Επίσης υπολογίζεται πρόβλεψη σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επί της αναγραφόµενης στις 

αποδείξεις λιανικής πώλησης αξίας, η οποία προκύπτει από λιανικές πωλήσεις µε πίστωση 

διαρκών καταναλωτικών αγαθών που περιλαµβάνονται στους µε αριθµό 501-503,521-528 και 

721-726 κωδικούς ειδών και υπηρεσιών της έρευνας οικογενειακών προϋπολογισµών των ετών 

1993-1994 της Ε.Σ.Υ.Ε. µε την προϋπόθεση ότι στις αποδείξεις αυτές αναγράφεται διακεκριµένα 

το είδος, η ποσότητα και η αξία των συγκεκριµένων αγαθών. Το ποσό αυτό των ως άνω 

προβλέψεων συναθροιζόµενο µε το ποσό της πρόβλεψης που έγινε σε προγενέστερες 

διαχειριστικές χρήσεις και η οποία εµφανίζεται στα τηρούµενα βιβλία της επιχείρησης, δεν µπορεί 

να υπερβεί το τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) του συνολικού χρεωστικού υπολοίπου του 

λογαριασµού «πελάτες» όπως αυτό εµφανίζεται στην απογραφή τέλους χρήσης. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11  

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ξ.Ν. 

 

11.1 Γενικά 

 

Πολλές επιχειρήσεις συναλλάσσονται µε το εξωτερικό µε αποτέλεσµα από τις συναλλαγές αυτές 

να δηµιουργούνται απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόµισµα (Ξ.Ν.). 

Από 1/1/2001 ξένα νοµίσµατα είναι τα νοµίσµατα χωρών εκτός ζώνης Ευρώ. 
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Η µετατροπή σε ευρώ νοµισµάτων χωρών εκτός ζώνης ευρώ γίνεται ως εξής: 

 

Νόµισµα χώρας εκτός ζώνης Ευρώ 

Κυµαινόµενη ισοτιµία ευρώ/ξένου νοµίσµατος 

 

11.2 Υπολογισµός της αξίας των αγορών από το εξωτερικό και των πωλήσεων στο 

εξωτερικό 

 

11.2.1 ∆ιατάξεις του Ε.Γ.Λ.Σ. 

1. Η αξία σε ευρώ των ειδών, παγίων ή αποθεµάτων, που αγοράζονται από το εξωτερικό, 

ανεξάρτητα από τον τρόπο διακανονισµού της συναλλαγµατικής τους αξίας υπολογίζεται µε βάση 

την επίσηµη τιµή του ξένου νοµίσµατος της ηµέρας διακανονισµού της αξίας. 

2. Η αξία σε ευρώ των αγαθών που πωλούνται στο εξωτερικό, ανεξάρτητα από τον τρόπο 

διακανονισµού της αξίας τους υπολογίζεται µε βάση την επίσηµη του ξένου νοµίσµατος της 

ηµέρας εκδόσεως του παραστατικού πωλήσεως και εξαγωγής από την αποθήκη των πωληµένων, 

σύµφωνα και µε όσα καθορίζονται στην περιπτ. 10 της παρ. 2.2.704. Ενδεχόµενη διαφορά 

µεταξύ της αξίας αυτής και της αξίας του ευρώ που προκύπτει µε βάση την τιµή του ξένου 

νοµίσµατος κατά την ηµέρα διακανονισµού καταχωρείται στη χρέωση του λογαριασµού 81.00.04 

όταν είναι χρεωστική ή στον λογαριασµό 81.01.04 όταν είναι πιστωτική. 

4. Τα αποθέµατα που στέλνονται στο εξωτερικό προς διάθεση για λογαριασµό της 

οικονοµικής µονάδας κατά την απογραφή αποτιµούνται όπως και τα οµοειδή στο εσωτερικό µε 

προσαύξηση της αξίας τους µε τα έξοδα µεταφοράς και παραλαβής τους στο εξωτερικό, καθώς 

και µε τους δασµούς και λοιπούς φόρους-τέλη που καταβάλλονται για την εισαγωγή τους στη 

Τρίτη χώρα. 
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11.2.2 Αγορά αποθεµάτων από το εξωτερικό µε βάση την επίσηµη τιµή του Ξ.Ν. της 

ηµέρας εκδόσεως του τιµολογίου. 

Το Ε.ΣΥ.Λ. έχει δεχτεί (αρ. γνωµ. 177/16.11.1993) ότι εάν µια µονάδα έχει συµφωνήσει µε 

αλλοδαπό προµηθευτή να εξοφλεί τα τιµολόγιά του στην αξία σε ευρώ που προκύπτει από τη 

µετατροπή του ξένου νοµίσµατος σε ευρώ µε βάση την επίσηµη τρέχουσα τιµή πώλησης του 

ξένου νοµίσµατος της ηµεροµηνίας εκδόσεως κάθε τιµολογίου αυτή είναι και η τιµολογιακή αξία 

κτήσεως των αντιστοίχων αγαθών µε την οποία καταχωρούνται προσαυξανόµενη µε τα ειδικά και 

άµεσα έξοδα αγορών: 

-στους οικείους λογαριασµούς των αποθεµάτων της οµάδας 2 

-στους οικείους υπολογαριασµούς του λογαριασµού 94. 

Στις περιπτώσεις αυτές συναλλαγµατική διαφορά θα προκύψει µόνο όταν κατά την εξόφληση 

του τιµολογίου η επίσηµη τρέχουσα τιµή του ξένου νοµίσµατος είναι µικρότερη, οπότε θα 

προκύψει πιστωτική συναλλαγµατική διαφορά η οποία καταχωρείται στον λογαριασµό 81.01.04 

«συναλλαγµατικές διαφορές». 

Αν κατά τη µέρα κλεισίµατος του ισολογισµού υπάρχουν υποχρεώσεις από ανεξόφλητα 

τιµολόγια των άνω αλλοδαπών προµηθευτών η αποτίµηση γίνεται ως εξής: 

-Αν η επίσηµη τιµή του Ξ.Ν. την ηµεροµηνία του ισολογισµού είναι µικρότερη της 

αντίστοιχης της ηµεροµηνίας εκδόσεως του τιµολογίου τότε οι υποχρεώσεις αποτιµούνται στη 

µικρότερη τιµή και η προκύπτουσα συναλλαγµατική διαφορά καταχωρείται στον λογαριασµό 

44.14. 

-Αν η επίσηµη τιµή του Ξ.Ν. της ηµεροµηνίας του ισολογισµού είναι µεγαλύτερη της 

αντίστοιχης της ηµεροµηνίας εκδόσεως του τιµολογίου τότε οι υποχρεώσεις αποτιµούνται στην 

µικρότερη τιµή οπότε στη περίπτωση αυτή δεν προκύπτει συναλλαγµατική διαφορά. 

 

11.2.3 Εισαγωγή εµπορευµάτων από το εξωτερικό τα οποία χωρίς να εκτελωνίζονται 

εξάγονται σε άλλες χώρες. 

Στη περίπτωση αυτή η αξία των πωλούµενων εµπορευµάτων εισπράττεται συνήθως 

προκαταβολικά σε ξένο νόµισµα τα οποία δεν µετατρέπονται σε ευρώ αλλά καταθέτονται σε 



    

 

86 

συγκεκριµένο λογαριασµό συναλλάγµατος από τον οποίο αντλείται η απαιτούµενη κάθε φορά 

ποσότητα ξένου νοµίσµατος η οποία βασίζεται στους προµηθευτές εξωτερικού. 

 

11.2.4 Αξία κτήσεως εισαγόµενων από το εξωτερικό αγαθών. 

Η αξία αυτών των αγαθών συγκεντρώνεται και παρακολουθείται σε υπολογαριασµούς του 

πρωτοβάθµιου λογαριασµού 32 «παραγγελίες στο εξωτερικό», 

Έξοδα εισαγωγής. Αµέσως µετά τη παραλαβή των αγαθών και την εισαγωγή τους στην αποθήκη 

οι επιχειρήσεις µπορούν να υπολογίσουν προϋπολογιστικά όσα από τα ειδικά έξοδα αγοράς δεν 

έχουν ακόµα πληρωθεί, να διαµορφώνεται το συνολικό κόστος κτήσεως και να το µεταφέρουν 

στους λογαριασµούς της οµάδας 2 και στις µερίδες της αποθήκης. Με την αξία των 

προϋπολογιστικών εξόδων θα πιστώνεται ο αντίθετος λογαριασµός 32.90 «κόστος παραγγελιών 

εξωτερικού λογισµένο- λογαριασµός αντίθετος» ο οποίος θα αναλύεται σε υπολογαριασµούς 

αντίστοιχους του 32.01 και θα τακτοποιείται µε το διακανονισµό και οι προκύπτουσες 

µικροδιαφορές µεταφέρονται ή στους αρµόδιους λογαριασµούς της οµάδας 2 ή σε λογαριασµό 

επόµενης εισαγωγής του ίδιου είδους. 

Έξοδα επισκευής. Τα πραγµατοποιούµενα έξοδα επισκευής εισαγόµενων αγαθών 

καταχωρούνται στη χρέωση των υπολογαριασµών 33.15 ή 33.16 οι οποίοι πιστώνονται µε την 

είσπραξη των σχετικών ποσών από τον προµηθευτή. 

 

11.3 Αποτίµηση απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε ξένο νόµισµα. 

11.3.1 Γενικά 

Το Ε.Γ.Λ.Σ. τις συναλλαγµατικές διαφορές τις χωρίζει σε δύο µεγάλες κατηγορίες: 

1. Συναλλαγµατικές διαφορές προερχόµενες από αποτίµηση πιστώσεων ή δανείων που 

χρησιµοποιήθηκαν αποκλειστικά για την απόκτηση παγίων. Ο χειρισµός αυτών των διαφορών 

ρυθµίζεται από την περ. 23, της παρ. 2.2.110 του Ε.Γ.Α.Σ. 

2. Συναλλαγµατικές διαφορές προερχόµενες από αποτίµηση λοιπών απαιτήσεων και 

υποχρεώσεων σε Ξ.Ν. Ο χειρισµός αυτών των διαφορών ρυθµίζεται από την παρ. 2.3.2. του 

Ε.Γ.Α.Σ. 
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Το Ε.Γ.Α.Σ. τις λοιπές απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε Ξ.Ν. τις διαχωρίζει στις εξής κατηγορίες: 

• Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε Ξ.Ν. 

Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε Ξ.Ν.  

• ∆ιαθέσιµα σε Ξ.Ν. 

3. Το Ε.Γ.Α.Σ. στην παρ. 2.3.2 ρυθµίζει τα θέµατα της λογιστικής και αποτιµήσεως: 

• Των ακινητοποιήσεων στο εξωτερικό 

• Των χρεογράφων και άλλων τίτλων συµµετοχών και τοποθετήσεων σε Ξ.Ν. 

 

11.3.2 Συναλλαγµατικές διαφορές προερχόµενες από αποτίµηση πιστώσεων ή 

δανείων που χρησιµοποιήθηκαν αποκλειστικά για την απόκτηση παγίων 

στοιχείων. 

 

11.3.2.1 Λογαριασµός 16.15 «Συναλλαγµατικές διαφορές από πιστώσεις ή δάνεια για 

κτήσεις παγίων στοιχείων». 

Στην περίπτωση που οι επιχειρήσεις λαµβάνουν πιστώσεις και δάνεια σε Ξ.Ν, για την απόκτηση 

παγίων περιουσιακών στοιχείων και τα εξοφλούν κατά τη διάρκεια της χρήσεως τότε 

προκύπτουν συναλλαγµατικές διαφορές. 

Οι συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν: 

1. Κατά την πληρωµή 

2. Κατά την αποτίµηση σε ευρώ των πιστώσεων και δανείων που χρησιµοποιήθηκαν για την 

απόκτηση παγίων στοιχείων καταχωρούνται στους παρακάτω λογαριασµούς: 

16.15 «συναλλαγµατικές διαφορές από πιστώσεις και δάνεια για κτήσεις παγίων στοιχείων» 

16.15.0 Πίστωση Α 

16.15.1 ∆άνειο Β 

16.15.2  

16.15.99 
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Τον τρόπο µε τον οποίο θα αποσβεστεί το υπόλοιπο του λογαριασµού στο τέλος της χρήσης τον 

καθορίζει η περ. 23 της παρ. 2.2.110 του Ε.Γ.Λ.Σ. 

 

11.3.2.2 Η λογιστική του λογαριασµού 44.15 

Εάν ο λογαριασµός 16.15 εµφανίζει πιστωτικό υπόλοιπο αυτό µεταφέρεται στο λογαριασµό 

44.15 «προβλέψεις για συναλλαγµατικές διαφορές από πιστώσεις και δάνεια για κτήσεις παγίων 

στοιχείων». 

Την επόµενη χρήση το άνω πιστωτικό υπόλοιπο µεταφέρεται από τον λογαριασµό 44.15 στο 

λογαριασµό 16.15 και συµψηφίζεται µε τις χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές που υπάρχουν 

είτε από την εξόφληση των δόσεων των δανείων ή πιστώσεων είτε από την αποτίµηση των 

δανείων ή των πιστώσεων στο τέλος της επόµενης χρήσης. 

Αν όµως την επόµενη χρήση προκύψουν πάλι πιστωτικές συναλλαγµατικές διαφορές τότε το άνω 

πιστωτικό υπόλοιπο του λογαριασµού 44.15 µεταφέρεται µε πίστωση του λογαριασµού 81.01.04 

«συναλλαγµατικές διαφορές» το µέρος του πιστωτικού υπολοίπου του λογαριασµού 44.15 που 

αντιστοιχεί στις δόσεις των δανείων που πληρώθηκαν κατά τη διάρκεια της κλειόµενης χρήσης. 

Το µέρος αυτό προσδιορίζεται από τη σχέση: 

∆όσεις εξοφληθείσες κατά τη κλειόµενη χρήση 

Ανεξόφλητο υπόλοιπο στο τέλος της κλειόµενης χρήσης 

 

11.3.2.3 Η λογιστική των χρεωστικών συναλλαγµατικών διαφορών του λογαριασµού 

16.15 

Όταν ο λογαριασµός 16.15 εµφανίζει στο τέλος της χρήσεως χρεωστική συναλλαγµατική 

διαφορά η επιχείρηση προβαίνει στις εξής ενέργειες: 

1. Αν από την αποτίµηση του δανείου ή της πιστώσεως της προηγούµενης χρήσης είχε προκύψει 

συναλλαγµατική διαφορά µεταφερθείσα τελικά στο λογαριασµό 44.15, η διαφορά αυτή την 

επόµενη χρήση µεταφέρεται από το λογαριασµό 44.15 σε µείωση του χρεωστικού υπολοίπου 

του λογαριασµού 16.15. 
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2. Αν µετά τον άνω συµψηφισµό, το υπόλοιπο του λογαριασµού 16.15 εξακολουθεί να 

παραµένει ακόµα χρεωστικό τότε αποσβένεται ως εξής: 

I. Στη περίπτωση κανονικής λειτουργίας της οικονοµικής µονάδας: 

Χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασµού 16.15 31.12.200Χ Υ 

Μείον: µεταφορά στο λογαριασµό 81.00.04 «συναλλαγµατικές διαφορές» ποσό ίσο                  

µε το πηλίκο της διαίρεσης (Υ:δ) όπου «δ» ο αριθµός των 

ετών λήξεως της πιστώσεως ή του δανείου από την 31.12.200Χ Υ:δ 

Νέο υπόλοιπο του λογαριασµού 16.15 στις 31.12.200Χ Υ1 

II. Στη περίπτωση κατασκευαστικής περιόδου της οικονοµικής µονάδας: 

 

3. Από το χρεωστικό υπόλοιπο 31.12.200Χ Υ(ευρώ) µεταφέρεται στο 

λογαριασµό 81.00.04 ποσό ίσο µε το πηλίκο της διαιρέσεως (Υ:δ) όπου δ ο 

αριθµός των ετών λήξεως της πιστώσεως από την 31.12.200Χ. 

Νέο υπόλοιπο του λογαριασµού 16.15, στις 31.12.200Χ (Υ-Υ:δ). 

III. Στην περίπτωση ληξιπρόθεσµων δόσεων: 

Από το χρεωστικό υπόλοιπο 31.12.200Χ Υ(ευρώ) µεταφέρεται στο λογαριασµό 81.00.04: 

� Το χρεωστικό µέρος που αντιστοιχεί στις ληξιπρόθεσµες δόσεις χ(ευρώ) 

� Ποσό ίσο µε το πηλίκο της διαιρέσεως (Υ:δ) όπου δ ο αριθµός των ετών λήξεως 

της πιστώσεως από την 31.12.200Χ 

Νέο υπόλοιπο του λογαριασµού 16.15 στις 31.12.200Χ [Υ-χ-(Υ:δ)]. 
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11.4 Αποτίµηση λοιπών απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε ξένο νόµισµα. 

 

11.4.1 Η λογιστική των συναλλαγµατικών διαφορών των λοιπών απαιτήσεων και 

υποχρεώσεων σε Ξ.Ν 

 

11.4.1.1 Συναλλαγµατικές διαφορές αποτιµήσεως βραχυπρόθεσµων απαιτήσεων και 

υποχρεώσεων. 

Καταχωρούνται στους υπολογαριασµούς: 

44.14  «προβλέψεις για συναλλαγµατικές διαφορές από αποτίµηση βραχυπρόθεσµων   

απαιτήσεων και λοιπών υποχρεώσεων». 

44.14.0 » » » σε $ 

44.14.1 » » »              σε £ 

44.14.χχ » » »           σε «χ» 

Στο τέλος κάθε χρήσης αν τα ποσά των άνω λογαριασµών είναι: 

Χρεωστικά: µεταφέρονται από τους άνω υπολογαριασµούς του δευτεροβάθµιου λογαριασµού 

44.14 στο λογαριασµό 81.00.04 «συναλλαγµατικές διαφορές». 

Πιστωτικά : παραµένουν στους άνω υπολογαριασµούς του δευτεροβάθµιου λογαριασµού 44.14 

και µέσα στην επόµενη χρήση µεταφέρονται στο λογαριασµό 81.01.04 «συναλλαγµατικές 

διαφορές». 

 

11.4.1.2 Συναλλαγµατικές διαφορές αποτιµήσεως διαθεσίµων σε ξένο νόµισµα 

Καταχωρούνται απ' ευθείας: 

� οι χρεωστικές στο λογαριασµό 

81.00.04  

� οι πιστωτικές στο λογαριασµό 

81.01.04 
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11.4.1.3  Ο τρόπος αποτίµησης προθεσµιακής κατάθεσης σε Ξ.Ν. 

Έχουν δοθεί κάποιες διευκρινήσεις από το Ε.ΣΥ.Λ. µε τη γνωµοδότηση 235/7.2.1995 που είναι 

οι ακόλουθες: 

1. Αν η αξία επαναγοράς σε ευρώ είναι καθορισµένη και αµετάβλητη η αποτίµηση θα γίνει 

στην παρούσα αξία σε ευρώ τέλους χρήσης γιατί στη περίπτωση αυτή η απαίτηση σε Ξ.Ν. έχει 

ουσιαστικά µετατραπεί σε απαίτηση σε ευρώ. 

2. Αν η εκ των προτέρων γνωστή τιµή επαναγοράς είναι σε Ξ.Ν. τότε θα εφαρµοστεί η 

διάταξη του άρθρου 28, παρ. 6, περ. α' του Κ..Β.Σ. και η αποτίµηση θα γίνει στην επίσηµη 

τρέχουσα τιµή του Ξ.Ν. τέλους χρήσης και στη συνέχεια µε βάση την ίδια τιµή θα υπολογιστούν 

οι δουλευµένοι τόκοι. 

 

11.4.1.4 Συναλλαγµατικές διαφορές αποτιµήσεως µακροπρόθεσµων απαιτήσεων και 

υποχρεώσεων. 

Καταχωρούνται στους υπολογαριασµούς: 

   44.14 «Προβλέψεις για συναλλαγµατικές διαφορές από αποτίµηση µακροπρόθεσµων 

απαιτήσεων». 

  44.14.10     »                 » »                »            σε               $. 

44.14.11     »                 »                     »                »            σε               £. 

44.14.χχ     »                 »                     »                »            σε              «χ» 

Στο τέλος κάθε χρήσης αν τα ποσά των άνω λογαριασµών είναι: 

         



 

Χρεωστικά: µεταφέρονται από τους άνω υπολογαριασµούς του δευτεροβάθµιου λογαριασµού 

44.14 στο λογαριασµό 81.00.04 «συναλλαγµατικές διαφορές». 

