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                                ΠΕΡΙΛΗΨΗ  (abstract) 

 

Η ουσία των οικονομικών καταστάσεων, οι οποίες ουσιαστικά συνιστούν το 

αποτέλεσμα, της ετήσιας οικονομικής διαχείρισης, είναι η όσον το δυνατόν, 

πληρέστερη, λεπτομερειακή, τεκμηριωμένη και κατανοητή καταγραφή της 

οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης . Ιδιαίτερα σημαντικός παράγοντας , με 

βάση τον οποίο, οι διεθνείς οργανισμοί , προσπαθούν να ορίσουν τους κανόνες 

λογιστικής λειτουργίας των οικονομικών μονάδων , είναι η απόλυτη συγκρισιμότητα, 

την οποία θα πρέπει να προσφέρουν οι οικονομικές καταστάσεις , ανεξαρτήτου 

χώρας , στην οποία συντάσσονται , ώστε να καθίσταται εφικτή η χρήση και η πλήρης 

κατανόησή τους από τους επενδυτές , τους μετόχους και τις ελεγκτικές αρχές , μέσα 

στο παγκοσμιοποιημένο οικονομικό περιβάλλον που έχει ήδη διαμορφωθεί. Τα 

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα , μέχρι το 2002 , καθώς και τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης , μετά το 2002, δίνουν στις Ελληνικές 

επιχειρήσεις την δυνατότητα της πλήρους εναρμόνισης στην μεθοδολογία , την 

τήρηση και την απεικόνιση , με ένα ενιαίο διεθνές , διαρκώς εξελισσόμενο σύστημα , 

κανόνων και προτύπων .  

Στο συγκεκριμένο πόνημα που ακολουθεί , επιχειρήθηκε η ανάλυση σε όρους 

Δ.Λ.Π., της μετάβασης στην τήρηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Πρώτη 

εφαρμογή), μικρομεσαίας  παραγωγικής επιχείρησης (Α.Ε.) , με εκτενή αναφορά στα 

κυριότερα πρότυπα , που επηρεάζουν την συγκεκριμένη περίπτωση , την πραγματική 

επίπτωσή τους στα οικονομικά μεγέθη ,καθώς και τα πλεονεκτήματα που τυχόν 

προσφέρουν , σε επίπεδο ενημέρωσης , ομοιογένειας αλλά και απεικόνισης της 

πραγματικότητας των οικονομικών μεγεθών. Δίνοντας αρχικά , μια γενική 

πανοραμική εικόνα , του λόγου ύπαρξης και των επιμέρους σκοπών , της δημιουργίας 

των Προτύπων , προχωρούμε , εξειδικεύοντας την επίδραση των κανόνων στις 

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις ιδιαιτερότητες που υπάρχουν σε αυτές . Κατόπιν 

αναλύουμε διεξοδικά , τα πρότυπα , τα οποία επιδρούν σημαντικά στις οικονομικές 

καταστάσεις της εταιρίας , της οποία την περίπτωση εξετάζουμε , μεγεθύνοντας τις 

πτυχές των κανόνων που αγγίζουν βαθύτερα και ουσιαστικότερα τα οικονομικά 

μεγέθη της εξεταζόμενης επιχείρησης. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας , υπό το 
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πρίσμα μεγεθυντικού φακού , και δίνοντας αναλυτικά οικονομικά στοιχεία και 

καταστάσεις , αναλύουμε διεξοδικά την επίδραση των παραπάνω προτύπων , σε 

ευθεία αντιπαράθεση με τις αντίστοιχες φορολογικές καταστάσεις που τηρούνται 

παράλληλα σύμφωνα με το ελληνικό λογιστικό σχέδιο και τον Νόμο 2190/1920. 

Ολοκληρώνοντας  το case study , παραθέτουμε , επιχειρηματολογώντας σχετικά , τα 

εξειδικευμένα συμπεράσματα ,τα οποία εξάγονται από την εξεταζόμενη επιχείρηση, 

δίνοντας παράλληλα έναν γενικότερο τόνο σε μια απόπειρα  εξαγωγής χρήσιμων 

γενικότερων συμπερασμάτων , για το σύνολο των μικρομεσαίων , μη εισηγμένων 

Ελληνικών επιχειρήσεων , που προχωρούν στην υιοθέτηση των διεθνών λογιστικών 

κανόνων.        
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                                          ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Τα ‘Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα – ΔΛΠ’ μέχρι τον Μάρτιο του 2002, είτε τα 

‘Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης – ΔΠΧΠ’ ,όπως ονομάζονται 

τα πρότυπα που υιοθετούνται μετά τον Μάρτιο του 2002 , εφαρμόζονται 

υποχρεωτικά μόνο στις εισηγμένες επιχειρήσεις στα χρηματιστήρια των χωρών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και στις θυγατρικές ή συνδεδεμένες αυτών. Η 

προαιρετική εφαρμογή των Δ.Λ.Π. συναντάται σε μικρό αριθμό επιχειρήσεων , οι 

οποίες είτε διαθέτουν το μέγεθος , τα ικανά στελέχη και την απαραίτητη οργάνωση 

ώστε να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις των Δ.Λ.Π. , είτε είναι συνδεδεμένες με 

εισηγμένες επιχειρήσεις και υποχρεούνται εμμέσως στην εφαρμογή τους . Είναι 

γεγονός όμως , ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ΜΜΕ Ελληνικών επιχειρήσεων 

απέχει ακόμα από την εφαρμογή των Δ.Λ.Π. , με κυριότερη αιτία  το υψηλό κόστος 

εφαρμογής που απαιτείται για την πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού ή 

εκπαίδευση του υφιστάμενου , καθώς και την υιοθέτηση νέων μηχανογραφικών 

συστημάτων . 

Στην συγκεκριμένη εργασία , θα μας απασχολήσει η προαιρετική εφαρμογή 

των Δ.Λ.Π. , από Ελληνική ΜΜΕ , η οποία με γνώμονα την ανάγκη για εναρμόνιση 

της επιχείρησης με τις σύγχρονες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις , την πληρέστερη 

και ρεαλιστικότερη πληροφόρηση  αλλά και τα επιμέρους πλεονεκτήματα που 

προσφέρει η υιοθέτηση των Δ.Λ.Π. , προχώρησε στην μετάβαση σε Δ.Λ.Π. , 

προσφέροντας στον γράφοντα , υλικό ,ενδιαφέρον και ικανό , για μελέτη και εξαγωγή 

χρήσιμων συμπερασμάτων. Με την επιλογή για την υιοθέτηση των Δ.Λ.Π. , είναι 

σαφές ότι μια επιχείρηση αναλαμβάνει την δέσμευση να προχωρήσει στην 

συμμόρφωση της λογιστικής της λειτουργίας σύμφωνα με το σύνολο των προτύπων 

τα οποία βρίσκονται σε ισχύ , καθώς δεν αποτελεί επιλογή της , η επιλεκτική 

υιοθέτηση προτύπων. Οι οικονομικές καταστάσεις δεν πρέπει να περιγράφονται ως 

συμμορφούμενες προς τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα , εκτός αν συμμορφώνονται με 
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όλες τις απαιτήσεις κάθε εφαρμοστέου Προτύπου και κάθε εφαρμοστέας διερμηνείας 

της Διαρκούς Επιτροπής Διερμηνειών (Standing Interpretations Committee) 
1
.  

Στην συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης που εξετάζουμε θα ξεχωρίσουμε και 

θα παρουσιάσουμε αναλυτικότερα τα πρότυπα εκείνα ,των οποίων η επίδραση 

εμφανίζει μεγαλύτερο οικονομικό αντίκτυπο στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

Εκκινούμε την περιήγησή μας από το πρότυπο που έχει αντικείμενο την δομημένη, 

αντικειμενική , οικονομική απεικόνιση της χρηματοοικονομικής θέσης της 

επιχείρησης ,αλλά και των συναλλαγών που αναλήφθηκαν από αυτήν στην διάρκεια 

μιας οικονομικής περιόδου και δεν είναι άλλο από το Δ.Λ.Π. 1. Το Δ.Λ.Π. 1 ορίζει το 

κανονιστικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα πρέπει να κινηθεί η εφαρμογή των προτύπων 

όσον αφορά την δομή , το πνεύμα και το περιεχόμενο των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων , ώστε να ακολουθηθούν πιστά και χωρίς αποκλίσεις  οι  αρχές των 

Διεθνών Λογιστικών Προτύπων για ακριβοδίκαιη παρουσίαση της 

χρηματοοικονομικής κατάστασης μιας οικονομικής μονάδας.   

Εξέχουσα βαρύτητα, ιδιαίτερα δε  για μια παραγωγική επιχειρηματική 

μονάδα, με αποθέματα πρώτων υλών , εμπορεύματα και προϊόντα ολοκληρωμένα και 

ημικατεργασμένα , να συνιστούν ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό του ενεργητικού της , 

διαδραματίζει η οικονομική διαχείριση των αποθεμάτων , με εστίαση στην αποτίμηση 

αλλά και στις απαραίτητες γνωστοποιήσεις που συνοδεύουν την διαχείριση 

αποθεμάτων βάσει Δ.Λ.Π.. Εισαγωγικά χρήζει ιδιαίτερης μνείας η αναφορά στην 

σημαντικότητα της αποτίμησης των αποθεμάτων για την εξαγωγή του ετήσιου 

οικονομικού αποτελέσματος μιας οικονομικής μονάδας , με λεπτομερειακή αναφορά 

στις κανονιστικές διατάξεις που σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 2 , καθορίζουν τα πλαίσια 

διαχείρισης των αποθεμάτων  μιας οικονομικής μονάδας . 

Περαιτέρω ανάλυσης χρήζει αναμφισβήτητα η λογιστική των ενσώματων 

ακινητοποιήσεων και τα πρωταρχικά θέματα αυτής , όπως ο σωστός χρόνος της 

καταχώρησής τους ως περιουσιακά στοιχεία , ο προσδιορισμός της λογιστικής τους 

                                                                 
1
 Σακέλλη Ε.(2002), Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ανάλυση και Εφαρμογή σε συνδυασμό με 

το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο και την Εμπορική και Φορολογική Νομοθεσία Πρακτικές 

Εφαρμογές , Αθήνα : Εκδόσεις Σακέλλη. 
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αξίας και ο προσδιορισμός της δαπάνης απόσβεσής τους . Η εξεταζόμενη εταιρία 

διαθέτει ένα σχετικά μεγάλο αριθμό ενσώματων ακινητοποιήσεων με ικανό υπόλοιπο 

αναπόσβεστης αξίας , γεγονός που καθιστά άξιο μελέτης , την επίδραση του 

Δ.Λ.Π.16, στην διαχείριση τους , και κατ΄επέκταση στην διαφοροποίηση των 

οικονομικών καταστάσεων λόγω της συμμόρφωσης με τα Διεθνή Λογιστικά 

Πρότυπα. 

Τέλος θα εξεταστεί , μέσω του ΔΛΠ 12 , η διαχείριση των φόρων , εκπεστέων 

και φορολογητέων , ως αποτέλεσμα προσωρινών διαφορών  , και προβολή της 

επίδρασής τους στις επί μέρους οικονομικές καταστάσεις. 
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                             ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ  

                               ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

           ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (Δ.Λ.Π.) 

 

1.1     Ιστορική Εξέλιξη I.A.S. – I.F.R.S 

Σε όλες τις χώρες, η νομοθεσία είναι εκείνη που καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα 

συντάσσονται και θα γνωστοποιούνται οι οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων 

που βρίσκονται στην δικαιοδοσία της. Παρ' ότι φαινομενικά πολλές από αυτές 

μοιάζουν να είναι όμοιες, παρουσιάζουν πολύ σημαντικές διαφορές η μία με την 

άλλη. Οι διαφορές αυτές διαμορφώνονται κυρίως από τις ιδιαιτερότητες των χωρών 

σε επίπεδο κοινωνικό, νομικό και οικονομικό, οπότε διαφοροποιούνται και οι 

διατάξεις γύρω από τις επιχειρήσεις. 

Προκειμένου να εξαλειφθούν οι διαφορές ανάμεσα στις οικονομικές 

καταστάσεις, δημιουργήθηκε η Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 

(International accounting Standards Committee- IASC), σκοπός της οποίας είναι η 

εναρμόνιση των λογιστικών προτύπων, κανόνων και μεθόδων λογιστικής, ώστε σε 

όλες τις χώρες να συντάσσονται οι οικονομικές καταστάσεις πάνω σε μία κοινή βάση. 

Στόχος της προσπάθειας αυτής , είναι η επιτυχής σύγκριση της οικονομικής θέσης 

των οντοτήτων παγκοσμίως, η ανταπόκριση στις νέες τάσεις και κατευθύνσεις, 

απαντώντας στις απαιτήσεις  της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας. 

Από το 2005, τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα εφαρμόζονται υποχρεωτικά από 

όλες τις εταιρείες που είναι εισηγμένες σε χρηματιστήρια αξιών στην Ε.Ε.. Έως και 
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σήμερα, τα δημοσιευμένα Δ.Λ.Π. είναι 34 σε αριθμό και ορίζουν τον τρόπο με τον 

οποίο παρακολουθούνται και παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις τα 

διάφορα περιουσιακά στοιχεία, οι υποχρεώσεις, τα ίδια κεφάλαια, τα έσοδα και τα 

έξοδα μίας οικονομικής οντότητας. Τα  Δ.Λ.Π. αποτελούν το κύριο και το πλέον 

αποδεκτό μέσο έκφρασης της λογιστικής επιστήμης ,καθώς αποτελούν μια 

κωδικοποιημένη μορφή λογιστικών αρχών και κανόνων (παραδοχών , βάσεων 

αποτίμησης , μεθόδων και τύπων ) που θα πρέπει να εφαρμόζονται για την σύνταξη 

οικονομικών καταστάσεων και απευθύνονται κυρίως στους εξωτερικούς χρήστες 

αυτών . Παρουσιάζουν , επίσης, τον τρόπο σύμφωνα με τον οποίο θα πρέπει να 

απεικονίζονται συγκεκριμένες οικονομικές συναλλαγές και γεγονότα , έτσι ώστε η 

συμμόρφωση με τους συγκεκριμένους κανόνες να θεωρείται απαραίτητη για την 

εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων
2
. 

  

1.2      Οι στόχοι της Θέσπισης Λογιστικών Προτύπων 

Με το τέλος του δεύτερου Παγκόσμιου πολέμου τέλειωσε και τυπικά η εποχή της 

επιχείρησης με τοπικά χαρακτηριστικά και ξεκίνησε με δειλούς ρυθμούς αρχικά και 

με άλματα αργότερα η εποχή της παγκοσμιοποιημένης επιχείρησης με πελάτες και 

προμηθευτές στις πέντε ηπείρους με φυσική παρουσία σε πολλές χώρες , με την 

εισαγωγή των μετοχών τους στα διεθνή  χρηματιστήρια ,αλλάζοντας πλέον οριστικά 

την μετοχική σύνθεση αλλά και τον τρόπο χρηματοδότησης και ανάπτυξης της 

σύγχρονης επιχείρησης. 