Πιστωτικά: Από τα πιστωτικά υπόλοιπα µεταφέρεται από τους άνω υπολογαριασµούς του 

δευτεροβάθµιου λογαριασµού 44.14 στο λογαριασµό 81.01.04 «συναλλαγµατικές διαφορές» το 

µέρος εκείνο που αντιστοιχεί στις απαιτήσεις που εισπράχθηκαν και στις υποχρεώσεις που 

πληρώθηκαν µέσα στη χρήση. Σε περίπτωση που προηγήθηκαν µερικοί συµψηφισµοί των 

πιστωτικών υπολοίπων των υπολογαριασµών 44.14 µε χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές το 

µέρος που µεταφέρεται στη πίστωση του λογαριασµού 81.01.04 προσδιορίζεται κατ' αναλογία µε 

βάση: 

Αρχικά πιστωτικά υπόλοιπα λογαριασµού 44.14.χχ 

Τελικά υπόλοιπα λογαριασµού 44.14.χχ 

 

11.5 Εξόφληση υποχρεώσεων σε S.N. µε προαγορά συναλλάγµατος. 

Αν για την εξόφληση των υποχρεώσεων Ξ.Ν. έχει γίνει προαγορά σε Ξ.Ν η αξία του οποίου σε 

ευρώ είναι καθορισµένη και αµετάβλητη, τότε πραγµατική αξία των υποχρεώσεων σε Ξ.Ν. είναι η 

καθορισµένη και αµετάβλητη αυτή η αξία σε ευρώ του προαγορασθέντος Ξ.Ν. στην οποία θα 

εκτιµηθούν και οι υποχρεώσεις σε Ξ.Ν. κατά το κλείσιµο του ισολογισµού. 

 

11.6 Ενσωµάτωση οικονοµικών καταστάσεων υποκαταστήµατος εξωτερικού στις 

ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις του κεντρικού - Μέθοδος των ιστορικών 

τιµών του ξένου νοµίσµατος. 

 

11.6.1 Γενικά 

Κατά τη µέθοδο αυτή, όπως περιγράφεται στη παρ. 2.3.302 του Ε.Γ.Α.Σ. τα στοιχεία του 

ισολογισµού χωρίζονται σε χρηµατικά και µη στοιχεία. 



    

 

93 

 

11.6.2 Προσδιορισµός των συναλλαγµατικών διαφορών ενσωµάτωσης 

υποκαταστήµατος εξωτερικού. 

Στη προηγούµενη παράγραφο αναφέραµε ότι τα στοιχεία του ισολογισµού της θυγατρικής 

εξωτερικού χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: χρηµατικά και µη χρηµατικά στοιχεία. 

Τα µη νοηµατικά στοιγεία του ισολογισµού σε Ξ.Ν. µετατρέπονται σε κόστος βάσει των 

ιστορικών τιµών του ξένου νοµίσµατος µε τις οποίες αποτιµούνται στο τέλος της χρήσης. 

Τα γ ρηµατικά στοιγεία του ισολογισµού σε Ξ.Ν. δηµιουργούν συναλλαγµατικές διαφορές 

ενσωµάτωσης αφού το υπόλοιπο αυτών σε ξένο νόµισµα στο τέλος της χρήσης αποτιµάται µε 

τη τιµή του ξένου νοµίσµατος της ηµέρας κλεισίµατος του ισολογισµού. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12  

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α 

 

12.1  Έννοια και διάκριση προβλέψεων. 

Πρόβλεψη είναι η κράτηση ορισµένου ποσού σε βάρους του λογαριασµού γενικής 

εκµετάλλευσης κατά το κλείσιµο του ισολογισµού κάθε οικονοµικής µονάδας. Η πρόβλεψη 

αποβλέπει κυρίως στην κάλυψη ζηµίας ή εξόδων ή ενδεχόµενης υποτίµησης στοιχείων του 

ενεργητικού, όταν κατά την ηµεροµηνία σύνταξης του ισολογισµού είναι πιθανή η 

πραγµατοποίησή τους χωρίς όµως να είναι γνωστό το ακριβές µέγεθος τους ή ο χρόνος 

πραγµατοποιήσεως. 

∆ιακρίνονται σε: 

α. Προβλέψεις για κινδύνους εκµετάλλευσης οι οποίες σχηµατίζονται µε χρέωση των 

υπολογαριασµών του 68 « προβλέψεις εκµεταλλεύσεως» και προορίζονται για την κάλυψη 

εξόδων της κλειόµενης χρήσεως που πιθανόν να πραγµατοποιηθούν µετά το σχηµατισµό των 

προβλέψεων. 

β. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους οι οποίες σχηµατίζονται µε χρέωση των 

υπολογαριασµών του 83 «προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους» και προορίζονται για να 
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καλύψουν έκτακτες ζηµιές και έξοδα που πιθανόν να πραγµατοποιηθούν µετά τον σχηµατισµό 

των προβλέψεων. 

Σύµφωνα µε το Ε.Γ.Λ.Σ. ο σχηµατισµός των προβλέψεων είναι υποχρεωτικός εφόσον 

συντρέχουν οι προϋποθέσεις που αναφέραµε παραπάνω. 

Στις οικονοµικές καταστάσεις οι προβλέψεις εµφανίζονται ως εξής: 

44.00 « Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία» 

44.09 « Λοιπές προβλέψεις εκµεταλλεύσεως» 

44.12 « Προβλέψεις για εξαιρετικούς κινδύνους και έκτακτα έξοδα» 

44.13 «Προβλέψεις για έξοδα προηγούµενων χρήσεων» 

44.14 «Προβλέψεις για συναλλαγµατικές διαφορές από αποτίµηση απαιτήσεων και λοιπών 

υποχρεώσεων» 

44.15 «Προβλέψεις για συναλλαγµατικές διαφορές από πιστώσεις και δάνεια για κτήσεις παγίων 

στοιχείων» 

44.98 «Λοιπές έκτακτες προβλέψεις» 

 

12.2 Ζηµιογόνα γεγονότα που επέρχονται µεταξύ της ηµεροµηνίας του ισολογισµού 

και της έγκρισης του. 

Γεγονότα µετά την χρονολογία του ισολογισµού, σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο No 

10, είναι τα γεγονότα εκείνα, ευνοϊκά ή µη, που επέρχονται µεταξύ της χρονολογίας του 

ισολογισµού και εκείνης κατά την οποία οι οικονοµικές καταστάσεις εγκρίνονται από το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο για δηµοσίευση και τα οποία µπορεί ή να υποδηλώνουν την ανάγκη 

προσαρµογών των ενεργητικών και παθητικών στοιχείων του δηµοσιευµένου ισολογισµού ή να 

απαιτούν αποκάλυψή τους στις οικονοµικές καταστάσεις. 

∆ιορθωτικά γεγονότα τα οποία επέρχονται µετά την χρονολογία του ισολογισµού και 

επιβάλλουν προσαρµογή στοιχείων του ισολογισµού: Μια επιχείρηση πρέπει να αναπροσαρµόζει 

τα ποσά που είναι καταχωρηµένα στις οικονοµικές καταστάσεις της, για να αντανακλούν τα 

γεγονότα που αναπροσαρµόζουν µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού, σύµφωνα µε το ∆ιεθνές 

Λογιστικό Πρότυπο ΝοΙΟ. Υπάρχουν γεγονότα τα οποία µολονότι συµβαίνουν µετά την 
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χρονολογία του ισολογισµού, αντανακλώνται µερικές φορές στις οικονοµικές καταστάσεις 

εξαιτίας νοµικών υποχρεώσεων ή από την ειδική φύση τους. Στις περιπτώσεις αυτές χρειάζεται 

να γίνουν προσαρµογές όλων των στοιχείων του ισολογισµού της κλειόµενης χρήσης αφού τα 

ζηµιογόνα γεγονότα, που συµβαίνουν µετά την σύνταξη του ισολογισµού παρέχουν πρόσθετες 

πληροφορίες για την αποτίµηση των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων του 

ισολογισµού της κλειόµενης χρήσης. 

 

Προς κατανόηση των παραπάνω αναφέρουµε το εξής παράδειγµα: 

Στις 20 Ιανουαρίου 2004 η ανώνυµη εταιρία πληροφορήθηκε ότι ο πελάτης Λ πτώχευσε. Ο 

πελάτης εµφανίζει στις 31/12/2003 χρεωστικό υπόλοιπο 10.000 ευρώ. Η ανώνυµη εταιρία για να 

αποτιµήσει την απαίτηση της από τον πελάτη στο τέλος της κλειόµενης χρήσεως 31/13/2003 θα 

πρέπει να λάβει υπόψη της το παραπάνω γεγονός της πτώχευσης παρότι συνέβη µετά την 

χρονολογία του ισολογισµού. Το γεγονός της πτώχευσης αποτελεί πρόσθετη απόδειξη των 

συνθηκών(επισφολής πελάτης) που υπήρχαν κατά την χρονολογία του ισολογισµού. 

 

Μη διορθωτικά γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού, δηλαδή γεγονότα τα οποία 

επέρχονται µετά την χρονολογία του ισολογισµού και απαιτούν µόνο αποκάλυψή τους στις 

οικονοµικές καταστάσεις. Σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο δεν είναι ενδεδειγµένες οι 

προσαρµογές των στοιχείων του ισολογισµού, για γεγονότα που συµβαίνουν µετά την 

χρονολογία του ισολογισµού, στις περιπτώσεις που τα γεγονότα αυτά δεν σχετίζονται µε 

υφιστάµενες συνθήκες κατά τη χρονολογία του ισολογισµού. Τα ασυνήθιστα αυτά γεγονότα τα 

οποία λαµβάνουν χώρα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού, θα πρέπει να αποκαλύπτονται 

εφόσον επηρεάζουν την περιουσιακή κατάσταση ή τα αποτελέσµατα ή γενικά την θέση της 

επιχείρησης σε βαθµό που αυτά τα γεγονότα δεν θα πρέπει να παραµείνουν άγνωστα στους 

µετόχους και τους τρίτους. 

Σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. ΝοΙΟ αναθεωρηµένο το 1999 παρ.20 όταν µη διορθωτικά γεγονότα µετά 

την ηµεροµηνία του ισολογισµού είναι τέτοιας σπουδαιότητας που η µη γνωστοποίηση θα 

επηρέαζε την ικανότητα των χρηστών των οικονοµικών καταστάσεων να προβούν σε 

κατάλληλες εκτιµήσεις και αποφάσεις, µια επιχείρηση πρέπει να γνωστοποιεί τις ακόλουθες 
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πληροφορίες για κάθε σηµαντική κατηγορία µη διορθωτικών γεγονότων µετά την χρονολογία 

του ισολογισµού: α)την φύση του γεγονότος και β)µια εκτίµηση του οικονοµικού αποτελέσµατος 

του ή µια δήλωση ότι τέτοια εκτίµηση δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί. 

Τέτοια γεγονότα είναι: ένας µεγάλος µετασχηµατισµός µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού, η 

πώληση µιας µεγάλης θυγατρικής µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού, η ανακοίνωση µετά 

την ηµεροµηνία του ισολογισµού ενός προγράµµατος για να διακοπεί µια εκµετάλλευση ή 

κατάρτιση δεσµευτικών συµφωνιών για διάθεση περιουσιακών στοιχείων της διακοπείσας 

εκµετάλλευσης ή διακανονισµό υποχρεώσεων που αποδίδονται στην διακοπείσα εκµετάλλευση 

κ.τ.λ. 

Γεγονότα τα οποία επέρχονται µετά τη χρονολογία του ισολογισµού και φανερώνουν ότι παύει η 

δραστηριότητα της επιχείρησης. Γεγονότα που συµβαίνουν µετά τη χρονολογία του Ισολογισµού 

µπορεί να φανερώνουν ότι η επιχείρηση µε συνεχιζόµενη δραστηριότητα. Σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 

No 10 (αναθεωρηµένο 1999) παρ. 13 µια επιχείρηση δεν πρέπει να καταρτίζει τις οικονοµικές 

καταστάσεις της πάνω στη της συνεχιζόµενης δραστηριότητας ( Going Concern) αν η διεύθυνση 

της επιχείρησης προσδιορίζει µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού, είτε ότι προτίθεται να 

ρευστοποιήσει την επιχείρηση είτε να παύσει να εµπορεύεται ή ότι δεν έχει εναλλακτική 

πραγµατική λύση από το να πράξει έτσι. Η επιδείνωση των οργανικών αποτελεσµάτων και της 

οικονοµικής καταστάσεως µετά την χρονολογία του ισολογισµού ενδέχεται να φανερωθεί την 

ανάγκη να µελετηθεί, κατά πόσο είναι σωστή, η κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων να 

γίνει µε βάση την εκδοχή της συνεχιζόµενης δραστηριότητας για την επιχείρηση. Εάν η 

παραδοχή της συνεχιζόµενης δραστηριότητας δεν είναι του λοιπού κατάλληλη, η επίδραση είναι 

τόσο διάχυτη που το άνω ∆.Λ.Π. απαιτεί µια θεµελιώδη µεταβολή στη βάση της λογιστικής 

µάλλον, παρά µια αναπροσαρµογή στα ποσά που είναι καταχωρηµένα µέσα στην αρχική βάση 

λογιστικής. 

 

12.3 Εκτίµηση ζηµιών που αναµένονται να προκύψουν από ενδεχόµενα γεγονότα. 
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12.3.1 Πληροφόρηση των µετόχων και τρίτων για ζηµιές από ενδεχόµενα γεγονότα. 

Η εταιρεία πρέπει να αναφέρει στην έκθεση διαχειρίσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (ή του 

διαχειριστή) και σηµαντικές ζηµιές που κατά το χρόνο υποβολής της έκθεσης είτε υπάρχουν είτε 

αναµένονται να προκύψουν. Πρόκειται για τη σηµαντικότερη από τις πληροφορίες που επιβάλει 

ο Νόµος 2190/1920 (σχετ. άρθρο 43α, παρ. 3) να γίνονται γνωστές στους µετόχους και στους 

τρίτους ώστε να εκτιµήσουν σωστά τα στοιχεία των δηµοσιευόµενων οικονοµικών 

καταστάσεων. 

Η διοίκηση της Ανώνυµης Εταιρείας, της ΕΠΕ κ.λπ. πρέπει, µέσο της «έκθεσης διαχειρίσεως» να 

δώσει πληροφορίες στους µετόχους και στους τρίτους για τις αναµενόµενες ζηµιές από 

ενδεχόµενα γεγονότα. 

Ενδεχόµενο γεγονός, είναι η κατάσταση ή οι συνθήκες, το τελικό αποτελεσµάτων των οποίων, 

κέρδος ή ζηµιά, θα επιβεβαιωθεί µόνο µε την επέλευση ή όχι ενός ή περισσότερων αβέβαιων 

µελλοντικών συµβάντων (∆.Λ.Π. No 10, αναθεωρηµένο 1994 παρ. 3) 

Στη συνέχεια µε το ∆.Λ.Π. No 37 (έκδοσης 1998) «Προβλέψεις, Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις και 

Ενδεχόµενες Απαιτήσεις» αντικαταστάθηκαν τµήµατα του άνω ∆.Λ.Π. No 10 τα οποία 

πραγµατεύονται τα ενδεχόµενα γεγονότα, διαχωρίζοντας τα ενδεχόµενα γεγονότα :  

σε προβλέψεις, ενδεχόµενες υποχρεώσεις και ενδεχόµενες υποχρεώσεις και ενδεχόµενες 

απαιτήσεις. 

Σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. Νο37 (παρ.13) οι προβλέψεις καταχωρούνται ως υποχρεώσεις όταν 

υφίσταται ως δεσµεύσεις της επιχείρησης, κατά τη χρονική στιγµή συντάξεως του ισολογισµού, 

και οι οποίες δεσµεύσεις έχουν πιθανό µελλοντικό αποτέλεσµα την εκροή πόρων για τον 

διακανονισµό του και παράλληλα οι δεσµεύσεις αυτές µπορούν να εκτιµηθούν αξιόπιστα. 

 

12.3.2 Εκτίµηση ζηµίας από ενδεχόµενα γεγονότα. 

Γενικά όλες οι προβλέψεις είναι ενδεχόµενες, γιατί είναι αβέβαιες στο χρόνο και στο ποσό. 

Πρόβλεψη είναι µια υποχρέωση αβέβαιου χρόνου ή ποσού σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. Νο37 παρ. 10. 
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Σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. Νο37 παρ. 14 µια πρόβλεψη πρέπει να καταχωρείται όταν: α) Μια 

επιχείρηση έχει µια παρούσα δέσµευση ως αποτέλεσµα ενός γεγονότος που συνέβη στο 

παρελθόν. 

β) Είναι πιθανό ότι µια εκροή πόρων που ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη θα απαιτηθεί για τον 

διακανονισµό της δεσµεύσεως. 

γ) Μια αξιόπιστη εκτίµηση µπορεί να γίνει για το ποσό της δέσµευσης. Σε εξαιρετικά σπάνιες 

περιπτώσεις όπου µια αξιόπιστη εκτίµηση δεν µπορεί να γίνει µια υποχρέωση υπάρχει η οποία 

δεν µπορεί καταχωρηθεί. Αυτή η υποχρέωση γνωστοποιείται ως ενδεχόµενη υποχρέωση(∆.Λ.Π. 

Νο37 παρ.26). 

Το ποσό που καταχωρείται ως πρόβλεψη πρέπει να είναι η ορθή εκτίµηση που απαιτείται για να 

διακανονιστεί η παρούσα δέσµευση κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 

 

12.4 Πρόβλεψη για ζηµιές, δαπάνες ή υποχρεώσεις που διαφαίνονται σαν 

πιθανότητες κατά την ηµεροµηνία σύνταξης του ισολογισµού από ενδεχόµενα 

γεγονότα. 

12.4.1 Γενικά. 

Οι προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα προορίζονται να καλύψουν ζηµιές, δαπάνες ή 

υποχρεώσεις της κλειόµενης χρήσης και των προηγούµενων χρήσεων που διαφαίνονται σαν 

πιθανές κατά την ηµεροµηνία σύνταξης του ισολογισµού, αλλά δεν είναι γνωστό το ακριβές 

µέγεθος του ή ο χρόνος στον 

οποίο θα προκύψουν. Οι προβλέψεις αυτές σχηµατίζονται κάθε χρόνο σε ύψος που να καλύπτει 

τα αναγκαία όρια. 

Οι προβλέψεις αυτές διακρίνονται σε: 

� Προβλέψεις λόγω εργατικών διεκδικήσεων ή διαφορών  

� Προβλέψεις λόγω αγωγών Τρίτων κατά της επιχείρησης  

� Προβλέψεις για λοιπές ενδεχόµενες υποχρεώσεις  

� Προβλέψεις για φόρους τέλη 
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12.4.2 Προβλέψεις λόγω εργατικών διεκδικήσεων ή διαφορών. 

Ο εργοδότης µπορεί να καταβάλλει αναδροµικά στο προσωπικό του βάσει νόµιµης αιτία, η οποία, 

είτε υφίστατο, είτε δηµιουργήθηκε εκ των υστέρων και εποµένως ήταν άγνωστη στον εργοδότη 

την εποχή στην οποία αυτά ανάγονται. 

Εξετάζουµε δύο περιπτώσεις: 

α) Αναδροµικά χορηγούµενα από τον εργοδότη βάσει νόµιµης αιτίας, που ήταν γνωστή σε αυτόν 

το χρόνο που ανάγονται. 

Πολλές φορές ο εργοδότης γνωρίζει ότι οφείλει να καταβάλλει στους εργαζόµενούς του 

αποδοχές αλλά για ορισµένους λόγους δεν εξοφλεί αµέσως την υποχρέωση αυτή. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις ο εργοδότης πρέπει να εξοφλεί αµέσως τις υποχρεώσεις του ή αλλιώς να τις 

καταχωρεί στα λογιστικά βιβλία µε βάση τα στοιχεία της µισθοδοτικής κατάστασης. Η εγγραφή 

πρέπει να γίνει µέσα στην χρήση στην οποία έγιναν τα έξοδα ανεξάρτητα αν το ποσό 

εξοφλήθηκε ή όχι και θα έχει την µορφή: 

31/12/2004 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ       ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

60                 Αµοιβές & έξοδα προσωπικού 

60.00             Αµοιβές έµµισθου προσωπικού 

60.00.07         Επιδόµατα κανονικής άδειας ΧΧΧΧ 

60.00.08         Αποζηµιώσεις µη χορηγούµενων αδειών ΧΧΧΧ 

60.03             Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις Προσωπικού 

60.03.00         Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ ΧΧΧΧ 

53               Πιστωτές διάφοροι 

53.03                             Οφειλόµενες αµοιβές προσωπικού 

53.03.00                         Υπάλληλος Α ΧΧΧΧ 
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54                Υποχρεώσεις από φόρους τέλη  

54.03                Φόροι τέλη αµοιβών προσωπικού 

54.03.00                         Φ.Μ.Υ. ΧΧΧΧ 

55               Ασφαλιστικοί οργανισµοί  

55.00                            ΙΚΑ 

55.00.00                        Λογαριασµός τρέχουσας κίνησης  ΧΧΧΧ 

Έτσι η επιχείρηση θα µπορέσει να αποδώσει εµπρόθεσµα τις κρατήσεις και να χορηγήσει 

βεβαιώσεις µε τις σωστές αποδοχές που έλαβαν οι µισθωτοί κατά την διάρκεια της χρήσεως. 

β) Αναδροµικά καταβαλλόµενα βάσει διάταξης νόµου, συλλογικής σύµβασης ή δικαστικής 

απόφασης. 

Οι επιχειρήσεις σε αυτές τις περιπτώσεις καλούνται να καταβάλλουν εκ των υστέρων ένα 

σηµαντικό ποσό για αµοιβές και εργοδοτικές εισφορές, οι οποίες αφορούν προηγούµενες χρήσεις 

τα αποτελέσµατα των οποίων έπρεπε κανονικά να είχαν επιβαρύνει. Γι' αυτό οι επιχειρήσεις 

επιβάλλεται, να δηµιουργούν προβλέψεις για την αντιµετώπιση των δαπανών λόγω εργατικών 

διεκδικήσεων ή διαφορών, οπότε µε το ποσό της σχηµατισµένης πρόβλεψης θα χρεωθούν οι 

υπολογαριασµοί του 68 «Προβλέψεις εκµεταλλεύσεως» και θα πιστωθούν οι υπολογαριασµοί 

του 44 « Προβλέψεις». 

 

Παράδειγµα: Οι κληρονόµοι αποβιώσαντος από εργατικό ατύχηµα εργάτη διεκδικούν 

δικαστικώς από το έτος 2001 αποζηµίωση 120.000 ευρώ και η απόφαση του δικαστηρίου δεν 

έχει εκδοθεί µέχρι το τέλος της χρήσεως 2002 αλλά ο νοµικός σύµβουλος της εταχειρήσεως 

πιθανολογεί ότι τελικά θα ικανοποιηθούν πλήρως οι κληρονόµοι. 

Ο σχηµατισµός της πρόβλεψης 120.000 ευρώ πρέπει να καταχωρηθεί στα βιβλία της 

επιχειρήσεως στις 31/12/2002 µε την εξής εγγραφή: 

Κωδικός            Λογαριασµός             Χρέωση Πίστωση 

83                  Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους  
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83.98              Λοιπές προβλέψεις 

83.98.0          Πρόβλεψη για αποζηµίωση 

                    κληρονόµων αποβιώσαντος εργάτη               120.000 

44         Προβλέψεις 

44.98         Λοιπές έκτακτες προβλέψεις 

44.98.0        Πρόβλεψη για αποζηµίωση κληρονόµων 

                              Αποβιώσαντος εργάτη                                                120.000 

Αιτιολογία: Σχηµατισµός πρόβλεψης για αποζηµίωση έτους 2002 που Θα καταβληθεί στους 

κληρονόµους του εργάτη. 

12.4.3 Προβλέψεις λόγω αγωγών τρίτων(εκτός προσωπικού) κατά της επιχείρησης. 

 

Ο νοµικός σύµβουλος κάθε επιχείρησης πρέπει να δώσει αναλυτικές πληροφορίες σχετικά µε τις 

αγωγές τρίτων κατά της επιχείρησης. Από τις πληροφορίες αυτές πρέπει να προκύπτει το ποσό 

που τελικά θα επιβαρυνθεί η επιχείρηση από την αγωγή αυτή ώστε να σχηµατισθεί πρόβλεψη. 

Η εκτίµηση του ποσού που τελικά θα καταβάλλει η επιχείρηση στον τρίτο, και το οποίο πρέπει 

να προβλεφθεί στις οικονοµικές καταστάσεις εκτιµάται µε τον τρόπο που αναφέρεται στην 

παράγραφο 13.3. 

Παράδειγµα: Τρίτος µε αγωγή κατά της εταιρίας που κατέθεσε στις 10JL2003 διεκδικεί 

αποζηµίωση 100,000 ευρώ. Η διοίκηση της εταιρίας θέλοντας να εκτιµήσει τις ενδεχόµενες από 

την αγωγή τρίτου έλαβε υπόψη της τη γνωµάτευση του νοµικού συµβούλου από την οποία 

προκύπτει ότι ο τρίτος µπορεί να δικαιωθεί κατά 60% ποσό που η εταιρία εκτιµά ως πλέον 

πιθανό ν α συµβιβαστεί. Στις 31/12/2003 η εταιρία σχηµατίζει την εξής πρόβλεψη έτσι ώστε να 

καλύψει την ζηµία που θα προκύψει από την αγωγή τρίτου: 

Κωδικός Λογαριασµός        Χρέωση Πίστωση 

83 Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 

83.98         Λοιπές έκτακτες προβλέψεις 
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83.98.00       Ενδεχόµενη ζηµία από αγωγή τρίτου             60.000 

44          Προβλέψεις 

44.98                  Λοιπές έκτακτες προβλέψεις 

44.98.00             Αγωγή τρίτου 60.000 

Αιτιολογία: Σχηµατισµός πρόβλεψης λόγω αγωγής τρίτου.  

 

12.4.4 Προβλέψεις για λοιπές ενδεχόµενες υποχρεώσεις. 

Ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις: Κάθε επιχείρηση οφείλει να αποδίδει εµπρόθεσµα τις οφειλόµενες 

υποχρεώσεις της. 

Στη περίπτωση που στο τέλος της χρήσεως υπάρχουν ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις, τότε η 

επιχείρηση πρέπει να προσδιορίσει τις επιβαρύνσεις µε τις οποίες επιβαρύνεται κατά την ηµέρα 

σύνταξης του ισολογισµού λόγω της άνω καθυστέρησης εξοφλήσεως των αποδοχών. 

Για τις επιβαρύνσεις αυτές η επιχείρηση πρέπει να σχηµατίσει ισόποση πρόβλεψη. Εάν η 

επιχείρηση έχει ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις προς το ∆ηµόσιο ή προς Οργανισµούς Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης από φόρους, τέλη και δικαιώµατα πρέπει να προσδιορίσει το ύψος των 

επιβαρύνσεων που υπάρχουν από την µη εξόφληση των άνω υποχρεώσεων κατά την ηµέρα 

σύνταξης του ισολογισµού. Με το ποσό των επιβαρύνσεων αυτών η επιχείρηση θα πρέπει να 

σχηµατίσει πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσµάτων της κλειόµενης χρήσεως, 

Η επιχείρηση πρέπει να σχηµατίσει την ίδια πρόβλεψη και στην περίπτωση που έχει 

ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις κατά την ηµέρα σύνταξης του ισολογισµού, προς τα ασφαλιστικά 

ταµεία, καθώς και προς τράπεζες προµηθευτές και λοιπούς πιστωτές για τις οποίες έχει 

υποχρέωση να καταβάλλει τόκους υπερηµερίας. 

Εγγυήσεις προϊόντων: Ορισµένες επιχειρήσεις κατά την πώληση των προϊόντων στους πελάτες 

αναλαµβάνουν την υποχρέωση να αποκαταστήσουν δωρεάν τις βλάβες που οφείλονται στον 

κατασκευαστή. 
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Η επιχείρηση πρέπει να σχηµατίσει πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσµάτων της κλειόµενης 

χρήσης για να καλύψει τις ενδεχόµενες 

δωρεάν επισκευές ή αλλαγές ανταλλακτικών οι οποίες καλύπτονται από την εγγύηση των 

πωλούµενων προϊόντων της ίδιας χρήσεως. 

Υποχρεώσεις για κάλυψη ελλειµµάτων ασφαλιστικών ταµείων: Υπάρχουν ορισµένες υποχρεώσεις 

όπου οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωµένες από διατάξεις νόµων, από συλλογικές συµβάσεις 

εργασίας να καλύπτουν τα µελλοντικά ελλείµµατα ασφαλιστικών ταµείων ή λογαριασµών. Στις 

περιπτώσεις αυτές η επιχείρηση είναι υποχρεωµένη να εκτιµήσει την παρούσα αξία των 

υποχρεώσεών της από τα άνω ενδεχόµενα µελλοντικά ελλείµµατα και να σχηµατίσει ανάλογη 

πρόβλεψη. 

 

12.5 Η λογιστική των προβλέψεων. 

Η λογιστική των προβλέψεων για κινδύνους και έξοδα αποτελείται από τα εξής δύο µέρη: 

α) Την λογιστική του σχηµατισµού των προβλέψεων κατά την σύνταξη των ετήσιων 

οικονοµικών καταστάσεων. 

β) Την λογιστική της εκκαθάρισης της πρόβλεψης κατά των χρόνο που επήλθε ο κίνδυνος για 

τον οποίο σχηµατίσθηκε η πρόβλεψη. Τα έξοδα για τα οποία δηµιουργήθηκε η πρόβλεψη θα 

εκκαθαριστούν ως εξής σύµφωνα µε το Ε.ΣΥ.Λ. µε την γνωµ 91/1992: 

Καταχώρηση των εξόδων στους υπολογαριασµούς της οµάδας 6.  

Αν η επιχείρηση καταχωρήσει τα έξοδα για τα οποία σχηµατίστηκε πρόβλεψη στους 

υπολογαριασµούς της οµάδας 6 τότε θα πρέπει να µεταφέρει την χρέωση της «σχηµατισµένης 

πρόβλεψης» του λογαριασµού 44, ποσό ίσο µε το έξοδο που πραγµατοποιήθηκε, στην πίστωση 

του λογαριασµού 78.05 «Χρησιµοποιηµένες προβλέψεις προς κάλυψη εξόδων 

εκµετάλλευσης».Στην περίπτωση αυτή τα ποσά των εξόδων που καλύπτονται από προβλέψεις 

δεν καταλογίζονται στο λειτουργικό κόστος αλλά µεταφέρεται στον 97 «∆ιαφορές ενσωµάτωσης 

και καταλογισµού» ο οποίος µεταφέρεται απευθείας στη χρέωση του 98.99 « Αποτελέσµατα 

Χρήσης». 
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Καταχώρηση των εξόδων στους υπολογαριασµούς του λογαριασµού 44.  

Στην περίπτωση που η επιχείρηση ακολουθήσει την προβλεπόµενη από το Π.∆. 502/1984 

λογιστικοποίηση θα καταχωρήσει τα έξοδα απευθείας στους υπολογαριασµούς του 44 µε τον 

τίτλο «Χρησιµοποιηµένες προβλέψεις». 

Καταχώρηση των εξόδων στους υπολογαριασµούς του λογαριασµού 82.  

Τα καταβαλλόµενα ποσά εξόδων για τα οποία σε προηγούµενες χρήσεις είχαν σχηµατισθεί 

προβλέψεις καταχωρούνται στη χρέωση του λογαριασµού 82.00 «Έξοδα προηγούµενων 

χρήσεων» και σε ανοιγµένους τριτοβάθµιους λογαριασµούς αντίστοιχους των κατ' είδος εξόδων 

της οµάδας 6. 

Προτιµότερη λύση λογιστικώς είναι η γ' λύση γιατί είναι απλούστερη και δίχως µειονεκτήµατα 

σύµφωνα µε το έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας 1683/γν. 91/1992. 

Προτιµότερη λύση φορολογικώς είναι η β' λύση γιατί το έξοδο δεν καταχωρείται σε 

αποτελεσµατικό λογαριασµό κατά το χρόνο που γίνεται βέβαιο και εκκαθαρισµένο. 

 

12.6 Φορολογική αναγνώριση των προβλέψεων. 

Η έκπτωση των δαπανών φορολογικά υπόκειται σε ορισµένους κανόνες, άλλοι από τους οποίους 

ορίζονται ρητά και ειδικά στο άρθρο 31 του Ν.2238/1994 ή προκύπτουν από το συνδυασµό 

περισσότερων διατάξεων αυτού και άλλοι προκύπτουν από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. 

Οι κανόνες αυτοί µπορούν να διατυπωθούν ως εξής: α) Η εκπεστέα δαπάνη πρέπει να είναι 

παραγωγική. 

β) Το ποσό της δαπάνης πρέπει να είναι αναγεγραµµένο στα κατά τον Κ.Β.Σ. τηρούµενα βιβλία 

της επιχειρήσεως. 

γ) Το ποσό της δαπάνης πρέπει όχι µόνο να είναι αναγεγραµµένο στα βιβλία της επιχειρήσεως, 

αλλά πρέπει επιπλέον, κατά κανόνα να αποδεικνύεται µε αντίστοιχο αποδεικτικό στοιχείο. 
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δ) Να πρόκειται για δαπάνες εισοδήµατος οι οποίες συµβάλλουν στην παραγωγή ωφέλειας ή 

εξυπηρετούν γενικά την επιχείρηση, αποκλειστικά κατά την διάρκεια µιας χρήσεως χωρίς να 

µετασχηµατίζονται σε άλλο περιουσιακό στοιχείο. 

ε) Βασική σηµασία έχει το θέµα των εκπεστέων δαπανών η αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων, 

σύµφωνα µε την οποία, εκπίπτονται σε κάθε χρήση, οι δαπάνες εκείνες, οι οποίες έγιναν βέβαιες 

και εκκαθαρισµένες µέσα στην χρήση αυτή, και αφορούν επιπλέον στην ανταµοιβή αγαθών ή 

υπηρεσιών που προσφέρθηκαν στην επιχείρηση κατά την ίδια χρήση. 

στ) Αυτονόητη προϋπόθεση για την έκπτωση των δαπανών της επιχείρησης αποτελεί να 

κρίνονται τα βιβλία και στοιχεία αυτής επαρκή και ακριβή κατά τις σχετικές διατάξεις της 

φορολογικής νοµοθεσίας. 

ζ) Τέλος, η εκπεστέα δαπάνη πρέπει να είναι βέβαια και εκκαθαρισµένη δηλαδή αν µην εξαρτάται 

από αναβλητική αίρεση ή προθεσµία και να είναι προσδιορισµένη ποσοτικά και ποιοτικά. 

Εποµένως, κάθε δαπάνη που καταχωρείται στα βιβλία των επιχειρήσεων εταιριών υπό τύπο 

προβλέψεως και η οποία δεν είναι βέβαια και εκκαθαρισµένη κατά το χρόνο συντάξεως του 

ισολογισµού δεν αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχειρήσεως. 

 

12.7 Πρόβλεψη για αποζηµίωση του προσωπικού λόγω απολύσεως ή εξόδου από την 

υπηρεσία. 

12.7.1 Έξοδα για την προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους της ανεργίας. 

Η επί µακρό χρονικό διάστηµα απασχόληση του µισθωτού σε συγκεκριµένη επιχείρηση έχει ως 

αποτέλεσµα την ουσιαστική συµβολή του εργαζοµένου στην κοινή προσπάθεια και ταυτόχρονα 

την φθορά του, που είναι τόσο µεγαλύτερη, όσο πιο πολλά τα χρόνια υπηρεσίας του. Εποµένως, 

όταν, ο εργαζόµενος ακουσίως στερείται την απασχόληση του, δικαιούται αποζηµίωση για την 

φθορά του αλλά και την οιωνεί επιστροφή των αφανών εισφορών του µε βάση τις διατάξεις της 

εργατικής νοµοθεσίας.(Ν.2112/1920) 

Ο εργαζόµενος, όµως, παράλληλα ασφαλίζεται και για τους κινδύνους που διατρέχει λόγω της 

ανεργίας, µε βάση τις διατάξεις της ασφαλιστικής νοµοθεσίας (Ν.∆.2961/1954). 
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Με το ασφαλιστικό σύστηµα, στους άνεργους εργαζοµένους καταβάλλεται µια παροχή, το 

επίδοµα ανεργίας. Υπεύθυνος για την καταβολή αυτή δεν είναι ο εργοδότης αλλά το κράτος 

µέσο του Ο.Α.Ε.∆. Ο εργοδότης όµως είναι υποχρεωµένος να καταβάλλει κάθε µήνα την 

εισφορά του στον Ο.Α.Ε.∆. για την κάλυψη των κινδύνων της ανεργίας. 

Εποµένως, κάθε µήνα τα οργανικά έξοδα των επιχειρήσεων προσαυξάνονται µε τις κοινωνικές 

εισφορές των εργοδοτών για την αντιµετώπιση από το κράτος των κινδύνων της ανεργίας. 

Με το εργατικό σύστηµα την αποζηµίωση είναι υποχρεωµένος να την καταβάλλει ο εργοδότης. 

Ως εκ τούτου, ο εργοδότης από τη χρονική στιγµή που προσλαµβάνει ένα εργαζόµενο έχει µια 

υποχρέωση που τελεί υπό αναβλητική αίρεση. Συγχρόνως και ο εργαζόµενος έχει ένα δικαίωµα 

που τελεί υπό την ίδια αίρεση. 

 

12.7.2 Λόγοι που επιβάλουν το σχηµατισµό προβλέψεων για το σύνολο του 

προσωπικού. 

Τα τελευταία χρόνια έχουν δηµοσιευθεί απόψεις για την µη καταβολή των αποζηµιώσεων του Ν. 

2112/1920 από τους εργοδότες, επειδή δηµιουργούν σε αυτούς δυσβάσταχτες οικονοµικές 

επιβαρύνσεις. Γι' αυτό προβάλλεται έντονα η ανάγκη διορθωτικών ρυθµίσεων, όπως: 

α. Σύσταση ειδικού Λογαριασµού στον Ο.Α.Ε.∆. ο οποίος έναντι ειδικής εισφοράς των εργοδοτών 

θα αναλάβει να πληρώνει τις αποζηµιώσεις στους απολυόµενους µισθωτούς. 

β. Πληρωµή των αποζηµιώσεων από τους εργοδότες, αλλά µέσω του Ο.Α.Ε.∆. 

γ.∆ηµιουργία στις επιχειρήσεις ειδικού αφορολόγητου αποθεµατικού από το οποίο θα 

καταβάλλονται οι αποζηµιώσεις. 

 

12.8 Υπολογισµός και χρησιµοποίηση της πρόβλεψης για αποζηµίωση του 

προσωπικού λόγω απολύσεως ή εξόδου από την υπηρεσία. 

 

12.8.1 Γενικά. 

Κάθε επιχείρηση πρέπει να προετοιµάζεται όσο το δυνατόν έγκαιρα, ώστε οι εργασίες στο τέλος 

κάθε χρήσης για το σχηµατισµό της πρόβλεψης για αποζηµίωση προσωπικού να είναι ελάχιστες. 
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Πρέπει να προσδιορίσει για ποιους µισθωτούς έχει υποχρέωση να σχηµατίσει πρόβλεψη για 

αποζηµίωση προσωπικού και να εξετάσει ιδιαίτερα τις συµβάσεις µισθωτών ορισµένου χρόνου. 

Για το προσωπικό που προσλήφθηκε το τελευταίο δίµηνο της χρήσεως πρέπει να ενηµερώσει το 

λογιστήριο ότι δεν θα σχηµατίσει πρόβλεψη, αφού η επιχείρηση γι' αυτούς, δεν έχει την 

υποχρέωση να καταβάλλει αποζηµίωση κατά την ηµεροµηνία σύνταξης του ισολογισµού. 

Ακόµη η επιχείρηση πρέπει να διαχωρίσει τις προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού στις εξής 

κατηγορίες: 

α. Πρόβλεψη για αποζηµίωση έµµισθου προσωπικού(υπάλληλοι, εργάτες που δικαιούται από το 

νόµο αποζηµίωση υπαλλήλου) 

β. Πρόβλεψη για αποζηµίωση ηµεροµίσθιου προσωπικού (εργάτες, εργατοτεχνίτες αµειβόµενοι 

µε µισθό) 

Στην συνέχεια οι παραπάνω κατηγορίες µπορούν να διαιρεθούν και άλλο µε διάφορα κριτήρια 

π.χ. το σύστηµα των αποδοχών µε το οποίο αµείβονται οι υπάλληλοι, η προϋπηρεσία και άλλα. 

Τέλος πρέπει να σχεδιάσει τις καταστάσεις στις οποίες θα καταχωρήσει τα στοιχεία των 

µισθωτών βάσει των οποίων θα υπολογίσει την πρόβλεψη ή στην περίπτωση χρήσης 

ηλεκτρονικού υπολογιστή να καταρτισθεί έγκαιρα το πρόγραµµα µε το οποίο θα υπολογιστεί η 

πρόβλεψη.  

 

12.8.2 Υπολογισµός αποζηµίωσης προσωπικού τέλους χρήσεως. 

 

Η επιχείρηση πρέπει, για το προσωπικό που χρησιµοποιεί κατά την ηµεροµηνία σύνταξης του 

ισολογισµού να αποτιµήσει τις υποχρεώσεις λόγω της αποχώρησης του προσωπικού από την 

επιχείρηση, δηλαδή να σχηµατίσει πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού. 