Η συμμετοχή του κοινού στην κεφαλαιακή σύνθεση των επιχειρήσεων έχει 

αλλάξει το μοντέλο ανάπτυξης τους , με συνέπεια να έχουν πλέον απολέσει τα στενά 

τοπικά χαρακτηριστικά τους , καθιστώντας αναγκαία την λογιστική τυποποίηση , 

καθώς η συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών στο μετοχικό κεφάλαιο μιας εταιρίας , 

εισηγμένης στο Χρηματιστήριο , συνιστά μια σοβαρή επενδυτική απόφαση η οποία 

απαιτεί την ύπαρξη πλήθους , σύνθετων αλλά κυρίως συγκρίσιμων πληροφοριών. Η 

                                                                 
2

 Grant Thornton ,(2006), Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 

IFRS:Αναλυτική Παρουσίαση , 2
η
 έκδοση , Τόμος Α , Αθήνα. 
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τυποποίηση της λογιστικής πληροφορίας συνιστά προϋπόθεση για την ανάπτυξη και 

την ορθή λειτουργία της Κεφαλαιαγοράς σε επίπεδο χώρας αλλά και σε διεθνές 

επίπεδο
3
.  

Η υιοθέτηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

ήταν μια ευφυέστατη πολιτικά κίνηση . Υιοθετώντας τα και τροποποιώντας τα , η 

Ευρωπαϊκή Ένωση απέφυγε εσωτερικές συγκρούσεις για θέματα επιστημονικού 

χαρακτήρα και τα κατέστησε στην πράξη Ευρωπαϊκά χωρίς να χάσουν τον Διεθνή 

χαρακτήρα τους
4
 . Η συγκεκριμένη κίνηση έδωσε σημαντική ώθηση στο Ευρωπαϊκό 

επιχειρηματικό στερέωμα ώστε να δημιουργήσει ένα ενιαίο πεδίο κανόνων 

λειτουργίας , καθιστώντας δυνατή την ομοιομορφία και την ενιαία λογιστική 

εμφάνιση των οικονομικών μεγεθών   ανάμεσα στις οικονομικές μονάδες σε όλες τις  

Ευρωπαϊκές χώρες , τουλάχιστον σε όσον αφορά τις εισηγμένες στα Χρηματιστήρια 

αξιών . Η ομοιομορφία και η ομοιογένεια των οικονομικών καταστάσεων με βάση 

την εφαρμογή των κοινών λογιστικών αρχών , συνεισφέρει τα μέγιστα στην 

συγκρισιμότητα των μεγεθών και κατά συνέπεια καθιστά δυνατή την αληθή και 

ακριβή πληροφόρηση των χρηστών τους , είτε πρόκειται για μετόχους και επενδυτές , 

είτε για πιστωτές και εργαζόμενους.  

Σε μια περισσότερο αναλυτική προσέγγιση θα αναφέρουμε λεπτομερέστερα 

τους στόχους εισαγωγής των Δ.Λ.Π. που συγχρόνως αποτελούν και τα κυριότερα 

πλεονεκτήματά τους
5

 : Κατανοητότητα , όσον αφορά το περιεχόμενο των 

Χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Συνάφεια, δηλαδή ανταπόκριση στις ανάγκες 

των χρηστών για την λήψη αποφάσεων . Αξιοπιστία η οποία εξασφαλίζεται όταν οι 

οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από σημαντικά λάθη και 
                                                                 
3
 Alexander D.,Britton A.,(1999), Financial Reporting , International Thomson Business, 

London. 

 
4
 Ντζανάτος,, Δ.(2008), Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα με απλά λόγια και οι διαφορές των 

Ελληνικών Προτύπων , Αθήνα : Εκδόσεις Καστανιώτη. 

 
5

 Νομική Βιβλιοθήκη,(2006), Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 

(Δ.Π.Χ.Π.) 2005.  
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προκαταλήψεις και παρουσιάζουν πιστά αυτό που είναι σκοπός τους να 

παρουσιάσουν. Τέλος η συγκρισιμότητα που σημαίνει ότι η αναγνώριση και 

επιμέτρηση των συναλλαγών και λοιπών οικονομικών γεγονότων γίνεται με 

συστηματικό τρόπο και ότι οι χρήστες πληροφορούνται για τις επιμέρους λογιστικές 

πολιτικές στις οποίες βασίζεται η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων.  

 

1.3   Διαδικασία Εισαγωγής  Ενός Προτύπου 

Ο καθορισμός ενός νέου Προτύπου Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης , αποτελεί 

διεθνές αντικείμενο εργασίας  με άμεση και συνεχή εμπλοκή λογιστών , 

χρηματοοικονομικών αναλυτών , αλλά και των χρηματιστηρίων , της επιχειρηματικής 

κοινότητας , των εποπτικών αρχών , ακαδημαϊκών  , διεθνών  οργανισμών , ακόμα 

και ιδιωτών. Η διαδικασία καθορισμού ενός προτύπου ακολουθεί μια διαδικασία με 

διαδοχικά στάδια , με σκοπό να εξασφαλιστεί η αποφυγή τυχόν αστοχιών και η 

δυνατότητα εφαρμογής του σε όλες τις χώρες που ακολουθούν τα Δ.Λ.Π.. Η συνήθης 

διαδικασία αποτυπωμένη σε βήματα είναι η εξής
6
 : 

i. Προσδιορισμός από το προσωπικό του Συμβουλίου Διεθνών Λογιστικών 

Προτύπων Σ.Δ.Λ.Π. όλων των επιμέρους ζητημάτων που σχετίζονται με ένα 

λογιστικό θέμα και μελέτη του θέματος με αναφορά στο ‘Πλαίσιο για την 

ετοιμασία και παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων’ του 

Σ.Δ.Λ.Π.,  

ii. Μελέτη των λογιστικών προτύπων και πρακτικών σε διάφορες χώρες και 

ανταλλαγή απόψεων με εθνικά λογιστικά σώματα για το εν λόγω θέμα , 

iii. Συζήτηση με την Συμβουλευτική Επιτροπή Προτύπων για την πιθανότητα να 

συμπεριληφθεί το εν λόγω θέμα  στην ημερήσια διάταξη του IASB, 

iv. Δημιουργία μιας συμβουλευτικής ομάδας (για να συμβουλεύει το IASB) για 

το εν λόγω θέμα, 

v. Έκδοση ενός εγγράφου συζήτησης (ΕΣ) για δημόσια σχόλια, 

                                                                 
6
 Βλάχος Χ.,Λουκάς Λ.,(2007), Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, 4

η
  έκδοση, Εκδόσεις Global    

Training, Αθήνα. 
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vi. Έκδοση ενός Προσχεδίου Προτύπου (ΠΠ) με την έγκριση τουλάχιστον οκτώ 

μελών του ΣΔΛΠ και την συμπερίληψη στο ΠΠ των απόψεων των 

διαφωνούντων μελών , 

vii. Συζήτηση  ΠΠ στο Σ.Δ.Λ.Π. λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις όλων των 

ενδιαφερομένων , 

viii. Έγκριση του ΔΠΧΠ από το Σ.Δ.Λ.Π. με τουλάχιστον οκτώ θετικές ψήφους 

(και τη συμπερίληψη στο ΔΠΧΠ των απόψεων των διαφωνούντων μελών ), 

ix. Έκδοση του ΔΠΧΠ από το Σ.Δ.Λ.Π. μαζί με τη ‘βάση των συμπερασμάτων’  

η οποία επεξηγεί την απόφαση για κάθε θέμα που συμπεριλαμβάνεται στο 

εκδοθέν ΔΠΧΠ. 

 

1.4  Η μετατροπή των Καταστάσεων με Ελληνικά Λογιστικά   

Πρότυπα και η Σημασία της Μηχανογράφησης 

Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που έχουν να αντιμετωπίσουν οι Ελληνικές 

επιχειρήσεις , είναι η μετατροπή των οικονομικών καταστάσεων τους και η 

εναρμόνισή τους με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα σε συνδυασμό με το ισχύον 

νομικό πλαίσιο ,περνώντας  πλέον σε πρακτικό επίπεδο. Το πρόβλημα της 

μετατροπής σχετίζεται σε σημαντικό βαθμό με την πλήρη κατανόηση των διαφορών 

ανάμεσα στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και τα Διεθνή και την αντίστοιχη 

προσαρμογή σε επίπεδο μεθόδων , δομής και πρακτικής απεικόνισης των 

οικονομικών καταστάσεων. Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα από την φύση τους είναι 

ένα γενικό πλαίσιο . Είναι κάτι ανάλογο με το σύνταγμα της χώρας . Δηλαδή δεν 

ρυθμίζουν τις λεπτομέρειες ,αλλά αντιμετωπίζουν τα ζητήματα με τα οποία 

ασχολούνται από μια γενικότερη σκοπιά , δηλαδή ‘από ψηλά’ 
7
.  

Το ισχύον νομικό πλαίσιο δίνει την δυνατότητα στις εταιρίες , για όλο το 

ενδιάμεσο διάστημα , μέχρι την πλήρη εφαρμογή των Δ.Λ.Π., να τηρούν τα βιβλία 

τους είτε με τα Ε.Λ.Π. είτε με τα Δ.Λ.Π.. Αυτές που τηρούν με τα Ε.Λ.Π.  προχωρούν 

                                                                 
7
 Ντζανάτος, Δ.(2008), Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα με απλά λόγια και οι διαφορές των 

Ελληνικών Προτύπων , Αθήνα : Εκδόσεις Καστανιώτη.Σελ.47. 
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σε μετατροπές των Ε.Λ.Π. σε Δ.Λ.Π. εκτός βιβλίων με εξωλογιστικές εγγραφές , 

αντιμετωπίζοντας έτσι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ένα μεγάλο πρόβλημα και μια 

συνεχή αγωνία των ελληνικών επιχειρήσεων : τους φορολογικούς ελέγχους . Οι 

φορολογικοί ελεγκτές είναι εξοικειωμένοι να ελέγχουν αυτές τις καταστάσεις και έτσι 

οι εταιρίες δεν αντιμετωπίζουν ιδιαίτερο διαδικαστικό  πρόβλημα σε ότι αφορά την 

σχέση τους με τις φορολογικές αρχές , επειδή εφαρμόζουν τα Δ.Λ.Π.
8

 .  Το 

συγκεκριμένο σύστημα, όπου οι καθημερινές εγγραφές και το συνολικό λογιστικό 

κύκλωμα των συναλλαγών παρακολουθείται με τα Ε.Λ.Π. και η προσαρμογή στα 

Διεθνή Πρότυπα γίνεται εκτός λογιστικών βιβλίων , ακολουθεί και η επιχείρηση που 

θα εξετάσουμε στο δεύτερο μέρος της εργασίας , καθώς και η πλειοψηφία των 

Ελληνικών εταιρειών. 

Η διαδικασία μετατροπής των καταστάσεων για τις Ελληνικές επιχειρήσεις 

εμφανίζει σημαντικά προβλήματα όπως είναι η διαχείριση των λογιστικών σχεδίων , 

η σύνταξη των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων , καθώς και η τεράστια 

αλλαγή την οποία εισάγουν τα  ‘Notes’ , τα οποία εφόσον τηρηθούν με ευλάβεια , 

προϋποθέτουν απείρως ογκωδέστερη και λεπτομερέστερη πληροφόρηση από το 

ισχύον , βάσει Ν.2190/1920, προσάρτημα το οποίο υποχρεούνται να τηρούν βάσει 

Ε.Λ.Π. οι επιχειρήσεις. Συνεπώς η συμμόρφωση των επιχειρήσεων με τα Δ.Λ.Π., 

προϋποθέτει σημαντική αναβάθμιση , εκπαίδευση , του επιπέδου λειτουργίας των 

λογιστηρίων , καθώς και παράλληλη αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό του 

μηχανογραφικού εξοπλισμού (SOFTWARE, ERP) ώστε να μπορούν να 

ακολουθηθούν , όσον το δυνατόν περισσότερο αυτοματοποιημένες διαδικασίες . 

Είναι κοινά παραδεκτό , ότι η χρήση των πληροφοριακών συστημάτων , έχει 

βοηθήσει απίστευτα στον εκσυγχρονισμό και στην βελτιστοποίηση των λογιστικών 

διαδικασιών , με κύριους τομείς επίδρασης , την ταχύτητα εκτέλεσης και την 

αξιοπιστία του αποτελέσματος . Βασικός στόχος της επιχείρησης , όσον αφορά τις 

οικονομικές καταστάσεις με βάση τις αρχές των Δ.Λ.Π. , είναι η κατάρτισή τους στον 

ταχύτερο χρόνο και με το λιγότερο δυνατό κόστος . Η συγκεκριμένη επιθυμία τους 

εξυπηρετείται σε μεγάλο βαθμό με την χρήση των πληροφοριακών συστημάτων και 
                                                                 
8
 Ντζανάτος, Δ.(2008), Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα με απλά λόγια και οι διαφορές των 

Ελληνικών Προτύπων , Αθήνα : Εκδόσεις Καστανιώτη. 

 



17 

 

την απαραίτητη τροποποίηση της σχετικής παραμετροποίησης ,ούτως ώστε να είναι 

σε θέση να καλύψουν , όλες τις σημαντικές ενότητες της λογιστικής διαχείρισης , που 

χρήζουν λειτουργικής προσαρμογής , για την παράλληλη απεικόνιση των 

διαδικασιών στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Οι κυριότερες περιοχές που χρειάζονται 

ιδιαίτερη ενασχόληση για τις ανάγκες εφαρμογής των Δ.Λ.Π. είναι 
9
: 

 Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία (Μητρώο Παγίων) 

 Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία. 

 Η αποτίμηση των αποθεμάτων. 

 Οι μακροπρόθεσμες απαιτήσεις και υποχρεώσεις . 

 Η αποτίμηση των μετοχών μη εισηγμένων επιχειρήσεων. 

 Η αποτίμηση των χρεογράφων (Μητρώο Χρεογράφων) 

Η παρέμβαση στην παραμετροποίηση του μηχανογραφικού συστήματος , θα 

μπορούσε να κατανέμεται σε τρία επίπεδα : 

 Υπολογισμό της πληροφορίας. 

 Λογιστική αποτύπωση της πληροφορίας . 

 Απεικόνιση της πληροφορίας στις οικονομικές καταστάσεις. 

Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα δεν αποτελούν απλά μια υποχρέωση , αλλά μια 

σαφή ανάγκη για αποτελεσματικότερη διοικητική λειτουργία των επιχειρήσεων και 

συγχρόνως ένα εργαλείο , το οποίο αν χρησιμοποιηθεί κατάλληλα , μπορεί να 

καταστεί εκείνο το συγκριτικό πλεονέκτημα που θα καθιερώσει μια οικονομική 

οντότητα , μέσα στις δύσκολες συνθήκες αυξημένου διεθνούς ανταγωνισμού που 

επικρατούν στις αγορές 
10

 . 

Εδώ , θεωρώ σημαντικό να σταθούμε λίγο στον ιδιαίτερα δύσκολο και εξόχως 

ουσιαστικό ρόλο των λογιστών ,στην διαδικασία εξαγωγής των οικονομικών 

                                                                 
9

 Καραγιώργος Θ.-Πετρίδης Α.(2010),Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Θεωρία και 

Πράξη,Θεσσαλονίκη : Εκδόσεις Μ.Αλεξοπούλου – Α.Καραγιώργος Ο.Ε.Σελ.30. 
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 Grant Thornton ,(2006), Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης IFRS: 

Αναλυτική Παρουσίαση , 2
η
 έκδοση , Τόμος Α , Αθήνα. 
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καταστάσεων .Οι λογιστές είναι αυτοί , που είναι υπεύθυνοι για την μετάδοση της 

ορθής εικόνα της επιχείρησης προς τον έξω κόσμο . Οι λογιστές είναι οι ‘στυλίστες’ , 

που κατασκευάζουν κατά την διάρκεια του χρόνου το ένδυμα με το οποίο η επιχείρηση 

εμφανίζεται στην Ελληνική ή διεθνή αγορά .Φυσικά , υπάρχουν και αυτοί, που κάνουν 

τους σχεδιασμούς στο τι πρέπει να ‘φορεθεί’ , αλλά την βασική δουλειά για το ένδυμα 

την κάνουν οι λογιστές .Και φτάνει πολλές φορές να έχει μεγαλύτερη σημασία  το 

‘ένδυμα’ από την πραγματική υγεία της επιχείρησης 
11

. Έτσι η εικόνα μιας επιχείρησης, 

που αν και υγιείς , εμφανίζεται με οικονομικές καταστάσεις οι οποίες δείχνουν 

αταξία, μία άναρχη διάταξη , και έχουν πλήθος λαθών , δεν εμπνέει καμία 

εμπιστοσύνη για την οικονομική υγεία της και επομένως , κατά τον Ντζανάτο , δεν 

έχει πιθανούς εραστές από την αγορά . 
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 Ντζανάτος, Δ.(2008), Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα με απλά λόγια και οι διαφορές των 

Ελληνικών Προτύπων , Αθήνα : Εκδόσεις Καστανιώτη.Σελ.34. 
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                                                   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

                          ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 1 

 

2.1    Τι ισχύει σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά  Πρότυπα για τις     

         Οικονομικές Καταστάσεις  

Το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 1 , έχει ως αντικείμενο την σύσταση και παρουσίαση 

των οικονομικών καταστάσεων  των επιχειρήσεων , θέμα που έως σήμερα και όσον 

αφορά τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα , καλύπτεται πλήρως από τον νόμο 2190/20 

με αναλυτικές διατάξεις , που σκοπό έχουν την ορθή και ειλικρινή παρουσίαση της 

οικονομικής κατάστασης των οικονομικών μονάδων , πάντα σε συμμόρφωση με τις 

νεότερες κοινοτικές οδηγίες . Ο Νόμος 2190/20 αποδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα και 

αυστηρότητα στις αρχές τις ‘σαφήνειας’  και της αποτύπωσης της ‘πραγματικής’ 

εικόνας στις οικονομικές καταστάσεις καθώς και στην Αρχή του Ιστορικού Κόστους 

και την Αρχή της Συντηρητικότητας ,   δύο αρχές οι οποίες ανατρέπονται ριζικά με 

την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων
12

. 

Σύμφωνα με τον νόμο 2190/20 , οι οικονομικές καταστάσεις είναι ο 

Ισολογισμός ,τα Αποτελέσματα Χρήσεως , ο Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων , και 

το Προσάρτημα. . Σχετικά με την εμφάνιση των οικονομικών καταστάσεων καθορίζει 

την γενική δομή και τις επιτρεπόμενες αλλαγές σύμφωνα με τα πρότυπα 

καταστάσεων που ορίζονται από το Γενικό και τα Κλαδικά Λογιστικά Σχέδια . 

 

                                                                 
12

 Ντζανάτος, Δ.(2008), Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα με απλά λόγια και οι διαφορές των 

Ελληνικών Προτύπων , Αθήνα : Εκδόσεις Καστανιώτη. 
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2.2      Τι ισχύει σύμφωνα με το Δ.Λ.Π.1 

 Η παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων με βάση τα Ε.Λ.Π. , παρέχει 

πλήθος πληροφοριών στους χρήστες τους , είτε πρόκειται για μετόχους , είτε για 

χρηματοοικονομικούς αναλυτές , είτε για υποψήφιους επενδυτές , έτσι ώστε να 

μπορούν να αποκομίσουν μια καθαρή εικόνα για την οικονομική κατάσταση και τα 

αποτελέσματα μιας οικονομικής μονάδας. Σίγουρα όμως , η εφαρμογή των Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων , επιφέρει εξαιρετικά σημαντικές αλλαγές στον τρόπο 

παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων 
13

. 

Με βάση τώρα , τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα , οι οικονομικές καταστάσεις 

μιας επιχείρησης αποτελούνται από :  

i. Ισολογισμό 

ii. Λογαριασμό Αποτελεσμάτων 

iii. Κατάσταση μεταβολής ιδίων συμφερόντων (Changes in Equity). 

iv. Κατάσταση διακίνησης μετρητών(Cash flow statement) 

v. Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων , περιλαμβανόμενων 

και των ακολουθούμενων λογιστικών αρχών. 

Σκοπός του προτύπου 1 είναι ο καθορισμός της μορφής , του τρόπου και του 

περιεχομένου της παρουσίασης οικονομικών καταστάσεων οποιασδήποτε 

επιχείρησης , ώστε να είναι εφικτή η σύγκριση τους από έτος σε έτος , για την κάθε 

οικονομική μονάδα , όπως και για μονάδες του ίδιου επιχειρηματικού κλάδου. 

Απόκλιση από την εφαρμογή του προτύπου επιτρέπεται σπάνια και μόνο σε 

συγκεκριμένες περιπτώσεις , κάτω από τις παρακάτω συγκεκριμένες  προϋποθέσεις: 

 Όταν η εφαρμογή του προτύπου δύναται να προκαλέσει αρνητική επίδραση 

στην παρουσίαση της αληθινής και δίκαιης εικόνας των οικονομικών 

καταστάσεων , των αποτελεσμάτων και της διακίνησης μετρητών. 

 Όταν η  παρέκκλιση στην εφαρμογή του προτύπου , είναι απαραίτητη για την 

ρεαλιστικότερη απόδοση της παρουσίασης. 

                                                                 
13

 Ντζανάτος, Δ.(2008), Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα με απλά λόγια και οι διαφορές των 

Ελληνικών Προτύπων , Αθήνα : Εκδόσεις Καστανιώτη.σελ.77 
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Αποδίδοντας επιγραμματικά τις Αξιώσεις Παρουσίασης σύμφωνα με το Διεθνές 

Λογιστικό Πρότυπο 1 , αναφέρουμε τα παρακάτω
14

:  

i. Όλα τα σημαντικά ποσά θα πρέπει να εμφανίζονται ξεχωριστά στις 

οικονομικές καταστάσεις. 

ii. Τα μη σημαντικά ποσά μπορεί να αθροίζονται μαζί με άλλα ποσά παρόμοιας 

φύσης και νε εμφανίζονται σαν σύνολο. 

iii. Τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού δεν πρέπει να συμψηφίζονται , εκτός 

και εάν επιτρέπεται ή προβλέπεται από τα Δ.Λ.Π.. 

iv. Τα έσοδα και τα έξοδα δεν πρέπει να συμψηφίζονται εκτός και εάν αυτό 

επιτρέπεται από τα Δ.Λ.Π. ή αφορά μη σημαντικά ποσά. 

v. Εάν οι τρέχουσες οικονομικές καταστάσεις καλύπτουν χρονική περίοδο η 

οποία είναι διαφορετικής διάρκειας από τις προηγούμενες , τότε θα πρέπει να 

υπάρχει εξήγηση της αλλαγής αυτής και ότι τα συγκριτικά στοιχεία δεν 

μπορεί να είναι συγκρίσιμα. 

vi. Ο Ισολογισμός μιας επιχείρησης θα πρέπει να περιέχει τουλάχιστον τα 

ακόλουθα στοιχεία: 1.Στοιχεία παγίου ενεργητικού.2.Άυλα περιουσιακά 

στοιχεία.3.Χρηματοοικονομικά μέσα.4.Αποθέματα.5.Χρεώστες εμπορίου και 

άλλες βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις.6.Υπόλοιπα μετρητών στο ταμείο και τις 

τράπεζες.7.Πιστωτές εμπορίου και άλλες βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις.8.Φορολογικές υποχρεώσεις και 

απαιτήσεις.9.Προβλέψεις.10.Μακροπρόθεμες υποχρεώσεις υποκείμενες σε 

επιτόκιο.11.Συμφέροντα μειοψηφίας.12.Ίδια συμφέροντα(μετοχικό κεφάλαιο 

και αποθεματικά). 

vii. Ο λογαριασμός αποτελεσμάτων μιας επιχείρησης θα πρέπει να περιέχει 

τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 1.Οργανικά έσοδα.2.Λειτουργικά 

αποτελέσματα (μεικτό κέρδος).3.Χρηματοοικονομικά έξοδα.4.Μερίδιο 

κέρδους ή ζημίας που προέρχεται από συνδεδεμένες επιχειρήσεις ή 

κοινοπραξίες.5.Φορολογία εισοδήματος χρήσεως.6.Κέρδη ή ζημίες χρήσεως 

                                                                 
14

 Γεωργίου Άθως, (2003) , Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα IAS, Αθήνα - Θεσσαλονίκη : 

Εκδόσεις Σάκκουλα. Σελ.7 
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μετά φόρων .7.Έκτακτα έσοδα ή έξοδα.8.Συμφέρον μειοψηφίας.9.Καθαρά 

κέρδη χρήσεως μετά φόρων. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σημασία των όρων που χρησιμοποιούνται 

στο Πρότυπο 1 και των οποίων δίδονται παρακάτω λεπτομερείς ορισμοί 
15

 : 

 Ανέφικτος: Η εφαρμογή μιας απαίτησης είναι ανέφικτη όταν η οντότητα δεν 

μπορεί να την εφαρμόσει έχοντας καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια προς 

αυτήν την κατεύθυνση. 

 Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π) είναι 

πρότυπα και Διερμηνείες που έχουν υιοθετηθεί από  το Συμβούλιο των 

Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Σ.Δ.Λ.Π.). Περιλαμβάνουν :α. Διεθνή 

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης β. Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 

και γ. Διερμηνείες που δημιουργήθηκαν από την Επιτροπή Διερμηνειών των 

Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π), ή 

την πρώην Μόνιμη Επιτροπή Διερμηνειών (Μ.Ε.Δ.) . 

 Σημαντικό: Οι παραλείψεις και οι ανακρίβειες είναι σημαντικές αν θα 

μπορούσαν  , μεμονωμένα ή συλλογικά , να επηρεάσουν τις οικονομικές 

αποφάσεις των χρηστών , που λαμβάνονται βάσει των οικονομικών 

καταστάσεων . Η σημαντικότητα εξαρτάται από το μέγεθος και το είδος της 

παράλειψης ή της κακής διατύπωσης , κρινόμενη βάσει των συνθηκών που 

την περιστοιχίζουν . Το είδος ή το μέγεθος του στοιχείου ή ένας συνδυασμός 

των δύο , θα μπορούσε να είναι καθοριστικός παράγοντας . 

 Οι σημειώσεις (το προσάρτημα) εμπεριέχουν πληροφορίες πέραν όσων 

παρουσιάζονται στον ισολογισμό , στην κατάσταση λογαριασμού 

αποτελεσμάτων , την κατάσταση μεταβολών των ιδίων κεφαλαίων και την 

κατάσταση ταμιακών ροών. Οι σημειώσεις παρέχουν αφηγηματικές 

περιγραφές ή αναλύσεις των στοιχείων που γνωστοποιούνται στις 

καταστάσεις αυτές και πληροφορίες για στοιχεία που δεν πληρούν τις 

προϋποθέσεις για καταχώρηση στις καταστάσεις .  

                                                                 
15

 Πρωτοψάλτης , Ν.(2007),Κωδικοποίηση Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής 

Πληροφόρησης Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και Διερμηνειών , Αθήνα : Εκδόσεις 

Σταμούλη . σελ.168 
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2.3  Σημαντικές διαφορές μεταξύ Δ.Λ.Π. 1 και Ε.Λ.Π 

Συνοψίζοντας επιγραμματικά τις αλλαγές που επιφέρονται στις οικονομικές 

καταστάσεις με την εφαρμογή του Δ.Λ.Π. 1 , αφήνοντας συγχρόνως περιθώριο για 

περεταίρω εμβάθυνση μέσω παραδειγμάτων στο δεύτερο μέρος της εργασίας , θα 

λέγαμε ότι δύο είναι οι συνισταμένες των διαφορών , πάντα σε άμεση σύγκριση με τις 

οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα : οι 

μεταβολές λόγω αρχών και οι μεταβολές σε τεχνικό επίπεδο . Η αρχή της ‘εύλογης 

αξίας’ , η οποία διέπει σε σημαντικό βαθμό όλα σχεδόν τα Διεθνή  Λογιστικά 

Πρότυπα , είναι αυτή η οποία αποτελεί τον πυρήνα όλων των σαρωτικών αλλαγών 

στην εμφάνιση των οικονομικών καταστάσεων μιας οικονομικής μονάδας , 

επιτρέποντας την εμφάνιση μιας εικόνας πιο κοντά στην πραγματικότητα , σε σχέση 

με την αρχή της συντηρητικότητας , η οποία διέπει  την τήρηση των οικονομικών 

καταστάσεων σύμφωνα με τον Ν.2190/1920 . Εδώ βέβαια ελλοχεύουν  κίνδυνοι , οι 

οποίοι όμως έχουν να κάνουν περισσότερο με την ορθότητα της χρήσης των κανόνων 

και των προτύπων , από τις διοικήσεις και τους ελεγκτές και όχι τόσο με καθ’ αυτά τα 

πρότυπα.  

Η δεύτερη συνισταμένη αφορά στις διαφοροποιήσεις που επέρχονται σε τεχνικό 

επίπεδο , την διαφοροποίηση δηλαδή των επιμέρους καταστάσεων , στις οποίες 

αναφερθήκαμε αναλυτικά νωρίτερα , με κύριο σημείο την εισαγωγή των 

Σημειώσεων, οι οποίες βρίσκονται σε υπό κλίμακα αντιστοίχηση με το προσάρτημα 

των οικονομικών καταστάσεων κατά τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Αν και 

πολλές φορές οι πληροφορίες του Προσαρτήματος , υστερούσαν από άποψη 

πληρότητας και αισθητικής , σε κάθε περίπτωση είναι εξαιρετικά λιγότερες , από τις 

πληροφορίες που επιβάλλεται να υπάρχουν στα Notes  των οικονομικών 

καταστάσεων με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Με τις σημειώσεις ο αναγνώστης 

μπορεί να εμβαθύνει και να ελέγξει την αληθοφάνεια πολλών από τα μεγέθη που 

εμφανίζονται στις συνοπτικές πια, βασικές οικονομικές καταστάσεις . Είναι 

αδιαμφισβήτητο , πως σε ότι αφορά το επίπεδο πληροφόρησης προς τον αναγνώστη , 

είτε επενδυτής είναι , ή τράπεζα ή ελεγκτικοί μηχανισμοί , το πλαίσιο των Διεθνών 
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Λογιστικών Προτύπων  , παρέχει υπερβολικά σημαντικότερη και αποτελεσματικότερη 

πληροφόρηση , σε σχέση μα τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 
16

. 