Η αποζηµίωση λόγω συνταξιοδότησης είναι το κατώτατο όριο που θέτει ο νόµος για 

προσδιορισµό της πρόβλεψης για αποζηµίωση προσωπικού. Συνεπώς η επιχείρηση µπορεί να 

προσδιορίσει την πρόβλεψη αυτή και σε µεγαλύτερο ποσό όµως, µέχρι το 100% της 

αποζηµίωσης του Ν.2112/1920 εκτός εάν ο µισθωτός δικαιούται αυξηµένη αποζηµίωση βάσει 

διατάξεων νόµων ή εθιµικά οπότε η πρόβλεψη µπορεί να είναι µεγαλύτερη από την αποζηµίωση 

του Ν. 2112/1920. 
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Στην συνέχεια η επιχείρηση θα υπολογίσει την αποζηµίωση που δικαιούνται οι µισθωτοί στο 

τέλος της χρήσης. Ο υπολογισµός θα γίνει από τα εξής στοιχεία: 

α. Από τις τακτικές αποδοχές που έλαβε ο µισθωτός τον τελευταίο µήνα της χρήσης. 

β. Από την προϋπηρεσία του µισθωτού. Με βάσει τα έτη συνεχούς υπηρεσίας στον ίδιο 

εργοδότη θα προσδιοριστούν οι µήνες αποζηµίωσης όπως αυτοί καθορίζονται από τον 

Ν.2112/1920 για τους υπαλλήλους ή τα ηµεροµίσθια αποζηµίωσης όπως αυτά καθορίζονται από 

το Β.∆. 16/18.07.1920. 

 

12.8.3 Μέθοδοι υπολογισµού της πρόβλεψης για αποζηµίωση προσωπικού. 

Τις µεθόδους για αποζηµίωση προσωπικού τις διακρίνουµε στις εξής δύο κατηγορίες: α. Μέθοδοι 

µε τις οποίες υπολογίζεται η πλήρης αποζηµίωση λόγω καταγγελίας της συµβάσεως του 

µισθωτού( ανώτατο όριο πρόβλεψης). 

Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνεται µόνο η µέθοδος της δουλευµένης αποζηµιώσεως του 

προσωπικού λόγω απόλυσης. 

Μέθοδος της δουλευµένης αποζηµίωσης του προσωπικού λόγω απόλυσης. Κατά την µέθοδο 

αυτή η επιχείρηση πρέπει για το προσωπικό που υπηρετεί σε αυτή κατά την χρονική στιγµή της 

σύνταξης του ισολογισµού να προσδιορίσει το ποσό της αποζηµιώσεως που θα πλήρωνε στο 

σύνολο του προσωπικού, εάν την ηµεροµηνία σύνταξης του ισολογισµού αποχωρούσε από την 

επιχείρηση λόγω καταγγελίας της συµβάσεως εργασίας. 

β. Μέθοδοι µε τις οποίες υπολογίζεται η µειωµένη αποζηµίωση λόγω συνταξιοδότησης του 

µισθωτού(κατώτατο όριο πρόβλεψης). 

Για το υπολογισµό της πρόβλεψης για αποζηµίωση του προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης 

εφαρµόζονται οι εξής µέθοδοι: 

Μέθοδος της αποχώρησης του προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης. Κατά την µέθοδο αυτή η 

επιχείρηση πρέπει για το προσωπικό που υπηρετεί σε αυτή κατά την χρονική στιγµή της 

σύνταξης του ισολογισµού, να προσδιορίσει το ποσό της αποζηµίωσης που θα πλήρωνε στο 
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σύνολο του προσωπικού εάν την ηµεροµηνία του ισολογισµού αποχωρούσε από την επιχείρηση 

λόγω συνταξιοδότησης. 

Μέθοδος της παρούσας αξίας. Κατά την µέθοδο αυτή η επιχείρηση πρέπει, για το προσωπικό που 

υπηρετεί σε αυτή κατά την ηµεροµηνία σύνταξης του ισολογισµού, προσδιορίσει την παρούσα 

αξία της αποζηµίωσης που θα πληρώσει στο σύνολο του προσωπικού, όταν θα αποχωρήσει από 

την επιχείρηση για συνταξιοδότηση. 

Παράδειγµα: Εάν υποθέσουµε ότι ο µισθωτός αποχωρεί από την ετπχείρηση για πλήρη 

συνταξιοδότηση µετά από 15 χρόνια από την ηµεροµηνία πρόσληψης (δικαιούται αποζηµίωση 11 

µισθούς Χ40%) τότε η πρόβλεψη για αποζηµίωση λόγω εξόδου από την υπηρεσία την οποία η 

επιχείρηση θα σχηµατίσει στις 31/12/2002 µε την µέθοδο της παρούσας αξίας για τον άνω 

µισθωτό αποτελείται από το δουλευµένο µέρος της αποζηµίωσης( 5 µισθοί) που θα του 

καταβάλλει κατά την συνταξιοδότηση δηλαδή (400,00X11µισθούς Χ 40%Χ 5/11) 800,00 ευρώ. 

Μέθοδος της ισόποσης χρονικής κατανοµής. Κατά την µέθοδο αυτή η επιχείρηση πρέπει, για το 

προσωπικό που υπηρετεί σε αυτή κατά την ηµεροµηνία σύνταξης του ισολογισµό, να κατανείµει 

ισόποσα στην αποζηµίωση, που οι µισθωτοί δικαιούνται, όταν αποχωρήσουν για συνταξιοδότηση 

από την επιχείρηση, σε όλα τα έτη απασχολήσεώς τους στην επιχείρηση. 

Μέθοδος της αναλογιστικής µελέτης. Είναι η µοναδική µέθοδος που δέχονται τα ∆ιεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα (IAS) κατά την οποία η επιχείρηση µετρά την παρούσα αξία των 

µελλοντικών παροχών µε την γνωµοδότηση ενός Αναλογιστού σύµφωνα µε την παράγραφο 12 

του IAS 19. Ακόµα, το κόστος µιας επιχείρησης, σε ότι αφορά την καταβολή τέτοιων 

συνταξιοδοτικών παροχών προκύπτει ταυτόχρονα µε την προσθήκη νέων ετών υπηρεσίας από 

τους εργαζόµενους οι οποίοι έχουν το δικαίωµα της παροχής αυτής σύµφωνα µε την παράγραφο 

16 του IAS 19. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ  

 

13.1 Έννοια και περιεχόµενο 

 

Οι µεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού και παθητικού δηµιουργούνται κατά κανόνα, στο τέλος 

κάθε χρήσεως, µε σκοπό τη χρονική τακτοποίηση των εξόδων και εσόδων, έτσι ώστε στα 

αποτελέσµατα της κλειόµενης χρήσεως να περιληφθούν µόνο τα έξοδα και τα έσοδα που 

πραγµατικά αφορούν τη συγκεκριµένη χρήση. Με την τακτοποίηση αυτή πραγµατοποιείται, 

ταυτόχρονα, και η αναµόρφωση των λογαριασµών του ισολογισµού στο πραγµατικό µέγεθος 

τους κατά την ηµεροµηνία λήξεως της χρήσεως. 

Ειδικότερα, οι µεταβατικοί λογαριασµοί, αφενός αποτελούν τη γέφυρα µεταβάσεως στην 

επόµενη χρήση των εξόδων και εσόδων που την αφορούν, αφετέρου χρησιµεύουν για την 

προσωρινή καταχώρηση σ' αυτούς, κατά την µεταβατική περίοδο του χρονικού διαστήµατος του 

κλεισίµατος του ισολογισµού, ορισµένων απαιτήσεων από έσοδα(έσοδα χρήσεως εισπρακτέα) και 

ορισµένων υποχρεώσεων από έξοδα(έξοδα χρήσεως πληρωτέα) τα ποσά των οποίων δεν είναι 

απαιτητά από τους δικαιούχους την ηµεροµηνία κλεισίµατος του ισολογισµού. Επίσης, οι 

µεταβατικοί λογαριασµοί χρησιµεύουν και για την προσωρινή καταχώρηση σ' αυτούς ορισµένων 

άλλων προσωρινών εκκρεµοτήτων( αγορών, εκπτώσεων κ.τ.λ.). 

Τα µικρά υπόλοιπα που ενδεχοµένως θα αποµείνουν στους µεταβατικούς λογαριασµούς,36.01, 

36.03, 56.01, 56.03 του Ε.Γ.Λ.Σ. κατά την τακτοποίηση των κονδυλίων τους µέσα στην νέα 

χρήση, µεταφέρονται στο λογαριασµό 82 «έξοδα και έσοδα προηγούµενων χρήσεων» και σε 

σχετικούς τριτοβάθµιους του. 

 

13.2 Μεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού 

Στους µεταβατικούς λογαριασµούς ενεργητικού (λογαριασµός 36) καταχωρούνται οι εξής 

περιπτώσεις: 

• Έξοδα εποµένων χρήσεων (36.00)  

• Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα (36.01)  
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• Αγορές από παραλαβή (36.02) 

• Εκπτώσεις επί αγορών χρήσεως υπό διακανονισµό (36.03) 

 

Έξοδα εποµένων χρήσεων: είναι τα έξοδα που πληρώνονται µέσα στη χρήση αλλά ανήκουν 

στην επόµενη ή σε επόµενες χρήσεις όπως ενοίκια, ασφάλιστρα, κ.τ.λ. Τα έξοδα αυτά, είτε 

καταχωρούνται απευθείας, κατά την πληρωµή τους, στην χρέωση του δευτεροβάθµιου αυτού 

µεταβατικού λογαριασµού, είτε µεταφέρονται σ' αυτόν από τους λογαριασµούς των εξόδων. 

Για καλύτερη πληροφόρηση και για λόγους διαχειριστικής τάξεως και άµεσης συνδέσεως του 

δικαιολογητικού µε το σύνολο της δαπάνης, ενδείκνυται να χρεώνεται ο λογαριασµός του εξόδου 

µε το συνολικό ποσό και αµέσως να γίνεται η µεταφορά στον 36.00 του ποσού της επόµενης 

χρήσεως. 

∆ιευκρινίζεται ότι, σε ειδικές περιπτώσεις, είναι δυνατόν να πραγµατοποιηθούν και να 

λογιστικοποιηθούν µέσα στην τρέχουσα χρήση, χωρίς να πληρωθούν µέσα σε αυτή, ορισµένα 

έξοδα, ένα µέρος των οποίων αφορά την επόµενη χρήση, δίχως να είναι δυνατή η µη 

λογιστικοποίηση του µέρους αυτού. Αυτό συµβαίνει σε ορισµένα χρονικά έξοδα, τα οποία 

πραγµατοποιούνται και βεβαιώνονται µέσα στην χρήση, αλλά πληρώνονται µέσα στην επόµενη. 

Για την καλύτερη κατανόηση των παραπάνω ακολουθεί ένα παράδειγµα: 

Ασφαλίζονται µηχανήµατα για ένα έτος από 01/09/2003-31/08/2004 και µε τα 2000€ 

ασφάλιστρα ταστώνεται η ασφαλιστική εταιρεία στην οποία µέχρι 31/12/2003 καταβλήθηκαν 

µόνο 600€. Εδώ την 01/09/2003 που πραγµατοποιείται και βεβαιώνεται (µε την λήψη του 

ασφαλιστήριου συµβολαίου) το έξοδο, θα λογιστικοποιηθεί στο σύνολο του (χρέωση 

δαπανών χρήσεως 600€, χρέωση µεταβατικών λογαριασµών 1400€και πίστωση της 

ασφαλιστικής εταιρίας 2000€) 

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα: Εδώ καταχωρούνται, µε αντίστοιχη πίστωση των λογαριασµών 

εσόδων, τα έσοδα που είναι βέβαια και οριστικά και ανήκουν στην κλειόµενη χρήση αλλά δεν 

εισπράττονται µέσα σε αυτήν και τα οποία, σύµφωνα µε τις σχετικές συµβάσεις, δεν είναι στο 

τέλος της χρήσεως απαιτητά και για το λόγο αυτό δεν κρίνεται σκόπιµο να φέρονται σε χρέωση 
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των λογαριασµών απαιτήσεων. Την επόµενη χρήση που τα ποσά αυτά θα γίνουν απαιτητά, θα 

µεταφερθούν στην χρέωση των λογαριασµών απαιτήσεων και έτσι ο µεταβατικός λογαριασµός 

36.01 και οι υπολογαριασµοί του θα εξισωθούν. 

Αγορές υπό παραλαβή: Όταν, κατά το τέλος της χρήσεως, περιέχονται στην επιχείρηση 

τιµολόγια για αγορές αγαθών από το εσωτερικό που δεν έχουν παραληφθεί ακόµα τα αγαθά, 

αλλά έχουν φορτωθεί για λογαριασµό και µε ευθύνη της επιχειρήσεως, µε την αξία τους 

πιστώνεται ο προσωπικός λογαριασµός του προµηθευτή, µε χρέωση του παραπάνω λογαριασµού. 

Ο λογαριασµός αυτός θα πιστωθεί και θα εξισωθεί µε χρέωση των οικείων λογαριασµών 

αποθεµάτων την 

επόµενη χρήση, κατά την παραλαβή των αγαθών. Για τα τιµολόγια αγοράς αγαθών που 

περιέχονται στην επιχείρηση κατά την διάρκεια της χρήσεως πριν από την παραλαβή των 

αντίστοιχων αγαθών, οι σχετικές εγγραφές διενεργούνται κατά την παραλαβή των αγαθών. 

Εκπτώσεις επί αγορών χρήσεως υπό διακανονισµό: Καταχωρούνται, κατά το κλείσιµο του 

ισολογισµού, µε αντίστοιχη πίστωση των οικείων λογαριασµών αγορών ή εκπτώσεων οι βέβαιες 

εκπτώσεις επί αγορών που η επιχείρηση δικαιούται στο τέλος της χρήσεως σύµφωνα µε τις 

σχετικές συµφωνίες µε τους προµηθευτές της, αλλά δεν έχουν περιέλθει ακόµα στα χέρια της 

αναγγελίες των προµηθευτών της και για τον λόγο αυτό δεν είναι σκόπιµη η χρέωση των οικείων 

λογαριασµών τους. Οι λογαριασµοί των προµηθευτών θα χρεωθούν βάσει των αναγγελιών τους 

που θα ληφθούν την επόµενη χρήση, µε πίστωση του µεταβατικού λογαριασµού 36.03 ο οποίος 

και θα εξισωθεί. 

 

 

13.3 Μεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού. 

Στους µεταβατικούς λογαριασµούς παθητικού (λογαριασµός 56) καταχωρούνται οι εξής 

περιπτώσεις: 

• Έσοδα επόµενων χρήσεων (56.01) 
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• Έξοδα χρήσεως δουλευµένα (56.01) 

Αγορές υπό τακτοποίηση (56.02) 

• Εκπτώσεις επί πωλήσεων χρήσεως υπό διακανονισµό (56.03) 

Έσοδα επόµενων χρήσεων: Είναι τα έσοδα που εισπράττονται µεν µέσα στη χρήση, αλλά 

ανήκουν στην επόµενη ή σε επόµενες χρήσεις, τα οποία, είτε καταχωρούνται απευθείας, κατά 

την είσπραξη τους στην πίστωση του δευτεροβάθµιου αυτού µεταβατικού λογαριασµού, είτε 

µεταφέρονται σ' αυτόν από τους οικείους λογαριασµούς εσόδων. 

Και εδώ, όπως και στα έξοδα επόµενων χρήσεων, σε ειδικές περιπτώσεις είναι δυνατό να 

πραγµατοποιηθούν, να βεβαιωθούν και τα λογιστικοποιηθούν µέσα στην τρέχουσα χρήση, χωρίς 

να εισπραχθούν µέσα σε αυτή, ορισµένα έσοδα, ένα µέρος των οποίων αφορά την επόµενη 

χρήση, δίχως να είναι δυνατή η µη λογιστικοποίηση του µέρους αυτού. Αυτό συµβαίνει κατά 

κανόνα σε διάφορα χρονικά έσοδα , τα οποία πραγµατοποιούνται και βεβαιώνονται µέσα στη 

χρήση, αλλά εισπράττονται την επόµενη γιατί η επιχείρηση χορηγεί σχετική πίστωση στον 

υπόχρεο. 

Έξοδα χρήσεως δονλενµένα: Εδώ καταχωρούνται, µε αντίστοιχη χρέωση των οικείων 

λογαριασµών εξόδων, τα έξοδα που ανήκουν στην κλειόµενη χρήση αλλά δεν πληρώθηκαν µέσα 

σε αυτή, και τα οποία, σύµφωνα µε τις σχετικές συµβάσεις , δεν είναι στο τέλος της χρήσεως 

απαιτητά από τους δικαιούχους και για το λόγο αυτό δεν κρίνεται σκόπιµο, να φέρονται σε 

πίστωση των οικείων λογαριασµών υποχρεώσεων. Την επόµενη χρήση, που τα ποσά αυτά θα 

γίνουν απαιτητά, θα µεταφερθούν στην πίστωση των οικείων λογαριασµών υποχρεώσεων και 

έτσι ο άνω µεταβατικός λογαριασµός θα εξισωθεί. 

Αγορές υπό τακτοποίηση: Σε περίπτωση που τα τιµολόγια αγοράς δεν περιέρχονται στην 

επιχείρηση κατά την παραλαβή των αγαθών, χρεώνονται οι λογαριασµοί αποθεµάτων µε την 

συµφωνηµένη αξία των αγαθών, που παραλαµβάνονται, µε πίστωση του µεταβατικού 

λογαριασµού «αγορές υπό τακτοποίηση», ο οποίος χρεώνεται αµέσως µετά την λήψη των 

τιµολογίων αγοράς, µε πίστωση του λογαριασµού του προµηθευτή. 
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Εκπτώσεις επί πωλήσεων χρήσεως υπό διακανονισµό: Εδώ καταχωρούνται, µε αντίστοιχη 

χρέωση των λογαριασµών των εσόδων, οι εκπτώσεις επί πωλήσεων που δικαιούται οι πελάτες 

της επιχείρησης, για τις οποίες, κατά το κλείσιµο του ισολογισµού, δεν είναι γνωστό το κατά 

πελάτη ακριβές τους ύψος και από το λόγο αυτό δεν είναι δυνατή η πίστωση των λογαριασµών 

των πελατών. Οι εκπτώσεις αυτές, όταν κατά την επόµενη χρήση οριστικοποιηθούν, θα 

µεταφερθούν από το παραπάνω µεταβατικό λογαριασµό στους προσωπικούς λογαριασµούς των 

δικαιούχων πελατών. 

Σηµειώνεται εδώ, ότι οι εκπτώσεις πωλήσεων δεν θεωρούνται προσθετικό στοιχείο των εξόδων, 

αλλά αφαιρετικό των εσόδων, γι* αυτό καταχωρούνται στην χρέωση των αντίστοιχων 

λογαριασµών των πωλήσεων. Σκοπός του χειρισµού αυτού, είναι να προσδιορίζονται 

οµοιόµορφα, σωστά και αναλυτικά αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως και συνεπώς και οµοιόµορφος 

κύκλος εργασιών. 

 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ 

Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Η ∆ΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡ∆ΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΕ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14  

Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Η ∆ΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡ∆ΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ 

ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

 

14.1 Χρόνος καταρτίσεως και δηµοσιεύσεως των οικονοµικών καταστάσεων της 

ανώνυµης εταιρίας. 

Οι οικονοµικές καταστάσεις που καταρτίζει η ανώνυµη εταιρεία στο τέλος της χρήσεως, 

σύµφωνα µε το άρθρο 42α του Κωδ. Ν. 2190/1920, δηλαδή, ο ισολογισµός, ο λογαριασµός 

«αποτελέσµατα χρήσεως», ο «πίνακας διαθέσεως αποτελεσµάτων» και το προσάρτηµα, 

εγκρίνονται από το διοικητικό συµβούλιο και θεωρούνται: α) από το πρόεδρο του διοικητικού 

συµβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) από τον διευθύνοντα ή εντεταλµένο σύµβουλο ή εάν δεν 

υπάρχει, από ένα συµβούλιο που ορίζεται ειδικά από το διοικητικό συµβούλιο και γ) από το 
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διευθύνοντα στο λογιστήριο ο οποίος από 1.1.2003 πρέπει να έχει την άδεια του λογιστή - 

φοροτέχνη που προβλέπεται από το Π.∆. 340/1998. 

Οι πράξεις ισολογισµού της ανώνυµης εταιρείας, όπως και το κλείσιµο αυτού πρέπει να γίνουν 

µέσα σε τέσσερις µήνες από τη λήξη της χρήσεως (άρθρο 17, παρ. 8, εδάφιο β', Κ.Β.Σ.). Η 

προθεσµία αυτή δεν πρέπει να υπερβαίνει τη προθεσµία υποβολής της δήλωσης φορολογίας 

εισοδήµατος, που για την ανώνυµη εταιρεία πρέπει να υποβληθεί µέχρι τη δέκατη µέρα του 

πέµπτου µήνα από την ηµεροµηνία λήξεως της διαχειριστικής περιόδου για τα εισοδήµατα που 

αποκτήθηκαν µέσα σε αυτή. 

Στη συνέχεια οι τρεις παραπάνω καταστάσεις δηµοσιεύονται 20 τουλάχιστον µέρες πριν τη 

συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης, στις εφηµερίδες που ορίζει η παρ. 5, του άρθρου 43β, του 

Κωδ. Ν. 2190/1920. 