 

2.4     Σημειώσεις  (notes) 

Οι σημειώσεις που αποτελούν υποχρεωτικό συστατικό των Οικονομικών 

Καταστάσεων μιας οικονομικής οντότητας , αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα 

στοιχεία των Προτύπων , αφού συγκεντρώνουν και μεταφέρουν στον εξωτερικό 

χρήστη τις απαραίτητες χρηματοοικονομικές πληροφορίες ,αναλυμένες και 

τεκμηριωμένες με παράθεση και επεξήγηση των σχετικών στοιχείων , ώστε να είναι 

εφικτή η εξαγωγή ασφαλών και αξιόπιστων οικονομικών συμπερασμάτων . 

 Τι είναι όμως τα ‘Notes’ , οι γνωστοποιήσεις ; Κατά τον Νζανάτο είναι 

κάποιες εντολές οι οποίες δίνονται μέσα από το Πρότυπα και έχουν περίπου την εξής 

μορφή: ‘ Αν συμβαίνει αυτό , πρέπει να γνωστοποιήσεις εκείνο’. Η γνωστοποίηση είναι 

ένα κείμενο που πρέπει να γράψει και να περιγράψει κάτι η εταιρία ή ένας πίνακας με 

αριθμούς συνήθως , πίνακας που ανάλογα με τις ιδιομορφίες της εταιρίας μπορεί να 

έχει περισσότερες ή λιγότερες γραμμές αλλά συγκεκριμένες στήλες
17

. 

 Με επικέντρωση στα σημαντικότερα συστατικά των σημειώσεων θα 

αναφέραμε ότι οι Σημειώσεις πρέπει να 
18

: 
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 Ντζανάτος, Δ.(2008), Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα με απλά λόγια και οι διαφορές των 

Ελληνικών Προτύπων , Αθήνα : Εκδόσεις Καστανιώτη.Σελ.97 
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 Ντζανάτος, Δ.(2008), Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα με απλά λόγια και οι διαφορές των 

Ελληνικών Προτύπων , Αθήνα : Εκδόσεις Καστανιώτη. Σελ.58 
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 Πρωτοψάλτης , Ν.(2007),Κωδικοποίηση Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής 

Πληροφόρησης Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και Διερμηνειών , Αθήνα : Εκδόσεις 
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 Παρουσιάζουν πληροφορίες για τη βάση κατάρτισης των οικονομικών 

καταστάσεων και για τις συγκεκριμένες λογιστικές αρχές και μεθόδους που 

εφαρμόστηκαν . 

 Γνωστοποιούν τις πληροφορίες που απαιτούν τα Δ.Π.Χ.Π. που δεν 

παρουσιάζονται στον πίνακα ισολογισμού , της κατάστασης λογαριασμού 

αποτελεσμάτων , της κατάστασης μεταβολών των ιδίων κεφαλαίων ή της 

κατάστασης ταμιακών ροών. 

 Παρέχουν πληροφορίες επιπρόσθετες που δεν παρουσιάζονται στον πίνακα 

του ισολογισμού της κατάστασης λογαριασμού αποτελεσμάτων , της 

κατάστασης μεταβολών των ιδίων κεφαλαίων ή της κατάστασης ταμιακών 

ροών αλλά που είναι σχετικές για την κατανόηση οποιονδήποτε εξ αυτών. 

Με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα , οι οικονομικές καταστάσεις είναι 

πια σχεδόν ένα βιβλίο . Σε αυτό το βιβλίο , το μεγάλο πλήθος των πληροφοριών 

δεν αφορά τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως , αλλά το πλήθος των 

γνωστοποιήσεων που πρέπει να γίνονται με τις Σημειώσεις .Ένα θέμα που όντως 

τίθεται , είναι ότι οι σημειώσεις , οι γνωστοποιήσεις , είναι υπερβολικά πολλές σε 

σχέση με το προσάρτημα των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων . Ένα δεύτερο 

πρόβλημα , είναι ότι σε αρκετές περιπτώσεις , οι σχετικές διατάξεις των 

Προτύπων , παρουσιάζουν σημαντικές ασάφειες στην διατύπωσή τους . Ένα άλλο 

πρόβλημα , που αφορά ειδικά τους Έλληνες Λογιστές , είναι ότι για πολλές από 

τις γνωστοποιήσεις δεν αρκεί το επίπεδο γνώσεων ενός λογιστή , αλλά 

απαιτούνται χρηματοοικονομικοί επιστήμονες με ειδικεύσεις σε συγκεκριμένους 

τομείς , οι οποίοι δεν υπάρχουν κατ΄ανάγκη σε πολλές από τις ελληνικές 

επιχειρήσεις  
19

. 

Στο δεύτερο μέρος της εργασίας θα αναφερθούμε διεξοδικά στις Σημειώσεις 

της εξεταζόμενης εταιρίας καλύπτοντας με παραδείγματα , πολλά από τα στοιχεία 

που πρέπει να συμπεριλαμβάνουν οι Σημειώσεις. 
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                                   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

                              ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 2 

 

3.1     Τι ισχύει σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα          

           σχετικά με τα αποθέματα 

Το σημαντικότερο στοιχείο του ισολογισμού , ιδιαίτερα  όσον αφορά εμπορικές και 

βιομηχανικές επιχειρήσεις είναι τα αποθέματα , στοιχείο το οποίο μέσω των αγορών 

και πωλήσεων επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την διαμόρφωση των οικονομικών 

αποτελεσμάτων . Σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα  , ή αρχή της 

Συντηρητικότητας , ορίζει τον τρόπο αποτίμησης των αποθεμάτων , θέτοντας ως 

προϋπόθεση την χρήση της χαμηλότερης τιμής ανάμεσα στην τιμή κτήσεως και στην 

τρέχουσα αξία ή την τιμή ρευστοποιήσεως τους . Τεχνικά δεν μπορεί να υπάρξει μια 

ενιαία και αδιαμφισβήτητη ‘αξία κτήσης’ , αλλά εξαρτάται κάθε φορά από την μέθοδο 

υπολογισμού της , επειδή παρέχεται η δυνατότητα για την χρήση εναλλακτικών μεθόδων 

20
. 

 Η παρακολούθηση των αποθεμάτων και κατά συνέπεια η παροχή σχετικών 

πληροφοριών αποτελεί σημαντικά δύσκολο έργο το οποίο απαιτεί αδιάκοπη 

προσήλωση στην πρακτική της τεκμηρίωσης και της ενημέρωσης , λόγω του 

εξαιρετικά μεγάλου πλήθους συναλλαγών , των ιδιομορφιών που παρουσιάζουν 

ορισμένα είδη αποθεμάτων ,του επιπέδου οργάνωσης μιας επιχείρησης , αθροιστικά 

με το γεγονός ότι εμπλέκεται ένας μεγάλος αριθμός πρόσωπων στην παροχή 

πληροφοριών , σχετικών με τις διακινήσεις των αποθεμάτων. Το θέμα των 

αποθεμάτων , γίνεται ακόμα πιο πολύπλοκο όταν έχουμε να κάνουμε με βιομηχανική 

επιχείρηση , όπως η επιχείρηση που θα εξετάσουμε στο δεύτερο μέρος της εργασίας . 

Στις βιομηχανικές επιχειρήσεις έχουμε να διαχειριστούμε προϊόντα , υποπροϊόντα , 
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παραγωγή σε εξέλιξη , σε συνδυασμό με αγοραζόμενα εμπορεύματα , αγορές 

εσωτερικού, ενδοκοινοτικές αποκτήσεις  αλλά και εισαγωγές από τρίτες χώρες , 

κάνοντας απαραίτητη την τήρηση του κυκλώματος των αποθεμάτων , μέσω 

εξελιγμένων μηχανογραφικών συστημάτων , σε συνδυασμό πάντα , με την ετήσια 

φυσική απογραφή σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. 

 Συνοπτικά παρακάτω αναφέρονται οι διατάξεις του Ν.2190/1920 που 

σχετίζονται με τα αποθέματα
21

 :   

i. Η αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων που εμφανίζονται στις οικονομικές 

καταστάσεις γίνεται με βάση το ιστορικό κόστος και τις αρχές που ορίζονται 

από τον νόμο. 

ii. Τα αποθέματα εκτός από τα υποπροϊόντα και τα ελαττωματικά αποτιμούνται 

στην κατ’ είδος μικρότερη τιμή ανάμεσα στην τιμή κτήσης ή παραγωγής και 

στην τρέχουσα τιμή ή την καθαρή αξία ρευστοποίησης αν είναι μικρότερη 

από την τρέχουσα. 

iii. Τα υποπροϊόντα , υπολείμματα και τα ελαττωματικά και συμπαράγωγα 

προϊόντα , αποτιμούνται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΕΓΛΣ. 

iv. Για την μέθοδο που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της τιμής κτήσης των 

αποθεμάτων κατά είδος , εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του ΕΓΛΣ. 

v. Η μέθοδος που χρησομοποιείται για τον υπολογισμό της τιμής κτήσης κάθε 

κατηγορίας των αποθεμάτων , πρέπει να εφαρμόζεται πάγια και μόνο για πολύ 

σοβαρούς λόγους μπορεί να αλλάξει. 

vi. Αν αλλάξει η μέθοδος που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της τιμής 

κτήσης των αποθεμάτων , αυτό αναφέρεται και αιτιολογείται στο 

Προσάρτημα με αναφορά στην επίδραση στα αποτελέσματα χρήσης από την 

μεταβολή της μεθόδου. 

vii. Αν για κάποια κατηγορία αποθεμάτων , η αξία αποτίμησης διαφέρει 

σημαντικά από την αντίστοιχη αξία της αγοράς , η διαφορά αυτή αναφέρεται 

στο Προσάρτημα. 
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viii. Τα αποθέματα υποκαταστημάτων στο εξωτερικό ή που βρίσκονται απλά στο 

εξωτερικό και είναι εκφρασμένα σε ξένο νόμισμα , αποτιμούνται με την 

ισοτιμία της ημερομηνίας κτήσεώς τους. 

 

3.2  Τι ισχύει σύμφωνα με το Δ.Λ.Π.2 

Στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα το λογιστικό αντικείμενο των Αποθεμάτων , το 

διαχειρίζεται με πλήθος ρυθμιστικών διατάξεων το Πρότυπο 2. Με βάση τα Διεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα , τα αποθέματα θα πρέπει πάντοτε να εμφανίζονται στο ιστορικό 

κόστος . Πιο συγκεκριμένα , στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα αποθέματα 

αποτελούν ‘συνήθη εμπορεύσιμα’ θα πρέπει να αποτιμούνται πάντοτε στην 

χαμηλότερη τιμή ανάμεσα στην τιμή κτήσεως και στην καθαρή πραγματοποιήσιμη 

αξία τους . Με τον όρο τιμή κτήσεως εννοείται πάντοτε το ιστορικό κόστος 

απόκτησης των εμπορευμάτων ή της παραγωγής των προϊόντων. Με τον όρο ‘ καθαρή 

ρευστοποιήσιμη αξία’ εννοείται η αναμενόμενη τιμή πώλησης προϊόντων ή 

εμπορευμάτων τα οποία έχουν υποστεί συγκεκριμένη φθορά ή ζημία ως προς την 

συσκευασίας τους ή άλλες μικρές φθορές και θεωρείται αδύνατη η πώληση τους στην 

κατάσταση στην οποία ευρίσκονται και σε καθορισμένες τιμές τιμοκαταλόγου 
22

.  

Ιδιαίτερη σημασία για την αποτίμηση των αποθεμάτων , παρουσιάζουν οι 

περιπτώσεις όπου σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 2 , δύναται να επηρεαστεί αρνητικά η 

αναμενόμενη καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία ενός προϊόντος ή εμπορεύματος 
23

: 

 Η ανταγωνιστικότητα  παρεμφερών προϊόντων που υπάρχουν στην αγορά 

είναι πιθανόν να επηρεάσει την ζήτηση που υπάρχει ως προς τα συγκεκριμένα 

προϊόντα ή εμπορεύματα της επιχείρησης , γεγονός που αντανακλάται στην 

μείωση των πωλήσεων των προϊόντων αυτών. 

                                                                 
22

 Γεωργίου Άθως, (2003) , Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα IAS, Αθήνα - Θεσσαλονίκη : 

Εκδόσεις Σάκκουλα. Σελ.21 

 
23

 Γεωργίου Άθως, (2003) , Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα IAS, Αθήνα - Θεσσαλονίκη : 

Εκδόσεις Σάκκουλα. Σελ.25 

 



29 

 

 Κατά συνέπεια ,παρατηρούνται μειωμένες πωλήσεις , και πιο συγκεκριμένα , 

εξάγονται από τις αποθήκες μικρότερες ποσότητες προϊόντων και σε πιο 

αραιά  χρονικά διαστήματα. 

 Με κριτήριο αυτόν τον παράγοντα δύναται να εντοπιστούν τα ‘βραδέως 

κινούμενα’ αποθέματα , η τιμή των οποίων είναι δυνατόν να κατρακυλήσει 

χαμηλότερα και από το ιστορικό κόστος , ώστε να επιτευχθεί η διάθεση τους 

στην αγορά. 

 Ο χαρακτηρισμός ‘βραδέως κινούμενα’ αποθέματα , βρίσκει υπό διαφορετικές 

προϋποθέσεις την εφαρμογή του, ανάλογα το είδος της επιχείρησης , το είδος 

του εμπορεύματος ή προϊόντος. 

Οι εκτιμήσεις της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας  βασίζονται στην περισσότερο 

αξιόπιστη ένδειξη που υπάρχει κατά το χρόνο που γίνονται οι εκτιμήσεις , ως προς το 

ποσό στο οποίο αναμένεται να αποφέρουν τα αποθέματα . Οι εκτιμήσεις αυτές 

λαμβάνουν υπόψη τις διακυμάνσεις της τιμής , οι οποίες σχετίζονται άμεσα με 

γεγονότα που συμβαίνουν στο τέλος της περιόδου . Μια νέα εκτίμηση της καθαρής 

ρευστοποιήσιμης αξίας πρέπει να γίνεται σε κάθε μεταγενέστερη περίοδο . Σε 

περίπτωση που έχουν πάψει να υφίστανται οι συνθήκες που προκάλεσαν υποτίμηση 

των αποθεμάτων , κάτω του κόστους , ή σε περίπτωση που υπάρχουν ξεκάθαρες 

ενδείξεις για αύξηση της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας λόγω αλλαγής των 

οικονομικών συνθηκών , το ποσό της υποτίμησης αντιλογίζεται ώστε η νέα λογιστική 

αξία να είναι χαμηλότερη μεταξύ του κόστους και της καθαρής ρευστοποιήσιμης 

αξίας
24

 . 

 

3.3     Σημαντικές διαφορές μεταξύ Δ.Λ.Π. 2 και Ε.Λ.Π. 