∆έκα µέρες πριν τη τακτική γενική συνέλευση, κάθε µέτοχος µπορεί να λάβει γνώση των 

οικονοµικών καταστάσεων και των εκθέσεων διοικητικού συµβουλίου και ελεγκτών (άρθρο 27, 

παρ. 1, Κωδ. Ν. 2190/1920). 48 ώρες πριν τη γενική συνέλευση καταρτίζεται πίνακας των 

εχόντων δικαίωµα ψήφου στη γενική συνέλευση µετοχών. 

Τέλος η τακτική γενική συνέλευση των µετόχων µε απαρτία 20% τουλάχιστον του συνόλου των 

µετόχων εγκρίνει τον ισολογισµό και τη διάθεση των κερδών βάση των διατάξεων των άρθρων 

29 παρ. 1 και 6, 31 παρ. 1 και 4 και 34 του Κωδ. Ν. 2190/1920. Σύµφωνα µε το άρθρο 25 του 

ίδιου νόµου η συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας το πολύ εντός 6 

µηνών από τη λήξη της χρήσεως. 

 

14.2 Παρατηρήσεις για τους φόρους που περιλαµβάνονται στο πίνακα διάθεσης 

κερδών. 

14.2.1 Φόρος εισοδήµατος. 

Ο φόρος εισοδήµατος που καταχωρείται στον «πίνακα διάθεσης κερδών» είναι ο αναλογών 

φόρος εισοδήµατος. Αυτό προκύπτει από τις διατάξεις του Ε.Γ.Λ.Σ. όπου στο λογαριασµό 88.08 

«φόρος εισοδήµατος» καταχωρείται, κατά το κλείσιµο του ισολογισµού µε πίστωση του 

λογαριασµού 54.07 «φόρος εισοδήµατος φορολογητέων κερδών». 



    

 

116 

Το ποσό που θα καταβληθεί τελικά στο ∆ηµόσιο προκύπτει από το λογαριασµό 54.08 

«Λογαριασµός εκκαθαρίσεως φόρων - τελών ετήσιας δηλώσεως φόρου εισοδήµατος». 

14.2.2 Υπολογισµός αναλογούντος φόρου εισοδήµατος. 

Αναλογών φόρος εισοδήµατος όταν δεν υπάρχουν διανεµόµενα κέρδη: 

Καθαρό αποτέλεσµα προ φόρου όπως προκύπτει από το υπόδειγµα του λογαριασµού 

Αποτελέσµατα χρήσεως του Ε.Γ.Λ.Σ. 

Πλέον δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται φορολογικά ότι εκπίπτονται από τα ακαθάριστα έσοδα. 

Μείον έσοδα απαλλασσόµενα της φορολογίας 

Μείον έσοδα φορολογηθέντα κατ' ειδικό τρόπο µε εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης. 

Μείον έσοδα από συµµετοχές  

Μείον έσοδα από εκµετάλλευση πλοίων –  

Κέρδη για φορολογία  

Αναλογών φόρος εισοδήµατος:  

Κύριος φόρος x 35%  

Συµπληρωµατικός φόρος 

Υπολογίζεται σε ποσοστό 3% στο ακαθάριστο εισόδηµα από οικοδοµές ανεξάρτητα αν 

προέρχονται από εκµίσθωση ή ιδιοχρησιµοποίηση, 

 

14.2.3 Υπολογισµός οφειλόµενου φόρου εισοδήµατος. Εκκαθάριση φόρων - τελών 

ετήσιας δήλωσης φόρου εισοδήµατος. 

Ο αναλογών φόρος εισοδήµατος (Φ1+Φ2) µεταφέρεται από το λογαριασµό 54.07 «φόρος 

εισοδήµατος φορολογητέων κερδών» στο λογαριασµό 54.08 «Λογαριασµός εκκαθαρίσεως 

φόρων - τελών ετήσιας δηλώσεως φόρου εισοδήµατος». Σύµφωνα µε τα στοιχεία που 

απεικονίζονται στη δήλωση φόρου εισοδήµατος της ανώνυµης εταιρείας η κίνηση του λογ/µού 

54.08 είναι η εξής: 

Αναλογών φόρος εισοδήµατος 
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Μείον: Φόρος εισοδήµατος που εκπίπτεται σύµφωνα µε την παρ. 4, άρθρου 10, Ν.∆. 

3843/1958 όπως κωδικοποιήθηκε µε την παρ. 4 του άρθρου 109 του Ν. 2238/1994: 

Α) Ο φόρος που προκαταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε σύµφωνα µε τα άρθρα 14 και 15 του Ν.∆. 

3843/1958 καθώς και µε τα άρθρα 37α του Ν.∆. 3323/1955, για τα εισοδήµατα που υπόκεινται 

σε φόρο, όπως οι διατάξεις αυτές κωδικοποιήθηκαν µε τα άρθρα 111, 114 και 55 του Ν. 

2238/1994 και επίσης από το οικ. Έτος 2003 ο φόρος που προκαταβλήθηκε σύµφωνα µε τις 

διατάξεις των άρθρων 12 και 13 παρ. 1 του Ν. 2238/1994. 

Β) Ο φόρος που αναλογεί στο µέρος των φορολογηθέντων κατά ειδικό τρόπο µε εξάντληση της 

φορολογικής υποχρέωσης εισοδηµάτων που διανέµονται και µε τα οποία έχουν προσαυξηθεί τα 

υποκείµενα σε φορολογία κέρδη της ανώνυµης εταιρείας, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3, 

του άρθρου 8α, του Ν.∆. 3843/1958. 

Εάν λοιπόν τα κέρδη Κ2 έχουν φορολογηθεί µε ποσοστό α%, τότε το ποσό του φόρου που 

αφαιρείται είναι: 

Γ) Ο φόρος που αποδεδειγµένα καταβλήθηκε από την ανώνυµη εταιρεία στο εξωτερικό για τα 

εισοδήµατα που προέκυψαν στην αλλοδαπή και φορολογούνται στην Ελλάδα. 

Φόρος εισοδήµατος για πληρωµή 

Πλέον: Προκαταβολή φόρου εισοδήµατος όπως αναλυτικά προσδιορίζεται στη συνέχεια 

Πλέον: Τέλος χαρτοσήµου 3,6% στο ακαθάριστο εισόδηµα από εκµίσθωση οικοδοµών 

Πιστωτικό υπόλοιπο λογαριασµού 54.08 το οποίο πρέπει να συµφωνεί µε το ποσό που αναφέρει 

η «∆ήλωση φορολογίας εισοδήµατος» της Α.Ε. για καταβολή. 

 

14.2.4 Προκαταβολή φόρου εισοδήµατος 

Επίσης, το άρθρο 14 του Ν.∆. 3843/1958 αναφέρει στη παρ. 1, ότι από το προϊστάµενο της 

δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας, βεβαιούται ως καταβλητέος φόρος ποσό ίσο προς το 55% του 

φόρου επί του εισοδήµατος της ληξάσης διαχειριστικής περιόδου ή ηµερολογιακού έτους, όπως 

αυτός εξάγεται από την οριστική δήλωση του νοµικού προσώπου ή οριστικού τίτλου για τα 

εισοδήµατα της περιόδου αυτής. 
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Με τις νέες διατάξεις του Ν. 2579/1997, θα λαµβάνεται ως προκαταβολή φόρου εισοδήµατος για 

το εισόδηµα της τρέχουσας διαχειριστικής χρήσεως το 55% του φόρου που αναλογεί στα 

συνολικά καθαρά φορολογητέα κέρδη, δηλαδή: (Φ1+Φ2)χ55% 

Μείον: Τα ποσά φόρου που εισπράττονται στην πηγή 

Προκαταβολή φόρου εισοδήµατος 

 

14.2.5 «Λοιποί µη ενσωµάτουµενοι στο λειτουργικό κόστος τόκοι» 

Είναι εταιρικά βάρη τα οποία µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία δεν βαρύνουν το λειτουργικό 

κόστος της χρήσεως και για το λόγο αυτό δεν θεωρούνται ως εταιρικά βάρη εκπιπτόµενα από τα 

ακαθάριστα έσοδα, αλλά ως εταιρικά βάρη που βαρύνουν τα κέρδη της χρήσεως. Οι φόροι που 

περιλαµβάνονται κυρίως στα παραπάνω είναι: 

• Ο φόρος ακίνητης περιουσίας 

• Ο φόρος των µετοχών από την αναπροσαρµογή των παγίων περιουσιακών 

στοιχείων 

• Ο φόρος εισοδήµατος που καταβάλλεται κατά την κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων 

αποθεµατικών. 

14.3  

14.4 ∆ιάθεση κερδών - Υπολογισµός τακτικού αποθεµατικού και πρώτου 

µερίσµατος. 

Το Πιστωτικό υπόλοιπο του Λογ/µού «88.99 Κέρδη προς διάθεση» διατίθεται σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του άρθρου 45 παρ. 2 του Κωδ. Ν . 2190/1920. 

Ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσµάτων που αναφέρει το Ε.Γ.Λ.Σ. µπορεί να αναλυθεί περαιτέρω 

ως εξής: 

Καθαρό αποτέλεσµα χρήσεως που προκύπτει από την κατάσταση του Λογαριασµού 

Αποτελέσµατα Χρήσεως» 

Μείον: Το υπόλοιπο των ζηµιών των προηγούµενων χρήσεων 
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Πλέον ή Μείον: Οι θετικές ή αρνητικές διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούµενων 

χρήσεων 

Μείον: φόροι που βαρύνουν τα καθαρά κέρδη Χρήσεως Σύνολο Α 

Πλέον: Το υπόλοιπο των κερδών των προηγούµενων χρήσεων  

Τα αποθεµατικά προς διάθεση 

Κέρδη προς διάθεση 

Βάση των διατάξεων της εµπορικής νοµοθεσίας ο υπολογισµός των κρατήσεων για τακτικό 

αποθεµατικό και πρώτο µέρισµα γίνεται ως εξής: 

Α) αφαιρείται η κράτηση για τακτικό αποθεµατικό. Η κράτηση αυτή υπολογίζεται σε 

ποσοστό επί των καθαρών κερδών. Το ποσοστό αυτό πρέπει να είναι τουλάχιστον 5% επί του 

«Συνόλου Α». Όταν το ύψος του σχηµατισθέντος τακτικού αποθεµατικού φτάσει το 1/3 του 

µετοχικού κεφαλαίου η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική. 

Β) Κρατείται το απαιτούµενο ποσό για τη καταβολή του πρώτου µερίσµατος. 

Το ποσοστό του µερίσµατος που είναι υποχρεωµένη η Α.Ε. να διανείµει στους µετόχους της 

είναι: Καταβληµένο µετοχικό κεφάλαιο x 6%. 

 

14.5 Σειρά διαθέσεως των αποτελεσµάτων της Α.Ε. 

Από τις διατάξεις των άρθρων 44α και 45 του κωδ. Ν. 2190/1920 προκύπτει ότι η σειρά 

διαθέσεως των αποτελεσµάτων της Α.Ε. είναι η εξής: 

Α) Συµψηφισµός ζηµιών παρούσης ή και προηγούµενων χρήσεων  

Β) Αφαιρείται ο αναλογών στα κέρδη φόρος εισοδήµατος  

Γ) Σχηµατισµός τακτικού αποθεµατικού  

∆) ∆ιανεµόµενο µέρισµα στους µετόχους 

           ∆α) Καταβληµένο µετοχικό κεφάλαιο x 6%  

∆β) (Σύνολο Α - Τακτικό αποθεµατικό) χ 35%  
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Ε) Το υπόλοιπο διατίθεται κατά τους ορισµούς του καταστατικού. 

 

14.6 ∆ιάθεση του «υπολοίπου» των καθαρών κερδών. 

Το άρθρο 45 του Κωδ. Ν. 2190/1920 αναφέρει ότι το υπόλοιπο διατίθεται κατά τους ορισµούς 

του καταστατικού. Στη περίπτωση που το καταστατικό δεν καθορίζει πως διανέµεται το 

υπόλοιπο των καθαρών κερδών χρήσεως ούτε ορίζει όργανο για να καθορίσει αυτό η διανοµή 

γίνεται βάση µε απόφαση της γενικής συνέλευσης. 

 

14.7 Απαγόρευση διανοµής κερδών. 

14.7.1 Οι εταιρείες απαγορεύεται να διανείµουν κέρδη όταν το αναπόσβεστο υπόλοιπο των 

εξόδων εγκατάστασης δεν καλύπτεται από προαιρετικά αποθεµατικά και από υπόλοιπο 

κερδών εις νέον. 

Με τις διατάξεις του άρθρου 43 του Κωδ. Ν. 2190/1920 απαγορεύεται να διανεµηθούν κέρδη της 

παρούσας ή και των προηγούµενων χρήσεων όταν στον ισολογισµό υπάρχει αναπόσβεστο 

υπόλοιπο «εξόδων πολυετούς απόσβεσης» µη καλυπτόµενο από προαιρετικά αποθεµατικά και 

από υπόλοιπο κερδών εις νέο. 

Η διάταξη αυτή ισχύει για: 

� Τις Α.Ε. 

� Τις Ε.Π.Ε. 

� Τις Ο.Ε. και Ε.Ε. των οποίων όλοι οι απεριόριστα ευθυνόµενοι εταίροι είναι Α.Ε. 

ή Ε.Π.Ε. ή ετερόρρυθµες κατά µετοχές εταιρείες. 

� Τις Ε.Ε. κατά µετοχές εταιρείες 

� Τις Α.Ε. και Ε.Ε. των οποίων όλοι οι απεριόριστα ευθυνόµενοι εταίροι είναι Ο.Ε. 

ή Ε.Ε. των οποίων όλοι οι απεριόριστα ευθυνόµενοι εταίροι είναι Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή 

ετερόρρυθµες κατά µετοχές εταιρείες. 
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Οι ανώνυµες εταιρείες απαγορεύεται να διανείµουν κέρδη όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων 

γίνει µικρότερο από το άθροισµα του µετοχικού κεφαλαίου και των αποθεµατικών που 

απαγορεύεται η διανοµή τους. 

Στο άρθρο 44α του Κωδ. Ν. 2190/120, αναφέρεται ότι δεν µπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανοµή 

στους µετόχους εφόσον κατά την ηµεροµηνία λήξης της τελευταίας χρήσης το σύνολο των ιδίων 

κεφαλαίων της εταιρείας θα γίνει κατώτερο από το ποσό του µετοχικού κεφαλαίου 

προσαυξηµένου µε τα αποθεµατικά για τα οποία η διανοµή τους απαγορεύεται από το νόµο ή το 

καταστατικό. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15  

Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Η ∆ΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡ∆ΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ   

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Ε.Π.Ε. 

 

15.1 Η διάθεση των κερδών της Ε.Π.Ε. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 35 του Ν. 3190/1955 τίθεται ο κανόνας ότι το σύνολο των καθαρών 

κερδών της Ε.Π.Ε. µετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεµατικού, δηλαδή του 5% των ετήσιων 

καθαρών κερδών της χρήσεως, µέχρι το σχηµατισµένο τακτικό αποθεµατικό φθάσει το 1/3 του 

κεφαλαίου, αποτελεί κέρδος διανεµόµενο στους εταίρους. 

Το καταστατικό της Ε.Π.Ε. µπορεί να προβλέπει την δηµιουργία αποθεµατικών, να καθιερώνει 

δικαίωµα επί των κερδών σε διαχειριστή µη εταίρο, να προβλέπει τη διανοµή κερδών στο 

προσωπικό. Επίσης, ελλείψει διατάξεως στο καταστατικό, η συνέλευση των εταίρων της Ε.Π.Ε., 

µπορεί να αποφασίσει µε παµψηφία των εταίρων τη διάθεση κερδών στο προσωπικό. 

Από 30/06/1992 που ισχύει ο Ν. 2065/19992, τα κέρδη των Ε.Π.Ε. φορολογούνται µε 

συντελεστή 35% µετά την αφαίρεση της επιχειρηµατικής αµοιβής. 

Από τα διανεµόµενα κέρδη των Ε.Π.Ε. δεν παρακρατείται κανένα ποσό φόρου εισοδήµατος, 

επειδή µε την καταβολή του άνω φόρου 35% επέρχεται εξάντληση της φορολογικής 

υποχρέωσης για τα διανεµόµενα κέρδη των Ε.Π.Ε. Τα διανεµόµενα κέρδη στο εργατοϋπαλληλικό 

προσωπικό των Ε.Π.Ε. δεν αποτελούν για τους δικαιούχους µισθωτούς εισόδηµα κινητών αξιών, 

αφού δεν περιλαµβάνονται στα εισοδήµατα που κατονοµάζουν τα άρθρα 24 και 25 του Ν. 
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2238/1994. Επίσης δεν αποτελούν εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις, αφού σύµφωνα µε το 

άρθρο 28 του Ν. 2238/1994 εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις αποτελεί µόνο το κέρδος που 

αναλογεί στους εταίρους των Ε.Π.Ε., βάσει του ποσοστού συµµετοχής τους στην εταιρεία. 

Υπόλοιπο ζηµιών Ε.Π.Ε.: Για το προσδιορισµό των αδιανέµητων κερδών επί των οποίων οι 

Ε.Π.Ε. υπολογίζουν τα αφορολόγητα αποθεµατικά από τις 30/06/1992 σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του Ν.∆. 3843/1958 όπως κωδικοποιήθηκαν µε το Ν.2238/1994,µεταφέροντας τις ζηµιές για 

συµψηφισµό µε τα κέρδη των επόµενων ετών. 

Όταν το αποτέλεσµα των Ε.Π.Ε. είναι ζηµιογόνο τότε οι εταίροι είναι υποχρεωµένοι να 

καταβάλλουν συµπληρωµατικές εισφορές σύµφωνα µε το Ν. 3190/1955, άρθρο 36. 

Οι εισφορές αυτές είναι υποχρεωτικές µόνο για την κάλυψη ζηµιών που εµφανίζονται στον 

ισολογισµό και σε καµία άλλη περίπτωση, εφόσον όµως συντρέχουν οι εξής ειδικότεροι όροι: 

• Οι συµπληρωµατικές εισφορές προβλέπονται από το καταστατικό 

• Οι συµπληρωµατικές εισφορές δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερες από το αρχικό 

κεφάλαιο 

• Στη συνέλευση που θα αποφασίσει για τις εισφορές αυτές πρέπει να παρευρίσκονται 

τουλάχιστον τα % του όλου αριθµού των εταίρων εκπροσωπούντων τα % του όλου 

εταιρικού κεφαλαίου. 

Εποµένως, το µέρος της λογιστικής ζηµιάς που δεν το κάλυψαν οι εταίροι µε τις 

συµπληρωµατικές εισφορές, θα µειώσει τα λογιστικά κέρδη των επόµενων χρήσεων για τον 

υπολογισµό των αφορολόγητων αποθεµατικών. 

 

15.2 Γενικά περί αµοιβής διαχειριστή- εταίρου. 

Στον εταίρο της Ε.Π.Ε. δεν απαγορεύεται η συµµετοχή του στην διοίκηση της εταιρείας ή η 

εργασία του σε αυτή ως υπάλληλος. Ο διαχειριστής δικαιούται µισθό εφόσον έτσι έχει 

συµφωνηθεί. Ο τόπος αµοιβής του καθώς και το ύψος του µισθού, πρέπει να αναγράφεται στο 

καταστατικό όταν έχει διοριστεί βάσει διατάξεώς του ή στο θεωρηµένο «βιβλίο πρακτικών 

γενικής συνελεύσεως των εταίρων» όταν έχει διοριστεί από την γενική συνέλευση των εταίρων. 
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Έγκριση µισθού εταίρου Έ.Ώ.Ε. από την συνέλευση των εταίρων. ∆εν υπάρχει ειδική διαδικασία 

σύµφωνα µε την οποία θα καθορίζεται ο µισθός του διαχειριστή. Ο διαχειριστής εταίρος Ε.Π.Ε. 

µπορεί να λαµβάνει αµοιβή ως αντάλλαγµα προσφοράς προσωπικής εργασίας στην Ε.Π.Ε. Στην 

περίπτωση αυτή, ο καθορισµός της αµοιβής γίνεται είτε µε το καταστατικό είτε µε την συναίνεση 

όλων των εταίρων δεδοµένου ότι η σχετική απόφαση της συνέλευσης των εταίρων αποτελεί 

µείωση του ποσοστού των συνεταίρων στα καθαρά κέρδη της εταιρείας, απόφαση για την οποία 

απαιτείται η συναίνεση όλων των εταίρων. 

Επίσης, στην περίπτωση που στο καταστατικό αναφέρεται ότι «ο µισθός του διαχειριστή 

καταβάλλεται ως αντάλλαγµα προσφοράς προσωπικής εργασίας και πρέπει να έχει προεγκριθεί 

από τη συνέλευση των εταίρων, η οποία θα ορίσει και το ποσό της αµοιβής», πρέπει η γενική 

συνέλευση των εταίρων της Ε.Π.Ε. να έχει προεγκρίνει το καταβαλλόµενο µισθό στο διαχειριστή 

εταίρο αλλιώς δεν θα εκπίπτει φορολογικά. 