Οι διαφορές ανάμεσα στο Δ.Λ.Π. 2 και στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα δεν είναι 

ιδιαίτερα σημαντικές . Και στις δύο περιπτώσεις , στον τομέα των αποθεμάτων 
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βρίσκει εφαρμογή η αρχή της συντηρητικότητας . Εξαίρεση αποτελούν ορισμένες 

ειδικές κατηγορίες αποθεμάτων , όπως αποθέματα που σχετίζονται με βιολογικά είδη, 

αλλά και αποθέματα τα οποία έχει αποφασιστεί η πώλησή τους και υπάρχει σχετικό 

συμβόλαιο στο οποίο καθορίζεται η τιμή πώλησης. Σε αυτές τις περιπτώσεις τα 

αποθέματα αποτιμούνται στην εύλογη αξία μείον τα κόστη πώλησης. 

Μια σημαντική διαφορά στην λογιστική διαχείριση των αποθεμάτων, 

βρίσκεται στο θέμα χειρισμού των προβλέψεων υποτίμησης των αποθεμάτων . Με 

βάση τα Ε.Λ.Π. , αν υποτιμηθεί ένα απόθεμα , μειώνεται η αξία του και αυτό έχει 

άμεση επίδραση  στα αποτελέσματα χρήσης μέσω του κόστους πωληθέντων. Με το 

Δ.Λ.Π. 2 . παρέχεται η  επιλογή , να γίνεται πρόβλεψη της υποτίμησης των 

αποθεμάτων, να παρακολουθείται σε ξεχωριστό λογαριασμό προβλέψεων , ενώ σε 

επόμενη χρήση ή περίοδο , εάν μεταβληθούν οι καθαρές αξίες ρευστοποίησης μείον 

τα κόστη διαθέσεως , μπορεί να γίνει μερική ή και ολική αναστροφή της 

πρόβλεψης
25

.  

 Μια  ακόμη διαφορά έχει να κάνει , με την αποτίμηση των πρώτων υλών και 

αφορά παραγωγικές επιχειρήσεις . Σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα , οι 

πρώτες ύλες αντιμετωπίζονται σαν αγοραζόμενα αποθέματα , όπως και τα 

εμπορεύματα με συνέπεια να αποτιμούνται στην μικρότερη τιμή ανάμεσα στην τιμή 

κτήσεως και την τρέχουσα τιμή τους . Με  βάση το Δ.Λ.Π. 2 δεν απαιτείται αυτή η 

σύγκριση και δεν απαιτείται να γίνεται υποτίμηση των πρώτων υλών , αν εκτιμάται 

ότι η ενσωμάτωσή τους σε προϊόντα , θα παράγει προϊόντα των οποίων το κόστος είναι 

μικρότερο από την τιμή πώλησής τους 
26

.  

 Διαφορά επίσης υφίσταται και στον χειρισμό των τόκων , με τους οποίους 

δύναται να επιβαρυνθεί η αγορά αποθεμάτων από μία οικονομική μονάδα. Σύμφωνα 

με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα οι τόκοι διαχωρίζονται από το τμήμα του κόστους 
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και μεταφέρονται στα χρηματοοικονομικά έξοδα . Τέλος σε μερικές περιπτώσεις το 

Δ.Λ.Π. 2 , κάνει δυνατή τη συνολική αποτίμηση ομαδοποιημένων όμοιων ή συγγενών 

ειδών 
27

. Η συγκεκριμένη  δυνατότητα αφορά αποθέματα , τα οποία παρουσιάζουν 

ομοιότητες ,είτε στην παραγωγική τους διαδικασία , είτε στους σκοπούς και στην 

χρήση τους , είτε ακόμα πρόκειται να διατεθούν στην εμπορική γεωγραφική περιοχή . 

Στα Ε.Λ.Π. ισχύει πάντα ο κανόνας της κατ’ είδος χαμηλότερης τιμής και δεν 

επιτρέπονται ομαδοποιήσεις ειδών , με συνολική αποτίμηση στην χαμηλότερη αξία 

τους.  
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                                      ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

                ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 12 

 

4.1    Τι ισχύει σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα   

          σχετικά με την φορολογία  

Για να μπορέσουμε να δώσουμε μια πιο ευκρινή εικόνα για το τι ακριβώς συμβαίνει 

στον Ελληνικό χώρο όσον αφορά το Δ.Λ.Π. 12 (Φόροι Εισοδήματος) , θα είναι 

ιδιαιτέρως χρήσιμο να αναλύσουμε την επίδραση της φορολογικής νομοθεσίας στην 

σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων. Είναι γεγονός ότι η προσέγγιση της 

φορολογικής νομοθεσίας σε αντίθεση με την λογιστική προσέγγιση , επικεντρώνεται 

στην είσπραξη φόρων και όχι στην ορθή απεικόνιση της οικονομικής κατάστασης 

των οικονομικών μονάδων , προκαλώντας ως αποτέλεσμα μια στρέβλωση στην 

λειτουργία του λογιστικού συστήματος , όπου οι οικονομικές καταστάσεις δεν 

ακολουθούν τις διατάξεις των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων ,αλλά ούτε της 

φορολογικής νομοθεσίας , δημιουργώντας σε πιθανούς επενδυτές από το εξωτερικό 

μια θολή εικόνα για την πραγματική οικονομική θέση της επιχείρησης ,καθώς και 

πολλές εύλογες αμφιβολίες. Συνέπεια της συγκεχυμένης κατάστασης που επικρατεί 

στο ελληνικό φορολογικό καθεστώς είναι να υπάρχει διαφορά ανάμεσα στα 

λογιστικά κέρδη που προκύπτουν με βάση τις γενικά παραδεκτές λογιστικές αρχές 

και με τα φορολογητέα κέρδη που προκύπτουν με βάση την φορολογική νομοθεσία , 

που έχει ξεκάθαρο σκοπό την είσπραξη φόρων μέσω των συνεχών αλλαγών των 

φορολογικών ρυθμίσεων. 

Ένα σημαντικό πρόβλημα που προκύπτει με βάση το ισχύον καθεστώς είναι 

αυτό των λεγόμενων ‘διαφορών φορολογικού ελέγχου’. Είναι το πιθανό αποτέλεσμα 

ενός φορολογικού ελέγχου ,για προηγούμενες οικονομικές χρήσεις , με σκοπό την 

πρόσθετη φορολόγηση των εταιριών. Λόγω δε της πολυπλοκότητας και των 

αντιφάσεων του φορολογικού συστήματος , είναι αδύνατον μια εταιρία να γνωρίζει εάν 

εφάρμοσε σωστά όλες τις διατάξεις 
28

. Αυτές οι διαφορές προκύπτουν είτε από τυχόν 
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εκπιπτόμενες δαπάνες είτε από ακαθάριστα έσοδα. Ο εντοπισμός των φορολογικών 

διαφορών έχει ως συνέπεια τον καταλογισμό πρόσθετων φόρων για χρήσεις 

προγενέστερες , έως και πέντε χρόνια , για τις οποίες έχουν καταβληθεί ήδη οι 

σύμφωνα με τις εμπρόθεσμες φορολογικές δηλώσεις , φόροι . Η συγκεκριμένη 

ιδιορρυθμία του Ελληνικού φορολογικού συστήματος , πέραν της ανάπτυξης , της 

γνωστής σε όλους διαφθοράς του Ελληνικού φοροεισπρακτικού μηχανισμού , 

προκαλεί και λογικές απορίες και ανασφάλειες σε τρίτους , πιθανούς επενδυτές , από 

προηγμένες χώρες , αφού η εκκρεμότητα ανέλεγκτων χρήσεων σε μια οικονομική 

οντότητα , αποτελεί μια αβέβαιη ποσότητα , η οποία δύναται να οδηγήσει ακόμα και 

στην χρεωκοπία . 

Συγκεντρώνοντας  σε επικεφαλίδες το ισχύον καθεστώς με βάση τα Ελληνικά 

Λογιστικά Πρότυπα θα αναφέραμε τα εξής : 

 Ο φόρος εισοδήματος δεν συνιστά έξοδο και κατά συνέπεια δεν διαμορφώνει 

το αποτέλεσμα της χρήσεως αλλά αποτελεί συμμετοχή του κράτους στο 

αποτέλεσμα αυτό. Καταχωρείται στον λογαριασμό ‘αποτελέσματα χρήσεως’ . 

 Δεν υφίσταται διάκριση του φόρου σε τρέχοντα και αναβαλλόμενο . Το ποσό 

του φόρου εισοδήματος υπολογίζεται ως εξής : Λογιστικά κέρδη χρήσεως +ή 

– Λογιστικές διαφορές =φορολογητέο εισόδημα Χ φορολογικό συντελεστή 

(24%) 

 Δεν καταχωρείται στα βιβλία και στον ισολογισμό αναβαλλόμενος φόρος 

εισοδήματος (υποχρέωση ή απαίτηση) 

 Απαιτούνται ελάχιστες γνωστοποιήσεις. 

 

Σύμφωνα με τον νόμο 3842/2010 , εισάγονται σημαντικές αλλαγές στην 

φορολογία εισοδήματος των νομικών προσώπων , όπως και στον Κώδικα Βιβλίων και 

Στοιχείων αλλά και στον Φ.Π.Α. . Με νέα ρύθμιση που εισάγεται για παράδειγμα , το 

δικαίωμα έκπτωσης ποσοστού 1,5 % σε περίπτωση καταβολής εντός της προθεσμίας 

της πρώτης δόσης , του συνολικού ποσού της οφειλής που προκύπτει με βάση την 

εμπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος της Α.Ε.. Επίσης μια σημαντική 

μεταβολή αφορά στον διαχωρισμό των φορολογηθέντων κερδών σε διανεμόμενα και 

μη διανεμόμενα κέρδη. Η φορολόγηση  στα μερίσματα γίνεται με συντελεστή 40%  

                                                                                                                                                                                        
 



34 

 

και στην συνέχεια τα διανεμόμενα κέρδη συμπεριλαμβάνονται στην φορολογική 

δήλωση του μετόχου  όπου φορολογούνται με βάσει την ενιαία φορολογική κλίμακα. 

Η φορολογία των μη διανεμόμενων κερδών μειώνεται σταδιακά από 25 σε 20%. 

 

4.2     Τι ισχύει σύμφωνα με το Δ.Λ.Π.12 

Η σημαντικότερη έννοια που εισάγεται με το Δ.Λ.Π. 12 είναι αυτή της 

αναβαλλόμενης φορολογίας . Η γνωστή μέχρι σήμερα , τρέχουσα φορολογία , 

συμπεριλάμβανε το σύνολο του ποσού των φόρων που υποχρεωνόταν να πληρώσει (ή 

να λάβει πίσω) η επιχείρηση στις φοροεισπρακτικές αρχές , σε σχέση  με το δηλωθέν 

φορολογητέο κέρδος (ή ζημία) της τρέχουσας λογιστικής χρήσης . Σε αντίθεση με τα 

ισχύοντα , οι διατάξεις του Δ.Λ.Π. 12 σχετικά με την τρέχουσα φορολογία ορίζουν τα 

εξής 
29

: 

i. Ο φόρος εισοδήματος για την τρέχουσα και τις προηγούμενες χρήσεις πρέπει 

να αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στο βαθμό που δεν έχει καταβληθεί .Αν 

υφίσταται διαφορά ανάμεσα στο ποσό που έχει ήδη καταβληθεί για την 

τρέχουσα και τις προηγούμενες χρήσεις και στο οφειλόμενο για τις χρήσεις 

αυτές , τότε η επιπλέον διαφορά πρέπει να αναγνωρίζεται ως απαίτηση. 

ii. Το όφελος που σχετίζεται με μια φορολογική ζημία , η οποία δύναται με 

μεταφερθεί αναδρομικά για την ανάκτηση του φόρου προηγούμενης χρήσης , 

πρέπει να αναγνωρίζεται ως απαίτηση . 

iii. Τυχόν διαφορές που προκύπτουν μεταξύ της εκτίμησης του φόρου 

εισοδήματος προγενέστερων περιόδων και του οριστικού φόρου που 

συμφωνείται με τις φορολογικές αρχές , θεωρούνται αλλαγές λογιστικών 

εκτιμήσεων και αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης 

της τρέχουσας οικονομικής περιόδου. 

                                                                 
29

 Grant Thornton ,(2006), Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 

IFRS:Αναλυτική Παρουσίαση , 2
η
 έκδοση , Τόμος Α , Αθήνα. 
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      Η αναβαλλόμενη φορολογία διακρίνεται σε δύο είδη  
30

: 

 Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις : Φόρος εισοδήματος που θα 

πληρώσουμε στο μέλλον και οφείλεται σε φορολογητέες Προσωρινές 

Διαφορές . 

 Αναβαλλόμενες Φορολογικές απαιτήσεις : Φόρος εισοδήματος που θα 

συμψηφίσουμε ή θα εισπράξουμε στο μέλλον και οφείλεται σε : α) Εκπεστέες 

Προσωρινές Διαφορές β) μεταφερόμενες ζημίες γ) μεταφερόμενη απαίτηση 

για φόρο εισοδήματος που μπορούμε να συμψηφίσουμε . 

Ο όρος Προσωρινές Διαφορές σύμφωνα με τον Ντζανάτο , αφορά διαφορές 

ανάμεσα σε λογιστική και φορολογικά αναγνωριζόμενη αξία . Οι προσωρινές 

διαφορές όταν τακτοποιηθούν (π.χ. ρευστοποιηθούν ) , θα οδηγήσουν ή σε πληρωμή 

Φόρου εισοδήματος , οπότε είναι Αναβαλλόμενη Φορολογική Υποχρέωση ή σε 

έκπτωση Φόρου Εισοδήματος , οπότε είναι Αναβαλλόμενη Φορολογική Απαίτηση. 

Οι φορολογητέες προσωρινές διαφορές , συνιστούν προσωρινές διαφορές , οι οποίες 

θα καταλήξουν σε φορολογητέα ποσά κατά την διαδικασία προσδιορισμού του 

φορολογητέου κέρδους ή ζημίας μελλοντικών χρήσεων . Η φορολογική βάση ενός 

περιουσιακού στοιχείου ή μιας υποχρέωσης είναι το ποσό που αποδίδεται σε αυτό το 

περιουσιακό στοιχείο ή την υποχρέωση για φορολογικούς σκοπούς 
31

 . 

Για την καλύτερη κατανόηση των προσωρινών διαφορών θα παραθέσουμε ένα 

αριθμητικό παράδειγμα : Έστω πάγιο περιουσιακό στοιχείο κόστους κτήσης 

1.000.000 αποσβένεται με συντελεστή 20% , ο οποίος προκύπτει από την ωφέλιμη 

ζωή του , ενώ ο αντίστοιχος ετήσιος φορολογικός συντελεστής απόσβεσης είναι 30%. 

Ο πίνακας απόσβεσης του παγίου  , όπου παρατίθεται η στήλη της αναβαλλόμενης 

προσωρινής διαφοράς έχει ως εξής (ΠΙΝ.1): 

                                                                 
30

 Ντζανάτος, Δ.(2008), Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα με απλά λόγια και οι διαφορές των 

Ελληνικών Προτύπων , Αθήνα : Εκδόσεις Καστανιώτη. 

 
31

 Σακέλλη Ε.(2002), Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ανάλυση και Εφαρμογή σε συνδυασμό με 

το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο και την Εμπορική και Φορολογική Νομοθεσία Πρακτικές 

Εφαρμογές , Αθήνα : Εκδόσεις Σακέλλη. 
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ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΣΒΕΣΗ 

ΕΤΟΣ 
ΚΟΣΤΟΣ 
ΚΤΗΣΗΣ ΣΥΝΤ.ΑΠΟΣΒ. 

ΔΑΠΑΝΗ 
ΑΠΟΣΒ. 

ΑΝΑΠ/ΤΗ 
ΑΞΙΑ ΣΥΝΤ.ΑΠΟΣΒ. 

ΔΑΠΑΝΗ 
ΑΠΟΣΒ. 

ΑΝΑΠ/ΤΗ 
ΑΞΙΑ 

ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ 
ΔΙΑΦΟΡΑ 

1 100.000 20% 20.000 80.000 30% 30.000 70.000 10.000 

2 100.000 20% 20.000 60.000 30% 30.000 40.000 10.000 

3 100.000 20% 20.000 40.000 30% 30.000 10.000 10.000 

4 100.000 20% 20.000 20.000 30% 10.000 0 -10.000 

5 100.000 20% 20.000 0 30% 
  

-20.000 

      100.000     100.000   0 

 

(ΠΙΝ.1) 

 

4.3     Σημαντικές διαφορές μεταξύ Δ.Λ.Π. 12 και Ε.Λ.Π. 

  

Οι διαφορές μεταξύ του Δ.Λ.Π. 12 και των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων είναι 

κάθε άλλο από αμελητέες . Η πιο σημαντική καινοτομία που εισάγεται στην 

Ελληνική λογιστική πρακτική είναι σαφώς η αναβαλλόμενη φορολογία , η οποία 

ουσιαστικά οδηγεί στην αποσύνδεση των οικονομικών καταστάσεων από την 

φορολογική νομοθεσία . Με το Δ.Λ.Π. 12 έχουμε την διάκριση τρέχοντος και 

αναβαλλόμενου φόρου , ενώ σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα , γίνεται 

διάκριση ανάμεσα σε αναλογούν και οφειλόμενο φόρο. Ακριβώς επειδή αποτελεί μια 

εντελώς καινούρια έννοια για την ελληνική πραγματικότητα , φαντάζει σαν κάτι 

εξαιρετικά δύσκολο.  

Ας δούμε το εξής παράδειγμα : Έστω σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα 

λογίζω ένα έσοδο το οποίο όμως δεν θα φορολογηθεί σε αυτήν την χρήση , αλλά σε 

κάποια μεταγενέστερη , τότε θα εμφανίσω μεγαλύτερο κέρδος , από το κέρδος που θα 

φορολογηθεί . Ας πούμε ότι το παραπάνω έσοδο είναι 2.000 €. Αφού θα εμφανίσω τα 

αποτελέσματά μου βελτιωμένα κατά 2.000 € , κάποιο στοιχείο του ενεργητικού ή του 

παθητικού θα έχει μεταβληθεί κατά 2.000 € . Δηλαδή είτε θα έχω αυξήσει ένα 

στοιχείο του ενεργητικού κατά 2.000 € ή θα έχω μειώσει κάποια υποχρέωση . 

Σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π. ο φόρος είναι έξοδο της εταιρίας , συνεπώς εμφανίζοντας η 
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συγκεκριμένη εταιρία , 2.000 € παραπάνω κέρδος , το οποίο δεν έχει φορολογηθεί , 

δεν δίνει όλη την εικόνα . Το κέρδος της μετά φόρων είναι 1.500 € και όχι 2.000 € και 

αυτό γιατί όταν φορολογηθεί αυτό το έσοδο , η επιχείρηση θα πρέπει να πληρώσει 

στην εφορία φόρο 500 € .Την υποχρέωση για τον φόρο των 500 € , θα πρέπει να την 

λογίσει στην χρήση που συμπεριλαμβάνει και το έσοδο. Συνεπώς θα χρεώσει έξοδα 

για φόρους με 500 € και θα πιστώσει αντίστοιχα υποχρέωση για αναβαλλόμενο 

φόρο
32

.  

Ας προσπαθήσουμε να συγκεντρώσουμε σε μορφή πίνακα τις σημαντικότερες 

διαφορές 
33

μεταξύ Δ.Λ.Π. 12 και των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων κυρίως όσον 

αφορά Μικρομεσαίες μη Εισηγμένες Επιχειρήσεις (ΠΙΝ.2): 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ Δ.Λ.Π.12 ΚΝ 2190/20 

1 Προσωρινές διαφορές Καθορίζεται η έννοια των 

προσωρινών διαφορών φόρου 

εισοδήματος .Οι λογιστικές 

διαφορές με βάση τα Δ.Λ.Π. 

μπορεί να αφορούν περιπτώσεις 

που θα διακανονιστούν στο 

μέλλον. 

Οι λογιστικές διαφορές με 

βάση τα Ε.Λ.Π. πρέπει να 

εκκαθαρίζονται μέσα στην 

χρήση με την δήλωση 

φορολογίας εισοδήματος. 

2 Αναβαλλόμενη φορολογία Ορίζεται η έννοια των 

αναβαλλόμενων φορολογικών 

απαιτήσεων και υποχρεώσεων 

και αντίστοιχα των 

αναβαλλόμενων εσόδων και 

εξόδων για φόρους. 

Δεν εμφανίζονται 

αναβαλλόμενες 

φορολογικές υποχρεώσεις. 

3 Φόροι για μετατρέψιμα ομολογιακά 

δάνεια 

Αν συναφθεί μετατρέψιμο 

ομολογιακό δάνειο και ένα 

τμήμα του εμφανισθεί στην 

καθαρή θέση , επειδή αυτό το 

τμήμα αφορά έσοδο , πρέπει να 

Δεν περιλαμβανόταν στην 

καθαρή θέση και δεν 

εμφανίζονταν αντίστοιχος 

φόρος 

                                                                 
32

 Ντζανάτος, Δ.(2008), Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα με απλά λόγια και οι διαφορές των 

Ελληνικών Προτύπων , Αθήνα : Εκδόσεις Καστανιώτη. Σελ.168 
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 Ντζανάτος, Δ.(2008), Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα με απλά λόγια και οι διαφορές των 

Ελληνικών Προτύπων , Αθήνα : Εκδόσεις Καστανιώτη. Σελ.171 
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χρεωθεί στην καθαρή θέση , 

αντίστοιχος φόρος εισοδήματος 

με πίστωση των αναβαλλόμενων 

υποχρεώσεων. 

4 Λογισμός προσωρινών διαφορών με 

την απόκτηση 

Θα πρέπει αν αποκτάται ένα 

στοιχείο που δεν εκπίπτεται π.χ. 

φορολογικά , να εγγράφεται η 

αναβαλλόμενη φορολογική 

υποχρέωση με χρέωση των 

φόρων ή της καθαρής θέσης. 

Δεν υπάρχει τέτοια 

εγγραφή. 

5 Φόροι εισοδήματος στην καθαρή 

θέση , για αναπροσαρμογές παγίων 

Όταν γίνεται αναπροσαρμογή 

πιστώνεται η καθαρή θέση με 

την υπεραξία , θα πρέπει να 

χρεωθεί αντίστοιχα η καθαρή 

θέση με πίστωση καταρχήν των 

υποχρεώσεων με το ποσό του 

φόρου της υπεραξίας . 

Ο φόρος υπεραξίας 

αναπροσαρμογής επιδρά 

επίσης στην καθαρή θέση , 

χωρίς να επιδράσει στα 

αποτελέσματα , αλλά 

μέσω του πίνακα διανομής 

των αποτελεσμάτων. 

6 Ζημίες εκπεστέες και φορολογική 

απαίτηση 

Αν μια εταιρία έχει ζημίες που 

εκπίπτονται φορολογικά σε 

επόμενες χρήσεις και εκτιμά ότι 

θα έχει κέρδη στις επόμενες 

χρήσεις για να τις συμψηφίσει , 

λογίζει αναβαλλόμενη 

φορολογική απαίτηση με 

πίστωση των εξόδων για φόρους 

εισοδήματος.  

Δεν λογίζεται στα 

λογιστικά βιβλία , αλλά 

εκπίπτεται όταν θα 

υπάρξουν κέρδη. 

7 Αχρεωστήτως καταβληθέντες φόροι Αν έχουν καταβληθεί σε 

προηγούμενες χρήσεις αυτό δεν 

επιδρά στους φόρους της χρήσης 

, αλλά άμεσα στην καθαρή θέση 

, γιατί αποτελεί διόρθωση 

λάθους του παρελθόντος. 

Δεν υπάρχει άμεση 

επίδραση στην καθαρή 

θέση , αλλά θα εμφανιστεί 

μειωμένος ο φόρος 

εισοδήματος τρέχουσας 

χρήσης. 

8 Ξεχωριστή εμφάνιση τρέχοντος και 

αναβαλλόμενου φόρου στα 

αποτελέσματα  

Πρέπει να εμφανίζεται στα 

αποτελέσματα ξεχωριστά ο 

τρέχων και ο αναβαλλόμενος 

φόρος εισοδήματος. 

Εμφανίζεται μόνο ο 

τρέχων. 

9 Λογιστική απεικόνιση των 

λογιστικών διαφορών 

Θεωρείται ότι πρέπει να γίνεται 

λογισμός των λογιστικών 

διαφορών και επομένως η 

απαίτηση ή υποχρέωση για φόρο 

να προκύπτει με διαφάνεια 

λογιστικά , με εκκίνηση τα κέρδη 

προ φόρων επί τον συντελεστή 

Δεν προβλέπεται κάτι 

ανάλογο. 
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του φόρου εισοδήματος. 

10 Αφορολόγητη επιχορήγηση παγίων 

και φόρος 

Αν ληφθεί επιχορήγηση , η  

οποία σαν έσοδο είναι 

αφορολόγητη και αγοραστεί με 

αυτήν πάγιο , που οι αποσβέσεις 

του στο σύνολο είναι εκπεστέες , 

θα πρέπει με τη λήψη της 

επιχορήγησης να λογιστεί και 

επιπλέον έσοδο για φόρο , το 

φόρο που αναλογεί στην 

αφορολόγητη επιχορήγηση.  

Δεν υφίσταται κάτι 

ανάλογο. 

11 Εμφάνιση των φόρων εισοδήματος 

στα αποτελέσματα 

Εμφανίζονται στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων και 

διαμορφώνουν το αποτέλεσμα 

μετά τους φόρους. 

Οι φόροι εισοδήματος 

εμφανίζονται στον Πίνακα 

Διανομής Αποτελεσμάτων 

και όχι στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων χρήσης , 

που τελειώνει με τον 

υπολογισμό των 

αποτελεσμάτων προ 

φόρων. 

  

(ΠΙΝ.2) 
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                                      ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

                   ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 16 

 

5.1   Τι ισχύει σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα             

         σχετικά με τις Ενσώματες Ακινητοποιήσεις  

Το Δ.Λ.Π. 16 έχει ως κύριο αντικείμενο τον ορισμό του πλαισίου , των αρχών και 

των κανόνων που αφορούν τις ενσώματες ακινητοποιήσεις . Τα πάγια στοιχεία 

αποτελούν συστατικά του ισολογισμού με ιδιαίτερη βαρύτητα , ειδικά σε οικονομικές 

μονάδες που λογίζονται ως εντάσεως παγίων. Τυχόν αλλαγές στην αποτίμηση των 

ενσώματων ακινητοποιήσεων ,  με την μετάβαση στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα , 

έχουν βαθύ αντίκτυπο στις οικονομικές καταστάσεις μιας επιχείρησης . Η αρχή της 

εύλογης αξίας , η οποία συναντάται και στο Δ.Λ.Π. 16 , είναι αυτή που επισκιάζει τις 

επιμέρους διαφορές , που προκύπτουν ανάμεσα στα Δ.Λ.Π. και τα Ελληνικά 

Λογιστικά Πρότυπα , παρέχοντας δυνατότητες λήψης σημαντικών αποφάσεων , εκ 

μέρους της Διοίκησης , σε ότι αφορά το δομικό κομμάτι των ενσώματων 

ακινητοποιήσεων , που είναι οι αποσβέσεις.  

Να δούμε λίγο τι ισχύει σε γενικές γραμμές για την διαχείριση των 

ενσώματων παγίων στοιχείων σύμφωνα με τον Νόμο 2190/20 .Τα έξοδα 

εγκατάστασης των παγίων , όπως αμοιβές τεχνικών ,συμβούλων και δικηγόρων , 

μεταφέρονται στην κατηγορία των ‘εξόδων εγκατάστασης’ και αποσβένονται σε 

χρονικό διάστημα από ένα έως πέντε χρόνια .Οι αποσβέσεις , γίνονται με βάση 

προκαθορισμένους συντελεστές , οι οποίοι έχουν κατώτατο και ανώτατο όριο και 

ορίζονται αποκλειστικά από τον νομοθέτη , δίνοντας κατά περίπτωση , δυνατότητες 

επιλογής , ευνοϊκότερων ρυθμίσεων στον τρόπο αποσβέσεων , ως αναπτυξιακό 

κίνητρο για τις επιχειρήσεις. Όσον αφορά τις αναπροσαρμογές των ενσώματων 

παγίων ,αυτές δεν αποτελούσαν επιλογή της διοίκησης της οικονομικής μονάδας , 

αλλά ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών , με τελευταία και ισχύουσα ρύθμιση, 

την ανά τέσσερα χρόνια , υποχρεωτική αναπροσαρμογή .Εάν με την αναπροσαρμογή, 
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προκύψει υπεραξία , αυτή μεταφέρεται σε λογαριασμό της καθαρής θέσης , και στην 

συνέχεια κεφαλαιοποιείται με συνέπεια έκδοση νέων μετοχών . 

Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. , στον ισολογισμό εμφανίζονται τα πάγια στοιχεία , 

ομαδοποιημένα ανά κατηγορία , με ξεχωριστές στήλες την αξία κτήσης , το 

αποσβεσμένο πάγιο μέχρι την ημερομηνία του ισολογισμού και την αναπόσβεστη 

αξία του . Στην αξία κτήσης συμπεριλαμβάνεται και τυχόν αναπροσαρμογή του 

παγίου .Να προσθέσουμε εδώ ότι με βάση τα Ε.Λ.Π. επιτρέπεται η αποτίμηση των 

ακινήτων στην εύλογη αξία τους και η προκύπτουσα αξία υποβάλλεται σε ήπια 

φορολογία. 