 

15.3 Τρόπος φορολογίας µισθού ή οποιασδήποτε άλλης απολαβής που καταβάλλεται 

σε εταίρους Ε.Π.Ε. στην οποία συµµετέχουν. 

 

15.3.1 Φορολογία µισθών που καταβλήθηκαν από 01/01/1984-29/06/1992. 

Σύµφωνα µε την διάταξη του άρθρου 31 του Ν.∆. 3323/1955 ορίζετε ρητώς ότι ο µισθός ή 

οποιασδήποτε άλλης µορφής απολαβή του εταίρου από την Ε.Π.Ε., στην οποία συµµετέχει, 

θεωρείται ως εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις. 

Στις αναλυτικές οδηγίες που έδωσε το Υπουργείο Οικονοµικών µε την εγκύκλιο Ε. 1290/1985 

αναφέρονται τα εξής: 

«Αν ο εταίρος ή ο διαχειριστής- εταίρος Ε.Π.Ε. προσφέρει την προσωπική του εργασία και 

αµείβεται γι' αυτή µε µισθό είτε κατόπιν συµφωνίας µε άλλου είδους απολαβή που του 

καταβάλλεται, ανεξάρτητα από τυχόν καταβολή των εισφορών υπέρ του ΙΚΑ, τα ποσά 

θεωρούνται ως εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις. 

Μπορεί ο εταίρος να είναι µισθωτός της εταιρείας µε την προϋπόθεση της παροχής πραγµατικών 

υπηρεσιών και καταβολής έναντι αυτών µισθού, τα ποσά, όµως αυτά µε βάση την 
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προαναφερθείσα διάταξη, θεωρούνται ως εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις και ως τέτοια θα 

περιληφθούν στην ετήσια δήλωση φόρου εισοδήµατος των δικαιούχων». 

 

15.3.2 Φορολογία µισθών που καταβλήθηκαν από 30/06/1992-31/12/2002. 

Από 31/06/1992 µέχρι 31/12/2002 που ίσχυε η διάταξη του άρθρου ΙΟτου Ν. 2065/1992, η 

οποία τροποποίησε τη διάταξη του άρθρου 31 του Ν.∆. 3323/1955, όπως κωδικοποιήθηκε µε το 

άρθρο 28 παρ. 3 του Ν.238/1994, δεν θεωρείτο φορολογητέο εισόδηµα ο µισθός ή οποιαδήποτε 

άλλη απολαβή που λάµβαναν κατά την διάρκεια της χρήσεως οι διαχειριστές- εταίροι. Επίσης, 

από 30/06/1992 ως 31/12/2002, οι µισθοί και οι κάθε είδους απολαβές των εταίρων της ΕΠΕ δεν 

εκπίπτονται από τα ακαθάριστα έσοδα αυτών. 

Εποµένως οι µισθοί και οι κάθε είδους απολαβές που λάµβαναν οι διαχειριστές εταίροι από 

30/06/1992 έως 31/12/2002: 

- ∆εν θεωρούντο ότι αποτελούσαν έξοδα που µείωναν τα ακαθάριστα έσοδα κατά τον 

προσδιορισµό του φορολογητέου κέρδους της Ε.Π.Ε. 

- ∆εν αποτελούσαν φορολογητέο εισόδηµα για τους διαχειριστές εταίρους που εισέπραξαν 

τις άνω αµοιβές, αλλά θεωρούντο ως εισόδηµα της Ε.Π.Ε. , δηλαδή ως µέρος των 

κερδών αυτής και θεωρούντο στο πρόσωπο της µε τον προβλεπόµενο για την 

περίπτωση αυτή συντελεστή 35% 

Για τις αποδοχές αυτές, υπόχρεος έναντι του δηµοσίου για την καταβολή του φόρου είναι η 

Ε.Π.Ε. χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι τον εν λόγω φόρο που αναλογεί στην πραγµατικότητα σε 

εισόδηµα του µισθωτού εταίρου θα τον επιβαρυνθεί και έναντι αυτού η Ε.Π.Ε. 

Για τις Ε.Π.Ε. λοιπόν ο συντελεστή φόρου εισοδήµατος 35% υπολογίζεται από 30/06/1992-

31/12/2002 ως εξής: 

Καθαρά φορολογητέα κέρδη € Χ 

Μείον: Επιχειρηµατική αµοιβή των φυσικών προσώπων  

∆ιαχειριστών εταίρων € Ψ 
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Κέρδη για φορολογία € Χ-Ψ 

Αναλογών φόρος εισοδήµατος                                                € Χ-Ψ*35% 

Για τον προσδιορισµό των κερδών που φορολογούνται από 30/06/1992-31/12/2002 στο όνοµα 

του νοµικού προσώπου της Ε.Π.Ε. η αφαίρεση από τα συνολικά κέρδη της επιχειρηµατικής 

αµοιβής ήταν υποχρεωτική, ανεξάρτητα αν κάποιος από τους δικαιούχους δεν επιθυµούσε αν 

λάβει επιχειρηµατική αµοιβή. 

 

15.3.3 Φορολογία µισθών που καταβάλλονται από διαχειριστικές χρήσεις που 

αρχίζουν από 01/01/2003 και µετά. 

Από 01/01/2003 και µετά θεωρείται ως εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις ο µισθός και κάθε 

είδους απολαβές που καταβάλλονται από την Ε.Π.Ε. σε εταίρους της για υπηρεσίες που 

προσφέρουν σε αυτή, εφόσον οι εταίροι είναι ασφαλισµένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό 

οργανισµό εκτός του ΙΚΑ(θεωρείται ότι αποκτούν εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες). 

 

 

15.4 Παρακράτηση φόρου από αµοιβή διαχειριστή εταίρου. 

 

15.4.1 Αµοιβές που καταβλήθηκαν µέχρι 29/06/1992. 

Μέχρι την 31/12/1984, οι Ε.Π.Ε. από τους µισθούς που κατέβαλλαν στους διαχειριστές εταίρους 

δεν διενεργούσαν καµία παρακράτηση φόρου εισοδήµατος. Από 01/01/1985 ως 31/12/1988, οι 

Ε.Π.Ε. ήταν υποχρεωµένες να παρακρατούν φόρο εισοδήµατος 10% στο ακαθάριστο ποσό που 

καταβάλλεται για µισθούς ή οποιαδήποτε άλλη απολαβή σε χρήµα στους εταίρους της, ο οποίος 

αποδίδετε µε προσωρινές δηλώσεις της παρ. 4 του άρθρου 48 του Ν.∆. 3323/1955. 

Από 01/01/1989- 29/06/1992 οι Ε.Π.Ε. ήταν υποχρεωµένες να παρακρατούν φόρο στις 

απολαβές των εταίρων από την εταιρεία µε βάση την κλίµακα του άρθρου 9 του Ν.∆. 

3323/1955.0 φόρος παρακρατείτε από την Ε.Π.Ε. κατά την καταβολή και υπολογίζετε στο 

ακαθάριστο ποσό. 
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15.4.2 Αµοιβές που καταβλήθηκαν από 3Θ/06/1992 έως 31/12/2002. 

Ο µισθός τον οποίο η Ε.Π.Ε. κατέβαλε από 30/06/1992-31/12/2002 στους εταίρους της, µε τους 

οποίους συνδέετο συγχρόνως και µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας, δεν αποτελούσε από 

φορολογικής πλευράς ατοµικό εισόδηµα αυτών, αλλά θεωρείτο ως εισόδηµα του νοµικού 

προσώπου της εταιρείας, δηλαδή ως µέρος των κερδών της και φορολογείτο σε αυτή µε τον 

προβλεπόµενο συντελεστή φορολογίας 35%. 

Από 30/06/1992-31/12/2002 οι µισθοί αυτοί θεωρούντο ότι καταβαλλόταν έναντι της 

επιχειρηµατικής αµοιβής. Λόγω όµως ότι µόνο µετά τον προσδιορισµό των φορολογητέων 

καθαρών κερδών της Ε.Π.Ε. ήταν δυνατόν να προσδιοριστεί το ύψος της επιχειρηµατικής 

αµοιβής των διαχειριστών εταίρων το Υπουργείο Οικονοµικών αποφάσισε µε εγκύκλιο του να 

κάνει δεκτά τα εξής: 

Οι Ε.Π.Ε. κατά το χρόνο που κατέβαλαν τους άνω µισθούς δεν είχαν υποχρέωση από 

30/06/1992-31/12/2002 να προβαίνουν σε παρακράτηση φόρου, επειδή από φορολογικής 

άποψης οι µισθοί αυτοί δεν αποτελούσαν ατοµικό εισόδηµα και συνεπώς δεν υπόκειντο σε φόρο 

µισθωτών υπηρεσιών, αλλά θεωρούταν ως εισόδηµα της Ε.Π.Ε. και γι' αυτό φορολογούταν στο 

όνοµα της εταιρείας µε συντελεστή 35%. Η Ε.Π.Ε. όµως είχε υποχρέωση για τα ποσά αυτά των 

µισθών που κατέβαλε στους διαχειριστές έναντι επιχειρηµατικής αµοιβής, να είχε καταβάλλει 

φόρο στο ∆ηµόσιο µε ποσοστό 15% µέχρι 15/02/1998 και 205 από 17/02/1998- 31/12/2002 

πλέον τελών χαρτοσήµου 1,2% ως προκαταβολή φόρου εισοδήµατος επί των καταβαλλόµενων 

µισθών. 

 

15.4.3 Αµοιβές που καταβάλλονται από 01/01/2003 και µετά. 

Από 01/01/2003 και µετά η παρακράτηση φόρου εισοδήµατος από το µισθό και τις κάθε 

απολαβές που καταβάλλονται από την Ε.Π.Ε. σε εταίρους της για υπηρεσίες που παρέχουν σε 

αυτή είναι ανάλογη του τρόπου φορολογίας των µισθών αυτών. 

Έτσι, από τους µισθούς και τις κάθε είδους απολαβές των εταίρων που φορολογούνται ως 

εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις, οι Ε.Π.Ε. πρέπει να διενεργήσουν παρακράτηση φόρου 
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εισοδήµατος µε συντελεστή 35% µετά την αφαίρεση των ασφαλιστικών εισφορών και των 

αναλογούντων τελών χαρτοσήµου. 

Σηµειώνουµε εδώ ότι, εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις θεωρείται ο µισθός και οι κάθε 

είδους απολαβές που καταβάλλονται από την Ε.Π.Ε. σε εταίρους της για υπηρεσίες που 

προσφέρουν σε αυτή για τις οποίες ασφαλίζονται σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό οργανισµό ή 

ταµείο εκτός ΙΚΑ. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16  

∆ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 

 

16.1 Η Εισαγωγή των ∆ΛΠ στην Ελληνική νοµοθεσία 

 

Με τις διατάξεις των άρθρων 11, 12 και 13, Ν. 3301/2004 επήλθαν στην ελληνική νοµοθεσία 

τέσσερις τροποποιήσεις και προσθήκες. Με τις νέες αυτές διατάξεις ενσωµατώθηκαν στην 

ελληνική νοµοθεσία οι απαιτήσεις του Κανονισµού (ΕΚ) µε αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 19 Ιουλίου 2002 για την 

εφαρµογή διεθνών λογιστικών προτύπων. 

Με τον Κανονισµό αυτό εναρµονίζονται οι χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες που δηµοσιεύουν οι 

εισηγµένες σε χρηµατιστήριο εταιρείες µε σκοπό την εξασφάλιση υψηλού βαθµού διαφάνειας και 

συνκρισιµότητας των οικονοµικών καταστάσεων. 

 

16.2 Ποιες οικονοµικές µονάδες και από πότε εφαρµόζουν τα πρότυπα 

Για τις διαχειριστικές χρήσεις που αρχίζουν από την 1 Ιανουαρίου 2005, οι εταιρείες, οι οποίες 

διέπονται από το δίκαιο ενός κράτους-µέλους, των οποίων οι τίτλοι, κατά την ηµεροµηνία 

κλεισίµατος ισολογισµού, διαπραγµατεύονται σε οργανωµένη αγορά οποιουδήποτε κράτους-

µέλους, εφόσον οφείλουν να καταρτίζουν ενοποιηµένους λογαριασµούς (δηλαδή ενοποιηµένες 

οικονοµικές καταστάσεις) να τις καταρτίζουν σύµφωνα µε τα υιοθετούµενα διεθνή λογιστικά 

πρότυπα. 
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Παρέχεται η ευχέρεια στα κράτη-µέλη να εκτείνουν την εφαρµογή των διεθνών λογιστικών 

προτύπων και στους ετήσιους λογαριασµούς (δηλαδή στις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις) 

των ανωτέρω εταιρειών, αλλά και στους ενοποιηµένους ή/και ετήσιους λογαριασµούς των 

λοιπών εταιρειών, προαιρετικά ή υποχρεωτικά. 

 

16.2.1 Υποχρεωτική εφαρµογή των ∆ΠΧΠ (άρθρο 134 παρ. 1 κωδ. Ν.2190/1920) 

Σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 134 οι ανώνυµες εταιρείες, των οποίων µετοχές ή 

άλλες κινητές αξίες είναι αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε οργανωµένη χρηµατιστηριακή αγορά, 

συντάσσουν τις ετήσιες ατοµικές και οποιεσδήποτε άλλες περιοδικές (ενδιάµεσες) οικονοµικές 

καταστάσεις, που η δηµοσίευση τους είναι υποχρεωτική από διάταξη νόµου, σύµφωνα µε τα 

∆ΠΧΠ, όπως υιοθετούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Στις περιπτώσεις όπου µια ανώνυµη εταιρεία, της οποίας µετοχές ή άλλες κινητές αξίες είναι 

αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε οργανωµένη χρηµατιστηριακή αγορά, είναι µητρική, συντάσσει 

ετήσιες και οποιεσδήποτε άλλες περιοδικές ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις επίσης 

σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ, στις διατάξεις των οποίων και καθορίζεται ακριβώς ποιες επιχειρήσεις 

οφείλουν να συντάσσουν ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις και ποιες θυγατρικές πρέπει να 

ενοποιούνται από την µητρική τους (∆ΑΠ 27). Οι ανωτέρω ενδιάµεσες ατοµικές και ενοποιηµένες 

οικονοµικές καταστάσεις που συντάσσονται σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ είναι τριµηνιαίες, όπως 

καθορίζεται από το Π.∆. 360/1985, όπως ισχύει. 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου, η υποχρέωση εφαρµογής των ∆ΠΧΠ, εκτείνεται και στις 

ετήσιες, ατοµικές ή ενοποιηµένες, εφόσον συντρέχει περίπτωση, οικονοµικές καταστάσεις των 

ενοποιούµενων, από µητρική, µη εισηγµένων σε οργανωµένη χρηµατιστηριακή αγορά 

επιχειρήσεων, οι οποίες είναι εγκατεστηµένες εντός ή εκτός Ελλάδας, εφόσον από τη νοµοθεσία 

της χώρας εγκατάστασης τους παρέχεται η επιλεκτική δυνατότητα εφαρµογής των ∆ΠΧΠ και οι 

οποίες αντιπροσωπεύουν αθροιστικά ποσοστό µεγαλύτερο από το 5% του ενοποιηµένου κύκλου 

εργασιών ή του ενοποιηµένου ενεργητικού ή των ενοποιηµένων αποτελεσµάτων, µετά την 

αφαίρεση της αναλογίας των µετοχών της µειοψηφίας.  

Εταιρίες εγκατεστηµένες εκτός Ελλάδας 
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Σχετικά µε τις εταιρείες που είναι εγκατεστηµένες εκτός Ελλάδας, σε κάθε περίπτωση, είτε θα 

συντάξουν οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ, είτε θα γίνει ενοποίηση των 

οικονοµικών δεδοµένων τους µε αυτά της µητρικής τα οποία θα στηρίζονται στις διατάξεις των 

∆ΠΧΠ . 

 

16.2.2 Προαιρετική εφαρµογή των ∆ΠΧΠ (άρθρο 134 παρ. 2 κωδ. Ν. 2190/1920) 

Οι µη εισηγµένες και µη συνδεδεµένες, κατά τα ανωτέρω, ανώνυµες εταιρείες µπορούν να 

συντάσσουν τις προβλεπόµενες, ως ανωτέρω ετήσιες, οικονοµικές καταστάσεις, σύµφωνα µε τα 

υιοθετούµενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ∆ΠΧΠ, εφόσον η εφαρµογή τους προενκριθεί από 

Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρείας µε απόφαση που λαµβάνεται µε απλή απαρτία. Η 

σχετική απόφαση για την υιοθέτηση των ∆ΠΧΠ θα προβλέπει την εφαρµογή τους για 

τουλάχιστον πέντε συνεχόµενες χρήσεις. Αν η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν 

προσδιορίζει το χρόνο εφαρµογής των ∆ΠΧΠ, αυτή θα ισχύει µέχρι ανακλήσεως της, η οποία 

όµως δεν µπορεί να γίνει προ της παρέλευσης της πενταετίας. 

Εάν µια εγκατεστηµένη στην Ελλάδα µητρική εταιρεία, της οποίας τίτλοι δεν διαπραγµατεύονται 

σε οργανωµένη χρηµατιστηριακή αγορά, επιλέξει την προαιρετική υιοθέτηση των ∆ΠΧΠ, τότε 

όλες οι ενοποιούµενες µε τη µητρική εταιρεία επιχειρήσεις, οι οποίες είναι εγκατεστηµένες εντός 

ή εκτός Ελλάδος, πρέπει να υιοθετήσουν τα ∆ΠΧΠ, εφόσον από τη νοµοθεσία της χώρας 

εγκατάστασης τους παρέχεται η επιλεκτική δυνατότητα εφαρµογής των ∆ΠΧΠ.'  

 

16.3 Σκοπός του Προτύπου 

Ο σκοπός του Προτύπου είναι να περιγράψει τη- βάση παρουσίασης των οικονοµικών 

καταστάσεων ώστε να εξασφαλίζεται η συγκρισιµότητα τόσο µε τις οικονοµικές καταστάσεις των 

προηγούµενων περιόδων της οντότητας (επιχείρησης) όσο και µε τις οικονοµικές καταστάσεις 

άλλων οντοτήτων ( επιχειρήσεων). Για να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός το πρότυπο θέτει τις 

γενικές αρχές παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων, τις κατευθυντήριες γραµµές για τη 

δοµή τους αλλά και το ελάχιστο περιεχόµενο τους. 



    

 

130 

 

16.3.1 Πεδίο Εφαρµογής του Προτύπου 

Το Πρότυπο εφαρµόζεται για όλες τις γενικού σκοπού οικονοµικές καταστάσεις των επιχειρήσεων 

που καταρτίζονται και παρουσιάζονται σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 

Αναφοράς (∆.Π.Χ.Α.). Το Πρότυπο αυτό εφαρµόζεται σε όλες τις οντότητες ανεξάρτητα αν 

πρέπει να παρουσιάζουν συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις ή ιδιαίτερες οικονοµικές 

καταστάσεις όπως ορίζεται στο ∆ΛΠ 27 «Ενοποιηµένες και Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις». 

∆εν εφαρµόζεται όµως ως προς την δοµή και το περιεχόµενο στις ενδιάµεσες οικονοµικές 

καταστάσεις οι οποίες καταρτίζονται σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 34 «Ενδιάµεση Οικονοµική Αναφορά». 

Η ορολογία που χρησιµοποιείται είναι κατάλληλη για µία επιχείρηση µε σκοπό το κέρδος, 

συµπεριλαµβανοµένων των επιχειρηµατικών µονάδων του δηµόσιου τοµέα. Οντότητες µε µη 

κερδοσκοπικές δραστηριότητες του ιδιωτικού τοµέα, δηµόσιες ή κρατικές επιχειρήσεις, που 

επιδιώκουν να εφαρµόσουν αυτό το Πρότυπο, µπορεί να χρειάζεται να αλλάξουν τις περιγραφές 

που χρησιµοποιούνται για ορισµένα συγκεκριµένα κονδύλια των οικονοµικών καταστάσεων αλλά 

και για τις ίδιες τις οικονοµικές καταστάσεις. Το ίδιο ισχύει και για οντότητες που δε διαθέτουν 

ίδια κεφάλαια και για οντότητες των οποίων το µετοχικό κεφάλαιο δεν αποτελείται από ίδια 

κεφάλαια όπου µπορεί να χρειαστεί να προσαρµόσουν την παρουσίαση στις οικονοµικές 

καταστάσεις των µελών ή των µεριδιούχων. 

 

16.4 Οι ∆ηµοσιευόµενες Οικονοµικές Καταστάσεις 

Στην Ελλάδα βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ε,Λ.Π.)1 και του Ν.2190/20 βάσει του 

οποίου λειτουργούν οι Ανώνυµες Εταιρείες και οι οποίοι υποχρεώνουν τις επιχειρήσεις να 

εκδίδουν: 

1) Ισολογισµό 

2) Αποτελέσµατα Χρήσης 

3) Πίνακα ∆ιάθεσης Αποτελεσµάτων 

4) Προσάρτηµα 
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5) Έκθεση ∆.Σ. Στους Μετόχους  

 

Το ∆.Λ.Π Νο 1  σε αντίθεση επιβάλλει: 

1) Ισολογισµό 

2) Αποτελέσµατα Χρήσης 

3) Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 

4) Κατάσταση Ταµειακών Ροών 

5) Λογιστικές Μεθόδους Και Άλλες Επεξηγήσεις (Σηµειώσεις) 

6)  Έκθεση ∆.Σ. Στους Μετόχους (Σε Μεγαλύτερο Βαθµό) 

 

Ελλάδα (ΕΓΛΣ & Ν2190/1920) ∆ΛΠ 1 (ΙΡΚ5 1) 

  

Ισολογισµός Ισολογισµός 

Αποτελέσµατα Χρήσης Αποτελέσµατα Χρήσης 

Πίνακα ∆ιάθεσης Αποτελεσµάτων ∆εν υπάρχει 

∆εν υπάρχει Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 

∆εν υπάρχει Κατάσταση Ταµειακών Ροών 

Προσάρτηµα Ανάλυση Λογιστικών Μεθόδων & Άλλες 

Επεξηγήσεις 

Έκθεση ∆.Σ. Στους Μετόχους Έκθεση ∆.Σ. Στους Μετόχους (Σε Μεγαλύτερο 

Βαθµό) 

1 Αναφερόµαστε φυσικά στο Ενιαίο Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. 
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Εξαιτίας του υψηλού κόστους και του χρόνου που απαιτείται για τη σύνταξη των οικονοµικών 

καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Π και για να αποφευχθούν οι επαναλαµβανόµενες 

πληροφορίες που ήδη έχουν δηµοσιευθεί, µια οντότητα έχει τη δυνατότητα να καταρτίσει 

περιληπτικές τριµηνιαίες και εξαµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις σε σύγκριση µε τις ετήσιες 

καταστάσεις οι οποίες θα πρέπει να είναι πλήρεις. Το ∆.Λ.Π 34 «Ενδιάµεσες Οικονοµικές 

Καταστάσεις» περιγράφει το ελάχιστο περιεχόµενο που πρέπει να περιλαµβάνουν οι οικονοµικές 

καταστάσεις για µια ενδιάµεση περίοδο. 

 

16.4.1 ∆ιαδικασία εργασίας έκδοσης των ∆.Π.Χ.Π. και των ∆ιερµηνειών 

Τα ∆.Π.Χ.Π. και οι διερµηνείες των ∆.Π.Χ.Π αναπτύσσονται µέσω µιας διεθνούς επίσηµης 

διαδικασίας που εµπλέκει λογιστές, οικονοµικούς αναλυτές και άλλους χρήστες οικονοµικών 

καταστάσεων, τους επιχειρηµατίες, τα χρηµατιστήρια, τις ρυθµιστικές και νοµοθετικές αρχές, 

την ακαδηµαϊκή κοινότητα και τα ενδιαφερόµενα άτοµα και οργανισµούς από όλο τον κόσµο. Το 

ΪΑ5Β συµβουλεύεται, σε δηµόσιες συναντήσεις, τη Συµβουλευτική Επιτροπή Προτύπων (5ΑΟ) 

για τα σηµαντικά έργα, τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης και τις προτεραιότητες. Συζητά 

τεχνικά θέµατα σε συναντήσεις που είναι ανοικτές στο κοινό για παρακολούθηση. 

 

16.4.2 Χρόνος εφαρµογής των ∆.Π.Χ.Π. 

Τα ∆.Π.Χ.Π. εφαρµόζονται από την ηµεροµηνία που ρητά καθορίζεται στο Πρότυπο. Νέα ή 

αναθεωρηµένα ∆.Π.Χ.Π. ορίζουν µεταβατικές διατάξεις για εφαρµογή µέχρι την αρχική 

εφαρµογή τους. 

 

16.4.3 Γλώσσα 

Το εγκεκριµένο κείµενο κάθε σχεδίου ή προτύπου είναι αυτό που εγκρίνεται από το ΙΑ5Β στην 

αγγλική γλώσσα, το ΙΑ5Β µπορεί να εγκρίνει µεταφράσεις σε άλλες γλώσσες, µε την 

προϋπόθεση ότι η µετάφραση έχει προετοιµαστεί µε βάση διαδικασίες που παρέχουν την 
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εξασφάλιση της ποιότητας της µετάφρασης. Το ΙΑ5Β µπορεί να αδειοδοτήσει και άλλες 

µεταφράσεις. 

 

16.4.4 Οι Χρήστες οικονοµικών καταστάσεων και ανάγκες πληροφόρησης τους. 

Στους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων περιλαµβάνονται οι σηµερινοί και οι πιθανοί 

επενδυτές, οι εργαζόµενοι, οι δανειστές, οι προµηθευτές και άλλοι πιστωτές, οι πελάτες, το 

κράτος και τα όργανα του καθώς και το κοινό οι οποίοι χρησιµοποιούν τις οικονοµικές 

καταστάσεις για την πληροφόρηση τους. 

 

16.4.5 Σκοπός των οικονοµικών καταστάσεων 

Σκοπός των οικονοµικών καταστάσεων είναι η παροχή πληροφοριών σχετικά µε την οικονοµική 

θέση, την αποδοτικότητα και τις µεταβολές στην οικονοµική θέση µιας επιχείρησης, που είναι 

χρήσιµες σε ένα ευρύτερο κύκλο χρηστών για να λάβουν οικονοµικές αποφάσεις. Οι οικονοµικές 

καταστάσεις παρουσιάζουν επίσης τα αποτελέσµατα της διαχείρισης, από τη ∆ιοίκηση, των 

πόρων που της εµπιστεύθηκαν. 

Για να επιτύχουν το σκοπό αυτό οι οικονοµικές καταστάσεις παρέχουν πληροφορίες σχετικές µε: 

� τα περιουσιακά στοιχεία, 

� τις υποχρεώσεις; 

� τα ίδια κεφάλαια, 

� τα έσοδα και τις δαπάνες συµπεριλαµβανοµένων των κερδών και ζηµιών, 

� άλλες µεταβολές των ιδίων κεφαλαίων και 

� τις Ταµιακές ροές. 

Αυτές οι πληροφορίες, παράλληλα µε άλλες πληροφορίες στις σηµειώσεις, βοηθούν τους χρήστες 

να προεκτιµήσουν τις µελλοντικές ταµιακές ροές της οντότητας και ειδικότερα το χρόνο και τη 

βεβαιότητα αυτών. 
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16.4.6 Ποιες είναι οι οικονοµικές καταστάσεις κατά τα ∆ΠΧΠ 

Οι οικονοµικές καταστάσεις (ατοµικές και ενοποιηµένες, ετήσιες και ενδιάµεσες) που καθορίζονται 

από τα  ∆ΠΧΠ είναι οι εξής πέντε: 

� Ισολογισµός, 

� Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων, 

� Κατάσταση µεταβολών των ιδίων κεφαλαίων. 

� Κατάσταση ταµιακών ροών και, 

� Λογιστικές αρχές και επεξηγηµατικές σηµειώσεις (το Προσάρτηµα). 

Από τις διατάξεις της 4ης Ευρωπαϊκής Λογιστικής Οδηγίας, προβλέπεται η σύνταξη Έκθεσης του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου η οποία, µε τη µορφή επισκόπησης, θα παρουσιάζει τα βασικά 

χαρακτηριστικά της χρηµατοοικονοµικής απόδοσης και της οικονοµικής θέσης της επιχείρησης. Η 

απλή παράθεση στοιχείων που ήδη εµφανίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις, τις οποίες 

συνόδευα η Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, δεν ενδείκνυται. Μπορεί όµως, εφόσον κριθεί 

σκόπιµο, η Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου να παραπέµπει σε στοιχεία και πληροφορίες που 

παρατίθενται στις οικονοµικές καταστάσεις. 

 

16.5 Τα Ποιοτικά Χαρακτηριστικά των Οικονοµικών Καταστάσεων 

Τα Ποιοτικά χαρακτηριστικά αφορούν τις ιδιότητες εκείνες που καθιστούν τις πληροφορίες που 

παρέχονται µε τις οικονοµικές καταστάσεις χρήσιµες στους χρήστες. Τα τέσσερα κύρια ποιοτικά 

χαρακτηριστικά είναι τα παρακάτω: 

� Η κατανοητότητα. Μια ουσιώδης ιδιότητα των παρεχόµενων µε τις οικονοµικές 

καταστάσεις πληροφοριών είναι ότι αυτές είναι κατανοητές από τους χρήστες οι οποίοι 

προϋποτίθεται ότι διαθέτουν µία γενική γνώση των επιχειρηµατικών και οικονοµικών 

δραστηριοτήτων και της λογιστικής καθώς και τη θέληση να µελετήσουν τις πληροφορίες 

µε εύλογη επιµέλεια. 

� Η Συνάφεια. Οι πληροφορίες που παρέχονται µε τις Οικονοµικές Καταστάσεις έχουν την 

ιδιότητα της συνάφειας όταν επηρεάζουν τις οικονοµικές αποφάσεις των χρηστών 

βοηθώντας αυτούς να εκτιµούν παρελθόντα, παρόντα ή µελλοντικά γεγονότα ή να 
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επιβεβαιώνουν ή να διορθώνουν προηγούµενες εκτιµήσεις τους. Η συνάφεια των 

πληροφοριών επηρεάζεται από τη φύση και τη σπουδαιότητα τους. Σε µερικές 

περιπτώσεις η φύση των πληροφοριών είναι από µόνη της επαρκής για να προσδιορίσει 

τη συνάφεια τους. Οι πληροφορίες είναι ουσιώδεις αν η παράλειψη τους ή η κακή 

διατύπωση τους θα µπορούσε να επηρεάσει τις οικονοµικές αποφάσεις των χρηστών που 

λήφθηκαν µε βάση τις οικονοµικές καταστάσεις. 

� Η Αξιοπιστία. Οι πληροφορίες για να είναι χρήσιµες πρέπει να είναι αξιόπιστες, δηλαδή 

να είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη λάθη και προκαταλήψεις. Οι χρήστες πρέπει να 

µπορούν να βασίζονται σ' αυτές επειδή αντιπροσωπεύουν πιστά εκείνο το οποίο 

υποτίθεται και αναµένεται ότι αντιπροσωπεύουν. 

       Για να είναι αξιόπιστες οι πληροφορίες πρέπει να διακρίνονται για την : 

1. Πιστή παρουσίαση. Οι πληροφορίες πρέπει να παρουσιάζουν πιστά τις συναλλαγές και τα 

άλλα γεγονότα που υποτίθεται ή που µπορεί εύλογα να αναµένεται ότι παρουσιάζουν. 

2. Ουσία πάνω από τον τύπο. Οι πληροφορίες είναι αναγκαίο να λογιστικοποιούνται και να 

παρουσιάζονται σύµφωνα µε την ουσία τους και την οικονοµική πραγµατικότητα και όχι 

µόνο µε το νοµικό τους τύπο. Για παράδειγµα, µία επιχείρηση έχει µεταβιβάσει ένα 

περιουσιακό στοιχείο αλλά υπάρχουν συµφωνίες που εξασφαλίζουν ότι η επιχείρηση θα 

συνεχίζει να απολαµβάνει τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη που ενσωµατώνονται στο 

περιουσιακό στοιχείο. Στην περίπτωση αυτή η απεικόνιση µόνο της πώλησης δεν θα 

αντιπροσώπευε πιστά τη συναλλαγή. 

3. Ουδετερότητα. Οι πληροφορίες που περιέχονται στις οικονοµικές καταστάσεις πρέπει να 

είναι ουδέτερες. Οι οικονοµικές καταστάσεις δεν είναι ουδέτερες αν µε την επιλογή την 

παρουσίαση των πληροφοριών επηρεάζουν τη λήψη µιας απόφασης ή κρίσης για να 

επιτύχουν ένα προκαθορισµένο αποτέλεσµα. 

4. Σύνεση. Οι επιχειρήσεις αντιµετωπίζουν αβεβαιότητες που προέρχονται από πολλά 

γεγονότα και καταστάσεις. Σύνεση είναι ένα µέτρο επιφυλακτικότητας που περιέχεται σε 

κάθε κρίση έτσι ώστε τα περιουσιακά στοιχεία ή τα έσοδα 

δεν υπερτιµούνται και οι υποχρεώσεις ή τα έξοδα δεν υποτιµούνται ή το αντίθετο. 
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5. Πληρότητα. Για να είναι αξιόπιστες οι πληροφορίες στις οικονοµικές καταστάσεις πρέπει να 

είναι πλήρεις εντός των ορίων του ουσιώδους και του κόστους. Μια παράλειψη µπορεί να 

έχει ως συνέπεια οι πληροφορίες να είναι εσφαλµένες ή παραπλανητικές και έτσι 

αναξιόπιστες και ανεπαρκείς σε ότι αφορά τη συνάφεια τους. 

• Η Συγκρισιµότητα. Οι χρήστες πρέπει να είναι σε θέση να συγκρίνουν τις οικονοµικές 

καταστάσεις µιας επιχείρησης διαχρονικά καθώς και τις οικονοµικές καταστάσεις 

διαφόρων επιχειρήσεων για να εκτιµούν τη σχετική οικονοµική θέση τους, την 

αποδοτικότητα και τις µεταβολές στην οικονοµική θέση. Συνεπώς η αποτίµηση και η 

απεικόνιση του οικονοµικού αποτελέσµατος των όµοιων συναλλαγών και λοιπών 

γεγονότων πρέπει να γίνεται κατά τρόπο οµοιόµορφο τόσο διαχρονικά µέσα στην 

επιχείρηση, όσο και στις διαφορετικές επιχειρήσεις. 

Σηµαντικό στοιχείο του ποιοτικού χαρακτηριστικού της συγκρισιµότητας των οικονοµικών 

καταστάσεων είναι οι λογιστικές πολιτικές που χρησιµοποιήθηκαν κατά την κατάρτιση τους καθώς 

και οι τυχόν µεταβολές των πολιτικών αυτών και οι συνέπειες τέτοιων µεταβολών. 

 

16.5.1 Αποδοτικότητα και κέρδος 

Το κέρδος χρησιµοποιείται συχνά ως ένα µέτρο απόδοσης ή ως βάση για άλλες µετρήσεις, όπως η 

απόδοση µιας επένδυσης ή τα κέρδη ανά µετοχή. Τα στοιχεία που άµεσα συνδέονται µε τη 

µέτρηση του κέρδους είναι τα έσοδα και τα έξοδα και ο συνδυασµός αυτών µε διάφορους 

τρόπους παρουσιάζει µε διάφορες µετρήσεις την αποδοτικότητα µιας επιχείρησης. Αναλυτικά: 

Έσοδα είναι αυξήσεις στα οικονοµικά οφέλη κατά τη διάρκεια της λογιστικής περιόδου µε τη 

µορφή εισροών ή αυξήσεων των περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού ή µειώσεων των 

υποχρεώσεων που καταλήγουν σε αυξήσεις των ιδίων κεφαλαίων άλλες από εκείνες που 

σχετίζονται µε εισφορές από τους συµµετέχοντες στα ίδια κεφάλαια. 

Ο ορισµός του εσόδου ενσωµατώνει τόσο τα τακτικό έσοδα όσο και τα κέρδη. Ο ορισµός του 

εσόδου συµπεριλαµβάνει επίσης τα µη πραγµατοποιηθέντα κέρδη. Όταν τα κέρδη αυτά 

καταχωρούνται στα αποτελέσµατα συνήθως παρουσιάζονται ξεχωριστά γιατί η γνώση αυτών 

είναι χρήσιµη για το σκοπό της λήψης οικονοµικών αποφάσεων. Τα κέρδη συχνά καταχωρούνται 

καθαρά (µειωµένα) από τις σχετικές δαπάνες. 
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Έξοδα είναι µειώσεις στα οικονοµικά οφέλη κατά τη διάρκεια της λογιστικής περιόδου µε τη 

µορφή εκροών ή µειώσεων των περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού ή δηµιουργίας 

υποχρεώσεων που καταλήγουν σε µειώσεις των ιδίων κεφαλαίων διαφορετικές από αυτές που 

σχετίζονται µε διανοµές στους συµµετέχοντες στα δια κεφάλαια. 

Ο ορισµός των εξόδων περιλαµβάνει τα έξοδα που προκύπτουν κατά την πορεία των συνήθων 

δραστηριοτήτων της επιχείρησης αλλά και τις ζηµίες που αντιπροσωπεύουν άλλα στοιχεία που 

ανταποκρίνονται στον ορισµό των εξόδων και µπορεί ή όχι να προκύψουν κατά την πορεία των 

συνήθων δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Όταν οι ζηµίες καταχωρούνται στην Κατάσταση 

Αποτελεσµάτων παρουσιάζονται συνήθως ξεχωριστά γιατί η γνώση αυτών είναι χρήσιµη για το 

σκοπό της λήψης οικονοµικών αποφάσεων. Οι ζηµίες καταχωρούνται συχνά καθαρές (µειωµένες) 

από τα σχετικά έσοδα. 

Οι ανωτέρω ορισµοί των εσόδων και εξόδων εξατοµικεύουν τα ουσιαστικά χαρακτηριστικά τους, 

αλλά δεν καθορίζουν τα κριτήρια στα οποία πρέπει να ανταποκρίνονται για να καταχωρηθούν 

στον Ισολογισµό. Τα έσοδα και τα έξοδα µπορεί να απεικονίζονται στην Κατάσταση Λογαριασµού 

Αποτελεσµάτων µε διαφορετικούς τρόπους ούτως ώστε να παρέχουν πρόσθετες πληροφορίες 

που είναι κατάλληλες για τη λήψη οικονοµικών αποφάσεων. 

 

16.6 Κριτήρια καταχώρησης στοιχείων στις Οικονοµικές καταστάσεις 

Καταχώρηση είναι η διαδικασία ενσωµάτωσης στον Ισολογισµό ή στην Κατάσταση Λογαριασµού 

Αποτελεσµάτων ενός κονδυλίου που ανταποκρίνεται στον ορισµό του στοιχείου και πληροί 

συγκεκριµένα κριτήρια για την καταχώρηση του. Τα κριτήρια καταχώρησης είναι τα εξής: 

> είναι πιθανό ότι µελλοντικό οικονοµικά οφέλη που συνδέεται µε αυτό το στοιχείο θα 

εισρεύσουν 

> το στοιχείο έχει ένα κόστος ή µία αξία που µπορεί να επιµετρηθεί αξιόπιστα. 

Η παράλειψη της καταχώρησης τέτοιων κονδυλίων δεν αναπληρώνεται από τη γνωστοποίηση 

των λογιστικών πολιτικών που χρησιµοποιήθηκαν ή από Σηµειώσεις ή επεξηγηµατικό υλικό. 

Ένα κονδύλι που έχει τα ουσιώδη χαρακτηριστικά ενός στοιχείου αλλά δεν ανταποκρίνεται στα 

κριτήρια για καταχώρηση, δικαιολογείται η γνωστοποίηση του στις Σηµειώσεις ή στο 
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επεξηγηµατικό υλικό όταν η γνώση του στοιχείου θεωρείται χρήσιµη για τους χρήστες των 

οικονοµικών καταστάσεων. 

 

16.6.1 Καταχώρηση περιουσιακών στοιχείων Ενεργητικού 

Ένα περιουσιακό στοιχείο καταχωρείται στον Ισολογισµό όταν είναι πιθανό ότι µελλοντικά 

οικονοµικά οφέλη θα εισρεύσουν στην επιχείρηση και το περιουσιακό στοιχείο ενεργητικού έχει 

ένα κόστος ή αξία που µπορεί να επιµετρηθεί (αποτιµηθεί) αξιόπιστα. 

Αντίθετα ένα περιουσιακό στοιχείο ενεργητικού δεν καταχωρείται στον Ισολογισµό, αλλά σαν 

έξοδο στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων, όταν έχει προκύψει δαπάνη, για την οποία 

θεωρείται απίθανο να εισρεύσουν στην επιχείρηση οικονοµικά οφέλη στις επόµενες χρήσεις. 

 

16.6.2 Καταχώρηση των υποχρεώσεων στον Ισολογισµό 

Μια υποχρέωση καταχωρείται στον Ισολογισµό όταν είναι πιθανόν ότι κατά την τακτοποίηση µιας 

παρούσας οφειλής θα έχουµε µια εκροή πόρων που ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη και το 

ποσό µε το οποίο θα γίνει η τακτοποίηση µπορεί να αποτιµηθεί (επιµετρηθεί) αξιόπιστα. 