 

5.2     Τι ισχύει σύμφωνα με το Δ.Λ.Π.16 

Με το Δ.Λ.Π. 16 παρατηρούνται αρκετές και σημαντικές διαφοροποιήσεις που 

παρουσιάζουν εξαιρετικό χρηματοοικονομικό ενδιαφέρον . Όσον αφορά την 

παρουσίαση των ενσώματων ακινητοποιήσεων στις οικονομικές καταστάσεις 

σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π. , στον ισολογισμό  πρέπει να εμφανίζονται στο σύνολο της 

καθαρής ή της λογιστικής τους αξίας και οι σημειώσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν 

τις ακόλουθες σημαντικές πληροφορίες 
34

 : 

 Πληροφορίες που αφορούν στην τιμή κτήσεως ή στην επανεκτιμημένη αξία 

των παγίων περιουσιακών στοιχείων ανά μονάδα. Αναλυτικότερα: το αρχικό 

υπόλοιπο , οι προσθήκες κατά την διάρκεια του έτους , οι πωλήσεις , το 

αποτέλεσμα της επανεκτίμησης των παγίων στοιχείων κατά την διάρκεια του 

έτους , τυχόν πάγια που αποκτήθηκαν από συγχώνευση ή εξαγορά 

επιχείρησης , διαγραφή ζημιών μετά από επανεκτίμηση , τυχόν 

συναλλαγματικές διαφορές από την ενσωμάτωση παγίων επιχειρηματικής 

μονάδας εγκατεστημένης στο εξωτερικό  και τέλος το συνολικό ποσό κτήσεως 

ή της αξίας που προκύπτει από επανεκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων , 

όπως αυτή έχει διαμορφωθεί στο τέλος του οικονομικού έτους. 

                                                                 
34

 Γεωργίου Άθως, (2003) , Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα IAS, Αθήνα - Θεσσαλονίκη : 

Εκδόσεις Σάκκουλα. 
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 Η πρόβλεψη για απόσβεση ανά μονάδα περιουσιακών στοιχείων . 

 Οι λογιστικές αρχές που εφαρμόστηκαν  αναφορικά με την ισχύουσα μέθοδο 

απόσβεσης και με την αναμενόμενη ωφέλιμη χρήση των περιουσιακών 

στοιχείων ή στους συντελεστές απόσβεσης που εφαρμόστηκαν. 

 Στις περιπτώσεις που έχουμε πάγια στοιχεία τα οποία έχουν επανεκτιμηθεί θα 

πρέπει να δίδονται πληροφορίες , όπως η βάση ή η μέθοδος επί της οποίας 

έγινε η επανεκτίμηση του περιουσιακού στοιχείου , η ημερομηνία 

επανεκτίμησης , τα στοιχεία του ανεξάρτητου εκτιμητή  που διεξήγαγε την  

εκτίμηση . Ακόμα εάν η επανεκτίμηση βασίστηκε στην τιμή αντικατάστασης , 

θα πρέπει να αναφερθούν οι δείκτες οι οποίοι εφαρμόστηκαν για τον εν λόγω 

υπολογισμό . 

 Τέλος στις σημειώσεις συμπεριλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με πάγια 

στοιχεία που: α. είναι είτε προσωρινά , είτε μόνιμα εκτός χρήσης. β. είναι 

πλήρως αποσβεσμένα τα οποία είναι ακόμα σε λειτουργία . γ. είναι πλήρως 

απαξιωμένα στοιχεία . δ. είναι πάγια στοιχεία που έχουν καταστραφεί ή 

απολεσθεί και καλύπτονται από οποιασδήποτε μορφή αποζημίωσης . 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ρυθμίσεις του Δ.Λ.Π. 16 για τις 

αποσβέσεις και ιδιαίτερα αυτές που ορίζουν την περίοδο απόσβεσης . Η απόσβεση 

ενός ενσώματου παγίου αρχίζει όταν αυτό είναι διαθέσιμο για χρήση , σύμφωνα 

πάντα με την εκτίμηση της διοίκησης . Η απόσβεση ενός παγίου στοιχείου σταματά 

στην ημερομηνία που καθίσταται ως διαθέσιμο προς πώληση ή την ημερομηνία κατά 

την οποία διαγράφεται ως περιουσιακό στοιχείο . Όσον αφορά τον προσδιορισμό της 

ωφέλιμης ζωής ενός ενσώματου παγίου λαμβάνονται υπόψη: 

 Η αναμενόμενη χρήση του παγίου στοιχείου. 

 Η αναμενόμενη φυσιολογική φθορά. 

 Η  τεχνική και εμπορική απαξίωση. 

 Νομικοί ή άλλοι περιορισμοί στη χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου. 

Η διοίκηση της οικονομικής μονάδας ,έχει την δυνατότητα , να αποφασίσει , 

σύμφωνα με τα δικά της κριτήρια , την ωφέλιμη ζωή του παγίου , η οποία μπορεί να 

είναι και βραχύτερη από την οικονομική ζωή του , εφόσον αποφασίσει την διάθεσή 

του σε χρόνο κατά τον οποίο έχει αναλωθεί μέρος από τα οικονομικά οφέλη που είναι 

ενσωματωμένα σε αυτό. 
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5.3      Σημαντικές διαφορές μεταξύ Δ.Λ.Π. 16 και Ε.Λ.Π 

Δημιουργώντας μια αναφορά για τις σημαντικότερες διαφορές ανάμεσα στο Δ.Λ.Π. 

16 και στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα θα συγκεντρώναμε την προσοχή μας στις 

εξής : 

I. Το Δ.Λ.Π. 16 ασχολείται αποκλειστικά με τα ενσώματα πάγια και δεν 

αποτελούν αντικείμενο του τα άυλα στοιχεία , τα οποία καλύπτονται με το 

Δ.Λ.Π. 38. 

II. Το κόστος των ενσώματων παγίων με βάση τα Δ.Λ.Π. διαμορφώνεται με την 

άθροιση τους κόστους κτήσεως και των εξόδων απόκτησης . Συνεπώς έξοδα 

που σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. , μεταφέρονταν στα έξοδα εγκατάστασης όπως 

έξοδα συμβούλων , τεχνικών , δικηγόρων και άλλα, με τα Δ.Λ.Π. αυξάνουν 

την αξία κτήσης του παγίου. 

III. Οι επιχορηγήσεις των ενσώματων στοιχείων , με βάση τα Δ.Λ.Π. , μπορούν 

να με μεταφερθούν σε μείωση της αξίας κτήσεως των παγίων, με εμφανή 

συνέπεια την μείωση του συνόλου των αποσβέσεων . Κάτι τέτοιο δεν 

επιτρέπεται με τα Ε.Λ.Π.. 

IV. Στα Ε.Λ.Π. τα ενσώματα πάγια παρακολουθούνται στο κόστος και στην αξία 

αναπροσαρμογής  , όταν υπάρχει σχετική φορολογική διάταξη. Στα Δ.Λ.Π. 

παρέχεται η δυνατότητα επιλογής , ανάμεσα στο κόστος και την αξία 

αναπροσαρμογής  , με απαραίτητη προϋπόθεση την τακτική αποτίμηση σε 

εύλογη αξία .Οι υπεραξίες από την αναπροσαρμογή , μεταφέρονται σε ειδικό 

λογαριασμό της καθαρής θέσης , δηλαδή σε λογαριασμό αποθεματικού . Εάν 

προκύπτουν χρεωστικές υπεραξίες (ζημία) , συμψηφίζονται με υπάρχον 

αποθεματικό και αν δεν υπάρχει αποθεματικό , μεταφέρονται στην χρέωση 

των αποτελεσμάτων της χρήσης  

V. Η απόσβεση , σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π. , γίνεται σύμφωνα με την ωφέλιμη ζωή 

των παγίων η οποία εκτιμάται από την διοίκηση της οικονομικής μονάδας  , 

αφού υπολογιστεί η επίδραση από τυχόν υπολειμματική αξία . Στα Ε.Λ.Π. οι 

αποσβέσεις βασίζονται σε προκαθορισμένους συντελεστές που ορίζει η 

φορολογική νομοθεσία. 
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VI. Η απόσβεση των παγίων με βάση τα Δ.Λ.Π., κατά κανόνα σε μεγαλύτερο 

χρονικό διάστημα  από αυτό που προβλέπεται με βάση τους φορολογικούς 

συντελεστές αποσβέσεων των Ελληνικών προτύπων , δίνει στο αρχικό στάδιο 

καλύτερα αποτελέσματα μετά τις αποσβέσεις , αλλά θα δώσει χειρότερα 

αποτελέσματα μετά τις αποσβέσεις , για το διάστημα που με βάση τα Ε.Λ.Π. θα 

είχε αποσβεστεί πλήρως το πάγιο , ενώ με βάση το Δ.Λ.Π. 16 συνεχίζει να 

αποσβένεται 
35
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35

 Ντζανάτος, Δ.(2008), Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα με απλά λόγια και οι διαφορές των 

Ελληνικών Προτύπων , Αθήνα : Εκδόσεις Καστανιώτη. Σελ.201  
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                                      ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 

                            

                                             ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΔΛΠ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΟΣΧΟΥ Α.Ε. 

 

6.1     Ποια είναι η Εξεταζόμενη Εταιρία 

Η εξεταζόμενη εταιρία αποτελεί κλασσικό παράδειγμα μικρομεσαίες Ελληνικής 

επιχείρησης  ,με καθαρά οικογενειακό χαρακτήρα και δομή λειτουργίας και λήψης 

των αποφάσεων. Πρόκειται για επιχείρηση μικτού χαρακτήρα , η οποία απασχολείται 

παράλληλα στην βιομηχανική παραγωγή και επεξεργασία μαρμάρου σε ποικίλες 

μορφές  , καθώς και στην εμπορία πλήθους υλικών , όπως ειδών υγιεινής , πέτρες 

δαπέδων και διακόσμησης , τζακιών και οικιακών πάγκων κουζίνας . Κυρίαρχη πηγή 

εσόδων , ωστόσο , παραμένει η εμπορία του μαρμάρου , είτε σε ακατέργαστους 

όγκους , είτε σε επεξεργασμένα τυποποιημένα προϊόντα μαρμάρου . 

 Η εταιρία Μόσχου Α.Ε. , δραστηριοποιείται με μεγάλη επιτυχία στο 

εξωτερικό ,για περισσότερο από μία δεκαετία , έχοντας εξαγωγές σε περισσότερες 

από τριάντα χώρες , ενδοκοινοτικές και τρίτες .Εισάγει πρώτες ύλες από χώρες όπως 

η Ιταλία , η Τουρκία , η Κίνα ,η Συρία  , αλλά  έχει και μεγάλο αριθμό προμηθευτών 

από την εγχώρια αγορά . Κύρια χώρα προέλευσης των εμπορευμάτων της 

επιχείρησης είναι η Ιταλία με εμπορική εστίαση στα προϊόντα υψηλού κύρους , 

ανάλογης ποιότητας και κορυφαίου σχεδιασμού. Βάση της εταιρίας είναι οι κεντρικές 

ιδιόκτητες  εγκαταστάσεις της στο 27
ο
 χιλιόμετρο της  Εθνικής οδούς Θεσσαλονίκης– 

Καβάλας , όπου εδρεύει η παραγωγική μονάδα , η διοίκηση και το λογιστήριο ,καθώς 

και εγκαταστάσεις αποθήκευσης πρώτων υλών ,εμπορευμάτων και προϊόντων 

συνολικού εμβαδού στεγασμένης επιφάνειας 9.164 τετραγωνικών μέτρων , σε σύνολο 

ιδιόκτητων οικοπέδων 52.000 τ.μ. . Η επιχείρηση , διατηρεί δύο καταστήματα 

λιανικής πώλησης , σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα αντίστοιχα , καθώς και 
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υποκατάστημα χονδρικής 314 τ.μ., με υπαίθριο αποθηκευτικό χώρο 7.400 τ.μ. στην 

Αθήνα.  

 Η εταιρία Μόσχου Α.Ε. , ξεκίνησε την ανοδική της πορεία στον Ελλαδικό 

αλλά και διεθνή χώρο στις αρχές της χιλιετηρίδας , καταγράφοντας σχεδόν μια 

δεκαετία με συνεχή αύξηση τζίρου ,πελατειακού κοινού ,κερδών αλλά και των 

σημαντικών επενδύσεων σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις και σύγχρονα συστήματα 

επεξεργασίας μαρμάρου και λοιπών οικοδομικών υλικών. Αποκορύφωμα της 

ανοδικής πορείας ,σε επίπεδο χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων , υπήρξε το έτος 

2006 όπου το ύψος των πωλήσεων έφθασε τα 12.000.000 ευρώ και η κερδοφορία σε 

αρκετά υψηλό ποσοστό. Από το 2008 η εταιρία άρχισε να εμφανίζει τα πρώτα 

σημάδια επαφής με την  μεγάλη και παγκόσμια οικονομική κρίση , ακολουθώντας 

μια σταδιακή πτώση των πωλήσεων και της κερδοφορίας , γεγονός που την οδήγησε 

στην καταγραφή ζημιών για πρώτη φορά, το έτος 2009 . Η διοίκηση της εταιρίας 

αντιδρώντας άμεσα με βάση τις νέες συνιστώσες και συντεταγμένες , έλαβε έγκαιρα, 

ορθά οικονομικά μέτρα περιορισμού του κόστους παραγωγής , μέσω της μείωσης μη 

απαραίτητων δαπανών , ορθολογικότερης διαχείρισης   του προσωπικού , καθώς και 

εστιάζοντας την προσοχή της στην αγορά του εξωτερικού , πέτυχε τον περιορισμό 

των ζημιών και την σταθεροποίηση της κατάστασης σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο, 

ακολουθώντας ένα διαφοροποιημένο μοντέλο ανάπτυξης  . 

 Ακολουθώντας μια σύγχρονη και εξωστρεφή πολιτική , η διοίκηση της 

επιχείρησης σε συνεργασία με το οικονομικό τμήμα , αποφάσισε  από το 2010 , την 

τήρηση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα , 

χωρίς την ύπαρξη σχετικής υποχρέωσης από την νομοθεσία , με πρωτογενή σκοπό 

την ρεαλιστικότερη προσέγγιση και παρουσίαση της πραγματικής οικονομικής 

εικόνας της μονάδας .Η εταιρία ακολουθεί την μέθοδο της τήρησης των λογιστικών 

βιβλίων με βάσει την φορολογική νομοθεσία και τον Ν.2190/1920 , ενώ προχωρεί σε 

συμμόρφωση των οικονομικών καταστάσεων με τα Διεθνή Πρότυπα στο τέλος του 

οικονομικού έτους .  

 Οι εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της «ΜΟΣΧΟΥ Α.Ε.» της 31 

Δεκεμβρίου 2010 που καλύπτουν την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως και 31 

Δεκεμβρίου 2010, έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους εκτός 

από την αποτίμηση συγκεκριμένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε 



47 

 

τρέχουσες αξίες, την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητάς (going concern) και 

είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 

(ΔΠΧΠ), τα οποία έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 

(IASB), καθώς και τις ερμηνείες τους, που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή 

Ερμηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της IASB και που έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση 
36

. 

 

6.2     Διαφορές στην συγκρότηση του ισολογισμού 

Αρχικά και σε επίπεδο πρώτης εικόνας , θα πρέπει να ομολογήσουμε ότι υπάρχουν 

μεγάλες οπτικές διαφορές στην παρουσίαση των ισολογισμών κατά Διεθνή Λογιστικά 

Πρότυπα , σε σχέση με ότι γνωρίζουμε με βάσει τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα . Ο 

ισολογισμός κατά Δ.Λ.Π. (statement of financial position) , παρουσιάζεται εξαιρετικά 

λιτός ,ακολουθώντας μια περιεκτική δομή , όπου αποφεύγονται λεπτομερειακές 

διακρίσεις και κατηγοριοποιήσεις των κονδυλίων , καταλήγοντας σε παρουσίαση των 

κυριότερων συνόλων ,σε στρογγυλοποιημένη μορφή , αφήνοντας την ανάλυση και 

την περεταίρω αιτιολόγηση για τα επιμέρους άρθρα των  Full Notes. Εναλλακτικά 

στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα , ο ισολογισμός  καλείται και Κατάσταση 

Χρηματοοικονομικής Θέσης . 