Συµβάσεις οι οποίες είναι ισόποσα ανεκτέλεστες και από τα δύο µέρη δεν καταχωρούνται στις 

οικονοµικές καταστάσεις. 

 

16.6.3 Καταχώρηση εσόδων 

Τα έσοδα καταχωρούνται στην Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων, όταν έχει προκύψει 

αύξηση στα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη, που συνδέεται είτε µε αύξηση σε ένα περιουσιακό 

στοιχείο ενεργητικού ή µε µείωση υποχρέωσης και η αύξηση αυτή µπορεί να αποτιµηθεί 

αξιόπιστα. Αυτό σηµαίνει ότι η καταχώρηση εσόδων συµπίπτει µε την καταχώρηση των 

αυξήσεων σε περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού ή των µειώσεων σε υποχρεώσεις. 

 

16.6.4 Καταχώρηση εξόδων 

Τα έξοδα καταχωρούνται στην Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων όταν έχει προκύψει 

µείωση στα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη, που συνδέεται είτε µε µείωση περιουσιακού στοιχείου 

ενεργητικού είτε µε αύξηση υποχρέωσης, η οποία µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα. Αυτό σηµαίνει 
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στην πράξη ότι η καταχώρηση εξόδων συµπίπτει µε την καταχώρηση µιας αύξησης στις 

υποχρεώσεις ή µιας µείωσης στα περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού. Τα έξοδα καταχωρούνται 

στην Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων µε βάση τον άµεσο συσχετισµό µε τις 

πραγµατοποιηθείσες δαπάνες και της πραγµατοποίησης συγκεκριµένων στοιχείων εσόδων 

(συσχετισµός των εξόδων µε τα έσοδα) και συνεπάγεται την ταυτόχρονη ή συνδυασµένη 

καταχώρηση των εσόδων και εξόδων που προέρχονται άµεσα και µαζί από τις ίδιες συναλλαγές ή 

άλλα γεγονότα. Για παράδειγµα, τα διάφορα στοιχεία εξόδων που συγκροτούν το κόστος 

πωληθέντων αγαθών αναγνωρίζονται ταυτόχρονα µε τα έσοδα από την πώληση των αγαθών. 

Όταν τα οικονοµικά οφέλη αναµένονται να προκύψουν κατά τη διάρκεια πολλών λογιστικών 

περιόδων και η σχέση τους µε τα έσοδα µπορεί µόνο γενικά ή έµµεσα να προσδιοριστεί, τότε τα 

έξοδα καταχωρούνται στην Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων µε βάση τη διαδικασία 

συστηµατικής και ευλόγου κατανοµής. Στις περιπτώσεις αυτές το έξοδο αναφέρεται συχνά ως 

απόσβεση. Αυτές οι διαδικασίες κατανοµής χρησιµοποιούνται για να καταχωρούνται έξοδα στις 

λογιστικές περιόδους στις οποίες τα οικονοµικά οφέλη που σχετίζονται µε αυτές τις δαπάνες 

αναλίσκονται ή εκπνέουν. 

 

16.6.5 Επιµέτρηση των Στοιχείων των Οικονοµικών Καταστάσεων 

Επιµέτρηση (αποτίµηση) είναι η διαδικασία προσδιορισµού των χρηµατικών ποσών στα οποία τα 

στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων αναγνωρίζονται και καταχωρούνται στον Ισολογισµό και 

την Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων. Αυτό προϋποθέτει την επιλογή συγκεκριµένης 

βάσης επιµέτρησης και οι συχνότερα χρησιµοποιούµενες βάσεις επιµέτρησης είναι οι εξής: 

> το Ιστορικό κόστος 

Τα περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού καταχωρούνται στο ποσό των ταµιακών διαθεσίµων ή 

ταµιακών ισοδυνάµων που πληρώθηκαν ή στην εύλογη αξία της αντιπαροχής που δόθηκε κατά 

το χρόνο της απόκτησης τους. Οι υποχρεώσεις καταχωρούνται στο ποσό των εισροών που έγιναν 

µε αντάλλαγµα την οφειλή ή σε µερικές περιπτώσεις (π.χ. φόροι εισοδήµατος) στα ποσά των 

µετρητών ή ταµιακών ισοδύναµων που αναµένεται να πληρωθούν για να εξοφληθεί η υποχρέωση 

στην κανονική πορεία των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων. 
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> το Τρέχον κόστος 

Τα περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού απεικονίζονται στο ποσό των µετρητών ή ισοδύναµων που 

θα έπρεπε να πληρωθούν αν τα ίδια ή ισοδύναµα περιουσιακά στοιχεία αγοράζονταν τώρα. Οι 

υποχρεώσεις καταχωρούνται στο τελικό ποσό των ταµιακών διαθεσίµων ή ισοδυνάµων που θα 

χρειαζόταν για να διακανονιστεί η οφειλή άµεσα. 

> η Ρευστοποιήσιµη αξία. 

Τα περιουσιακά στοιχεία καταχωρούνται στο ποσό των ταµιακών διαθεσίµων ή ταµιακών 

ισοδυνάµων που θα µπορούσε να ληφθεί άµεσα από την πώληση του περιουσιακού στοιχείου 

ενεργητικού σε κανονικές συνθήκες. Οι υποχρεώσεις καταχωρούνται στην αξία διακανονισµού 

τους, δηλαδή στο απροεξόφλητο ποσό των ταµιακών διαθεσίµων ή ταµιακών ισοδυνάµων που 

αναµένεται να πληρωθούν για να εξοφληθούν οι υποχρεώσεις στην κανονική ροή των εργασιών 

της επιχείρησης. 

> η Παρούσα αξία. 

Τα περιουσιακά στοιχεία καταχωρούνται στην παρούσα προεξοφληµένη αξία των µελλοντικών 

καθαρών ταµιακών εισροών που το στοιχείο αναµένεται να δηµιουργήσει στην κανονική ροή των 

εργασιών της επιχείρησης. Οι υποχρεώσεις καταχωρούνται στην παρούσα προεξοφληµένη αξία 

των µελλοντικών καθαρών ταµιακών εκροών που αναµένεται να απαιτηθούν για να 

διακανονιστούν οι υποχρεώσεις στην κανονική ροή των εργασιών της επιχείρησης. 

Η βάση επιµέτρησης (αποτίµησης) που είναι περισσότερο αποδεκτή από τις επιχειρήσεις για την 

κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων τους είναι αυτή του Ιστορικού Κόστους. Αυτό 

συνδυάζεται και µε άλλες βάσεις επιµέτρησης (αποτίµησης). 

 

16.7 ∆ηµοσιότητα των οικονοµικών καταστάσεων, της Έκθεσης του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου και των λοιπών πληροφοριών που συντάσσονται βάσει των ∆ΠΧΠ 

(άρθρα 135 και 136 κωδ. Ν.2190/1920). 

Οι ετήσιες, ατοµικές και ενοποιηµένες, οικονοµικές καταστάσεις των ανωνύµων εταιρειών που 

έχουν καταρτιστεί βάσει των υιοθετηµένων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ∆ΠΧΠ, η Έκθεση του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου και η Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή δηµοσιεύονται, κατά τα 
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γνωστά, είκοσι τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και, σε 

περίπτωση τροποποίησης τους, εντός είκοσι ηµερών από την τροποποίηση.  

Ειδικότερα : 

� Καταχωρούνται στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών µε σχετική ανακοίνωση στο 

τεύχος Ανωνύµων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισµένης Ευθύνης της Εφηµερίδας της 

Κυβερνήσεως. 

� ∆ηµοσιεύονται για χρονικό διάστηµα δύο τουλάχιστον ετών, από την πρώτη 

δηµοσίευση τους σε χώρο του διαδικτύσυ, ο οποίος είναι ελεύθερα προσπελάσιµος και, 

� Εφόσον πρόκειται για εταιρείες µε µετοχές ή άλλες κινητές αξίες τους εισηγµένες σε 

οργανωµένη χρηµατιστηριακή αγορά, κατατίθενται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 

Εκτός της δηµοσιότητας των ανωτέρω, οι ανώνυµες εταιρείες δηµοσιεύουν είκοσι τουλάχιστον 

ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, τα αναλυτικά στοιχεία και τις 

πληροφορίες όπως προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας, σύµφωνα µε τις 

υποδείξεις της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών και του Υπουργού 

Ανάπτυξης. 

∆ηµοσιότητα βάσει του Π.∆. 360/1985 

Οι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών εταιρείες δηµοσιεύουν, κάθε τρίµηνο, στην 

ιστοσελίδα τους καθώς και σε µια ή περισσότερες εφηµερίδες εθνικής και µεγάλης κυκλοφορίας 

στοιχεία και πληροφορίες για τις ατοµικές και ενοποιηµένες περιοδικές οικονοµικές καταστάσεις, 

σύµφωνα µε το Π.∆. 360/1985 και την 17/336/21.4.2005 απόφαση του ∆.Σ. της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς, εντός δυο µηνών από τη λήξη της περιόδου που αφορούν. Επιπρόσθετα 

αναρτούν στην ιστοσελίδα τους τις τριµηνιαίες οικονοµικές 

καταστάσεις που συντάσσονται σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ (∆ΑΠ 34). Εφόσον οι εταιρείες, που 

συντάσσουν οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα υιοθετηθέντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

∆ΠΧΠ, δηµοσιοποιούν µε οποιονδήποτε τρόπο λογιστικά στοιχεία, που απορρέουν από την 

εφαρµογή άλλων κανονιστικών διατάξεων, τα δηµοσιοποιούµενα στοιχεία πρέπει να είναι εκείνα 

που προκύπτουν από την εφαρµογή των ∆ΠΧΠ. 
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16.8 Οι τροποποιήσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων 

 

16.8.1 Ο τρόπος τήρησης των βιβλίων (άρθρο 7Κ.Β.Σ.) 

Με τις τροποποιηµένες, µε το Ν. 3301/2004, διατάξεις του ΚΒΣ παρέχεται η ευχέρεια στις 

ανώνυµες εταιρείες που συντάσσουν τις Ετήσιες Οικονοµικές τους Καταστάσεις σύµφωνα µε τα 

∆ΠΧΠ, να τηρούν τα λογιστικά τους βιβλία, είτε βάσει των αρχών και κανόνων της ισχύουσας 

φορολογικής νοµοθεσίας, είτε βάσει των αρχών και κανόνων των ∆ΠΧΠ. 

Εφόσον επιλεγεί η συνέχιση τήρησης των βιβλίων µε τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, δεν 

προκύπτουν πρόσθετες υποχρεώσεις από την εφαρµογή των ∆ΠΧΠ. 

Εφόσον, όµως, επιλεγεί η τήρηση των βιβλίων σύµφωνα µε τους κανόνες των ∆ΠΧΠ, οι εταιρείες 

έχουν τις εξής υποχρεώσεις: 

> Να συντάσσουν Πίνακα Συµφωνίας Λογιστικής~Φορολογικής Βάσης (Π.Σ.Λ.Φ.Β.) στον οποίο 

καταχωρούνται σε χωριστές στήλες για κάθε 

πρωτοβάθµιο, διαφοροποιηµένο, λογαριασµό σε χρέωση ή πίστωση η αξία όπως προκύπτει 

από τα τηρούµενα βιβλία βάσει των ∆ΠΧΠ (Λογιστική βάση), η αξία όπως προσδιορίζεται µε 

βάση τους κανόνες της φορολογικής νοµοθεσίας (Φορολογική βάση) και, η διαφορά µεταξύ 

Λογιστικής και Φορολογικής βάσης. 
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> Να τηρούν ιδιαίτερο, αθεώρητο, φορολογικό µητρώο πάγιων περιουσιακών στοιχείων, το 

οποίο µπορεί να είναι ενσωµατωµένο στο κύριο µητρώο πάγιων περιουσιακών στοιχείων της 

εταιρείας και το οποίο χρησιµοποιείται ως βάση προσδιορισµού της αξίας των αναγκαίων 

καταχωρήσεων στον Π.Σ.Λ.Φ.Β. και στον Πίνακα Φορολογικών Αποτελεσµάτων, µόνο εφόσον, 

κατά την εφαρµογή των ∆.Π.Χ.ΓΙ, προκύπτουν διαφορές στην αποτίµηση πάγιων 

περιουσιακών στοιχείων, είτε λόγω της διαφοροποίησης της προ των αποσβέσεων αξίας τους 

είτε λόγω της 

διαφοροποίησης των σωρευµένων αποσβέσεων. Το µητρώο πάγιων περιουσιακών στοιχείων και 

το φορολογικό µητρώο πάγιων περιουσιακών στοιχείων ενηµερώνονται µέχρι την προθεσµία 

κλεισίµατος του Ισολογισµού. 

Παράδειγµα 1 Π.Σ.Λ.Φ.Β. 

   ∆ιαφορές 

 Λογιστική Βάση Φορολογική Βάση 

Χρέωση Πίστωση 

   

Λογαριασµός     

Λογαριασµός 60 4.000 3.800 - -200 

Λογαριασµός 65 1.000 1.100 100 - 

Λογαριασµός 66 1.130 1.090 - -40 

Λογαριασµός 68 1.600 1.200 _ -400 

Λογαριασµός 75 1.800 1.600 200 - 

Λογαριασµός 76 2.000 2.300 - -300 

Λογαριασµός 83 3.000 1.200 1.800  
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> Να συντάσσουν Πίνακες Φορολογικών Αποτελεσµάτων Χρήσης, Σχηµατισµού Φορολογικών 

Αποθεµατικών και Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Φορολογικών Αποθεµατικών. Να συντάσσουν 

Πίνακες Φορολογικών Αποτελεσµάτων Χρήσης, Σχηµατισµού Φορολογικών Αποθεµατικών και 

Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Φορολογικών Αποθεµατικών, των οποίων τα δεδοµένα προκύπτουν από 

λογαριασµούς που τηρούνται µε διπλογραφική µέθοδο. Ιδιαίτερα, εφόσον τα βιβλία τηρούνται µε 

έναν από τους δυο κατωτέρω περιγραφόµενους τρόπους, παρέχεται η ευχέρεια, όπως αντί αυτών 

των πινάκων, να συντάσσεται Φορολογικός Ισολογισµός, Λογαριασµός Φορολογικών 

Αποτελεσµάτων χρήσης και Πίνακας ∆ιάθεσης Αποτελεσµάτων που καταχωρούνται στο βιβλίο 

απογραφών πλην του Φορολογικού Ισολογισµού. 

 

16.8.2 Αποτίµηση αποθεµάτων (άρθρο 28 Κ.Β.Σ.) 

Σύµφωνα µε τις νέες διατάξεις, οι εταιρείες προσδιορίζουν το κόστος των ιδιοπαραχθέντων 

ετοίµων προϊόντων και της παραγωγής σε εξέλιξη και αποτιµούν αυτά τα µένοντα αποθέµατα µε 

βάση τις αρχές και τους κανόνες των ∆.Π.Χ.Π. 

Οι διαφορές εκείνες των στοιχείων του κόστους (π.χ. αποσβέσεων κλπ.) µεταξύ των αρχών και 

των κανόνων της φορολογικής νοµοθεσίας και των ∆.Π.Χ.Π., που προσδιορίζονται στο τέλος της 

χρήσης και απεικονίζονται στον Π.Σ.Λ.Φ.Β., επηρεάζουν, στο σύνολο τους, το φορολογικό 

αποτέλεσµα της χρήσης την οποία αφορούν χωρίς να κατανέµονται µεταξύ µενόντων και 

πωληθέντων ετοίµων προϊόντων. Για το λόγο αυτό δεν αναπροσαρµόζεται για τον προσδιορισµό 

του φορολογικού αποτελέσµατος η αξία των µενόντων ιδιοπαραχθέντων ετοίµων και της 

παραγωγής σε εξέλιξη µε τις ανωτέρω προκύπτουσες διαφορές. 

 

16.8.3 Ενηµέρωση του βιβλίου απογραφών και ισολογισµού και υπογραφή από 

λογιστή (άρθρο 29 Κ.Β.Σ.) 

Οι εταιρείες που τηρούν τα βιβλία τους σύµφωνα µε τους κανόνες των ∆ΠΧΠ καταχωρούν στο 

βιβλίο απογραφών, εκτός των άλλων (ισολογισµό, λογαριασµό αποτελεσµάτων χρήσης, πίνακα 

διάθεσης αποτελεσµάτων) και τους πίνακες που ορίζονται στα σηµεία 1 και 3 ανωτέρω. 
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Ειδικότερα, οι οικονοµικές καταστάσεις και οι πίνακες του ανωτέρω σηµείου 3, υπογράφονται και 

από τον υπεύθυνο, για την κατάρτιση τους, λογιστή κάτοχο αδείας λογιστή - φοροτεχνικού Α* 

τάξεως, µε τα πλήρη στοιχεία του. 

 

16.8.4 Ανεπάρκεια των βιβλίων (όρθρο 30 Κ.Β.Σ.) 

Λόγος ανεπάρκειας των τηρουµένων βιβλίων αποτελεί η µη σύνταξη και η µη καταχώριση στο 

βιβλίο απογραφών και ισολογισµού του Πίνακα Φορολογικών Αποτελεσµάτων Χρήσης ή του 

Λογαριασµού Φορολογικών Αποτελεσµάτων, που αναφέρουµε στο ανωτέρω σηµείο 3, καθώς και 

η ανακριβής σύνταξη των Πινάκων αυτών. 

 

16.9 Οι τροποποιήσεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος 

 

16.9.1 ∆απάνες επιχειρήσεων (άρθρο 31 Κ.Φ.Ε.) 

Όσες εταιρείες εφαρµόζουν τα ∆ΠΧΠ για πρώτη φορά, εκπίπτουν τα έξοδα των περιπτώσεων ια' 

και ιβ' της παραγράφου 1 (έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατάστασης, έξοδα κτήσεως 

ακινητοποιήσεων, δαπάνες επιστηµονικής και τεχνολογικής έρευνας που αφορούν πάγιο 

εξοπλισµό κ.λπ.) ανάλογα µε τον χρόνο που υπολείπεται από την αρχική καταχώρηση τους 

(τµηµατικά και ισόποσα). 

 

16.9.2 Προσδιορισµός ακαθάριστου και καθαρού εισοδήµατος νοµικών προσώπων 

(άρθρο 105 ΚΦΜ). 

Με τη νέα παράγραφο 15 του άρθρου 105, ορίζεται ότι τα έσοδα και τα έξοδα των εταιρειών που 

εφαρµόζουν τα ΠΧΠ και τα οποία προκύπτουν κατά την αρχική αναγνώριση των 

χρηµατοοικονοµικών µέσων, κατανέµονται ανάλογα µε τη χρονική διάρκεια αυτών, σύµφωνα και 

µε τα οριζόµενο από τα ∆ΠΧΠ όπως αυτά υιοθετούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Με τη νέα παράγραφο 16 ορίζεται ότι για την εξεύρεση του συνολικού καθαρού φορολογητέου 

εισοδήµατος των εταιρειών που είτε υποχρεωτικά είτε προαιρετικά εφαρµόζουν τα ∆ΠΧΠ που 

υιοθετούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εφαρµόζονται τα εξής: 
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Στην περίπτωση των εταιρειών που τηρούν τα βιβλία τους σύµφωνα µε τους κανόνες της 

ισχύουσας φορολογικής νοµοθεσίας, τα κέρδη (ή ζηµίες) της εταιρείας προκύπτουν αποκλειστικά 

από τα τηρούµενα βιβλία µε βάση τους ισχύοντες κανόνες της φορολογικής νοµοθεσίας. Τα 

κέρδη (ή Τίµιες) της εταιρείας που προκύπτουν από τις Οικονοµικές Καταστάσεις µε βάση τα 

∆ΠΧΠ δεν λαµβάνονται υπόψη για τους σκοπούς φορολογίας. 

Στην περίπτωση των εταιρειών που τηρούνται βιβλία τους σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΓΙ που 

υιοθετούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κέρδη (ή ζηµίες) της εταιρείας προκύπτουν 

αποκλειστικά από τον Πίνακα Φορολογικών Αποτελεσµάτων Χρήσης της παραγράφου 7 του 

άρθρου 7 του Κώδικα. Βιβλίων και Στοιχείων. 
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Κ.Β.Σ.: Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων 
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Α.Φ.Μ.:           Αριθµός Φορολογικού Μητρώου 

Ξ.Ν.:              Ξένο Νόµισµα  

∆.Λ.Π.:           ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα  

Φ.Μ.Υ.:          Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών  

Ι.Κ.Α.:           Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων  
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Ε.Κ.:               Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

∆.Π.Χ.Π.:         ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης  

∆.Π.Χ.Α.:     ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς  

Π.Σ.Λ.Φ.Β.:   Πίνακας Συµφωνίας Λογιστικής Φορολογικής Βάσης  

Κ.Φ.Ε.:       Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος  

Ε.Λ.Π.:       Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 
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