 Το ενεργητικό σκέλος του ισολογισμού , πάντα σε Δ.Λ.Π. , αναλύεται σε 

Ιδιοχρησιμοποιούμενα Ενσώματα Πάγια Στοιχεία , Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, 

Λοιπά μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία , Αποθέματα , Απαιτήσεις από 

Πελάτες και Λοιπά κυκλοφορούντα Περιουσιακά στοιχεία , ενώ το παθητικό 

περιλαμβάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο , τα Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης , τα 

Δικαιώματα Μειοψηφίας , τις Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις , τις 

Προβλέψεις / Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις ,τις Βραχυπρόθεσμες 

Δανειακές Υποχρεώσεις και τις Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις  , 

καταλήγοντας σε Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων.  

                                                                 
36

 Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 2010 , Μόσχου Α.Ε. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. 
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 Παρατηρώντας με περισσότερη  επιμέλεια και με την προσοχή μας στραμμένη 

στους αριθμούς , προχωρούμε στα παρακάτω πρώτα συμπεράσματα ( Η 

δημοσιευμένη κατάσταση Οικονομικής Θέσης παρατίθεται παρακάτω (ΠΙΝ.3), ενώ ο 

ισολογισμός κατά Ε.Λ.Π. στα παράρτημα στο τέλος της εργασίας) : 

i. Το σύνολο του Ενεργητικού της επιχείρησης έχει παρουσιάσει σημαντική 

αύξηση  της τάξεως του 33%. Ανάλογα έχει αυξηθεί και η Καθαρή Θέση της 

επιχείρησης. 

ii. Τα Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία έχουν παρουσιάσει 

θεαματική αύξηση της τάξεως του 112%. 

iii. Τα αποθέματα εμφανίζουν  λήξης του 2009 εμφανίζουν διαφορά 170.000€. 

iv. Οι μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις αυξήθηκαν κατά 60% ,ενώ οι 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις έχουν αυξηθεί ελάχιστα. 

 

Οι συγκεκριμένες διαφορές στα κονδύλια που απεικονίζονται στον ισολογισμό 

κατά Δ.Λ.Π. οφείλονται στην διαφορετική θεώρηση καθώς και στην εκμετάλλευση 

των επιμέρους δυνατοτήτων που προσφέρουν τα Πρότυπα για ορθολογικότερη 

παρουσίαση της οικονομικής κατάστασης την επιχείρησης . Αναλύοντας  , 

περιληπτικά τις διαφορές  και την προέλευσή τους , αιτιολογούμε την αύξηση των 

ενσώματων παγίων στοιχείων στην αναπροσαρμογή της αξίας των στοιχείων με την 

συνδρομή αξιόπιστου ορκωτού εκτιμητή , στην οποία προχώρησε η επιχείρηση , 

κάνοντας νόμιμη χρήση της δυνατότητας που της παρέχει το Δ.Λ.Π. 16 για εκτίμηση 

των παγίων στην εύλογη αξία . Η αύξηση της αξίας των παγίων στοιχείων οδήγησε 

στην αντίστοιχη αύξηση του αποθεματικού . Η διαφοροποίηση προς τα πάνω στις 

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις οφείλεται στον υπολογισμό αναβαλλόμενων 

φορολογικών υποχρεώσεων , σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 12, καθώς και στον υπολογισμό 

υποχρεώσεων λόγω παροχών αποχώρησης προσωπικού , σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 19. 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ 

      

  
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
 

31/12/10 
 

31/12/09 
 Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 

 
7.634 

 
7.867 

 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 
 

1 
 

5 
 Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

 
220 

 
221 

 Αποθέματα 
 

4.499 
 

4.489 
 Απαιτήσεις από πελάτες 

 
2.030 

 
2.045 

 Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 
 

1.035 
 

1.471 
 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

 
15.419 

 
16.098 

 

      ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
     Μετοχικό Κεφάλαιο (3.647.000 μετοχές των 0,73 €) 
 

2.662 
 

2.662 
 Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης  

 
4.146 

 
4.932 

 Σύνολο καθαρής θέσης μετόχων εταιρείας (α) 
 

6.808 
 

7.594 
 Δικαιώματα μειοψηφίας (β) 

 
0 

 
0 

 Σύνολο καθαρής θέσης (γ) = (α) + (β) 
 

6.808 
 

7.594 
 Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 

 
1.685 

 
2.407 

 Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 
 

1.016 
 

1.003 
 Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 

 
4.572 

 
3.466 

 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
 

1.338 
 

1.628 
 Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 

 
8.611 

 
8.504 

 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 
 

15.419 
 

16.098 
   (ΠΙΝ.3) 
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Ακολούθως παραθέτουμε σε αναλυτικότερη μορφή (ΠΙΝ.4) , η οποία 

συμπεριλαμβάνεται στις Σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων ,  τον 

ισολογισμό της επιχείρησης( Κατάσταση Οικονομικής Θέσης) , ώστε να γίνουν 

περισσότερο κατανοητές οι σχηματισθείσες διαφορές .  

 

Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 

 

Ποσά σε € Σημ. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  31/12/2010 31/12/2009 

Μη κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικού    

Ενσώματες ακινητοποιήσεις 5.2. 7.633.951,57 7.866.762,22 

Άϋλα στοιχεία ενεργητικού 5.3. 1.447,67 5.191,66 

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 5.4. 87.968,25 88.233,73 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 5.4. 132.439,02 132.439,02 

  7.855.806,51 8.092.626,63 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό    

Αποθέματα 5.5. 4.499.138,65 4.488.931,93 

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 5.6. 2.029.719,57 2.045.368,37 

Λοιπές απαιτήσεις και λοιπά κυκλοφ/ντα στοιχεία Ενεργητικού 5.7. 653.276,71 1.049.743,10 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 5.8. 380.900,02 421.573,92 

  7.563.034,95 8.005.617,32 

Σύνολο Ενεργητικού  15.418.841,46 16.098.243,95 
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ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους    

Μετοχικό Κεφάλαιο (3.647.000 μετοχές αξίας € 0,73 έκαστη) 5.9. 2.662.310,00 2.662.310,00 

Αποθεματικά 5.9. 5.138.797,87 5.767.279,13 

Κέρδη / ζημίες εις νέον 5.9. (993.262,30) (835.627,06) 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων   6.807.845,56 7.593.962,07 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις    

Δάνεια τραπεζών 5.10. 1.685.118,08 2.407.288,57 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 5.15. 787.309,25 767.186,44 

Υποχρεώσεις παροχών αποχώρησης προσωπικού 5.11. 117.446,00 129.365,00 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 5.12. 101.837,91 106.688,52 

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων  2.691.711,24 3.410.528,53 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις    

Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις 5.13. 805.230,20 1.005.681,86 

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 5.14. 4.571.636,62 3.465.798,63 

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 5.15. 386.862,41 221.978,15 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 5.13. 155.555,42 400.294,71 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων  5.919.284,65 5.093.753,35 

Σύνολο υποχρεώσεων  8.610.995,89 8.504.281,88 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων  15.418.841,46 16.098.243,95 

(ΠΙΝ.4) 
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(ΠΙΝ.5) 

 

(ΠΙΝ.6) 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

Επιχορηγήσεις παγίων στοιχείων 101.837,91  106.688,52 

        

 

(ΠΙΝ.7) 

Με την παράθεση της αναλυτικότερης μορφής του ισολογισμού , θα προσθέσουμε 

μερικές ακόμη πιο εξειδικευμένες παρατηρήσεις 
37

:  

 Στον πίνακα 5 , δίδεται η πλήρης ανάλυση του κονδυλίου ,πελάτες και λοιπές 

εμπορικές απαιτήσεις . Προκειμένου να αντιμετωπισθεί ο πιστωτικός κίνδυνος 

σε σχέση με τις απαιτήσεις από πελάτες , διενεργήθηκε κατά τη 31/12/2009 

πρόβλεψη ύψους € 418.510,00 σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 18 . Το συνολικό ποσό 

της διενεργηθείσας πρόβλεψης, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Διοικήσεως, 

είναι αρκετό για να καλύψει πιθανές απώλειες από μη είσπραξη απαιτήσεων.  

Αναφέρεται ότι το ποσό της ανωτέρω πρόβλεψης, μείωσε ισόποσα το υπόλοιπο 

                                                                 
37

 Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 2010 Μόσχου Α.Ε. 

Ποσά σε € 31/12/2010 31/12/2009

Πελάτες 1.711.809 1.417.066

Μείον : Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 418.510 418.510

Γραμματια εισπρακτέα 44.303 0

Επιταγές εισπρακτέες 615.014 1.006.391

Επιταγές σε καθυστέρηση 77.103 40.421

2.029.720 2.045.368

ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Ποσά σε € 31/12/2010 31/12/2009

Αποθεματικά Μετατροπής Ισολογισμού 2.852.133,10 2.960.777,60

Τακτικό Αποθεματικό 248.015,68 248.015,68

Λοιπά Αποθεματικά 2.038.649,09 2.558.485,85
5.138.797,87 5.767.279,13

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ
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απαιτήσεων από πελάτες, μόνον για την εμφάνιση του Ισολογισμού και βάρυνε 

τα Αποτελέσματα της χρήσης που έληξε την 31/12/2009 (Ετήσια Οικονομική 

Έκθεση Χρήσης 2010 Μόσχου Α.Ε.). 

 Στον πίνακα 6 , αναλύεται το κονδύλιο , αποθεματικά  το οποίο 

συμπεριλαμβάνεται στα Λοιπά Στοιχεία Καθαρής Θέσης , στον περιληπτικό 

ισολογισμό . Το αποθεματικό μετατροπής ισολογισμού αφορά στη διαφορά 

που προέκυψε μεταξύ των εύλογων αξιών εκτίμησης των ακινήτων της 

εταιρείας κατά την πρώτη εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Π. και των αξιών με τις 

οποίες απεικονίζονταν μέχρι τότε στα φορολογικά βιβλία. Το ανωτέρω 

αποθεματικό μεταφέρεται σταδιακά και αναλογικά στο Εις Νέον, βάσει της 

διάρκειας ζωής και των αποσβέσεων των εκτιμηθέντων ακινήτων. Το τακτικό 

αποθεματικό σχηματίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920. Τα 

λοιπά αποθεματικά σχηματίζονται  σύμφωνα με τις διατάξεις της φορολογικής 

νομοθεσίας από αφορολόγητα και φορολογηθέντα έσοδα και κέρδη. Τα 

ανωτέρω αποθεματικά μπορούν να κεφαλαιοποιηθούν ή να διανεμηθούν με 

απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αφού ληφθούν υπόψη 

οι περιορισμοί που μπορεί να ισχύουν κάθε φορά (Ετήσια Οικονομική Έκθεση 

Χρήσης 2010 Μόσχου Α.Ε.). 

 

 Στον πίνακα 7 , δίδονται οι αξίες των επιχορηγήσεων παγίων στοιχείων , οι 

οποίες σύμφωνα με τις αρχές των ΔΠΧΠ, δεν αποτελούν στοιχείο των Ιδίων 

Κεφαλαίων της εταιρείας, αλλά μακροπρόθεσμη υποχρέωση, η οποία 

αποσβένεται και μεταφέρεται στα Ίδια Κεφάλαια μέσω των αποτελεσμάτων 

της χρήσης, σύμφωνα με τον ρυθμό απόσβεσης των αντίστοιχων 

επιχορηγούμενων παγίων στοιχείων. 

 

Η αλλαγή πλεύσης όσον αφορά την απεικόνιση των οικονομικών καταστάσεων , 

γίνεται απόλυτα εμφανής με την εξέταση του Ισολογισμού κατά Δ.Λ.Π. Ελάχιστες 

αναλυτικές πληροφορίες ,μηδαμινή δυνατότητα εξαγωγής ουσιαστικών 

συμπερασμάτων και κατ’ επέκταση , εικόνα μινιμαλιστική που σκοπό έχει να 

‘προσκαλέσει’ τον χρήστη που επιζητά πραγματική πληροφόρηση , στην ανάγνωση 

των αναλυτικών και πλήρως τεκμηριωμένων σημειώσεων. Η εικόνα όσον αφορά τα 

συνολικά ποσά έχει μεταβληθεί , με σημαντική προς τα πάνω , αύξηση των συνόλων 
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Ενεργητικού και Παθητικού. Η ενδελεχής μελέτη των σημειώσεων ,αποτελεί 

μονόδρομο για την εξαγωγή συμπερασμάτων όσον αφορά την προέλευση των 

κονδυλίων , τα οποία άλλαξαν την εικόνα του Ισολογισμού και κατά συνέπεια την 

εικόνα της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης ή για να το εκφράσουμε πιο 

συγκεκριμένα , διόρθωσαν προς το ορθότερο , σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά 

Πρότυπα. 

6.3     Διαφορές & Επίδραση των Δ.Λ.Π. στα Αποτελέσματα Χρήσης 

Σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π. , η αντίστοιχη κατάσταση των Αποτελεσμάτων 

Χρήσης είναι η Κατάσταση Συνολικών Εσόδων ή Κατάσταση Ενοποιημένων 

Εισοδημάτων (statement of comprehensive income) .Πρόκειται για μια πιο συνοπτική 

παρουσίαση της κατάστασης αποτελεσμάτων σε σχέση με το υπόδειγμα του ΕΓΛΣ , 

χωρίς κωδικοποίηση, η οποία καταλήγει στα κέρδη μετά φόρων (ΠΙΝ.8) 
38

. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ 

    ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  

1/1-
31/12/10 

 

1/1-
31/12/09 

Κύκλος εργασιών 
 

5.898 
 

6.003 

Μικτά κέρδη / (ζημίες) 
 

2.312 
 

1.967 

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών  
    αποτελεσμάτων 
 

444 
 

(270) 

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων 
 

124 
 

(520) 

Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (Α) 
 

(241) 
 

(684) 

Κατανέμονται σε: Μετόχους εταιρείας 
 

(241) 
 

(684) 

     Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) 
 

(520) 
 

(125) 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β) 
 

(761) 
 

(809) 

Κατανέμονται σε: Μετόχους εταιρείας 
 

(761) 
 

(809) 

     Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €) 
 

(0,0661) 
 

(0,1875) 

Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή (σε €) 
 

0 
 

0 

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών  
    αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 
 

720 
 

72 

 

(ΠΙΝ.8) 

                                                                 
38

 Καραγιώργος Θ.-Πετρίδης Α.(2010),Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Θεωρία και 

Πράξη,Θεσσαλονίκη : Εκδόσεις Μ.Αλεξοπούλου – Α.Καραγιώργος Ο.Ε. 
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Από την προσεκτική μελέτη  της αναλυτικής κατάστασης (από τις Σημειώσεις) 

που συμπεριλαμβάνεται στο παράρτημα της εργασίας οδηγούμαστε στις ακόλουθες 

παρατηρήσεις σχετικά με τις σημαντικότερες διαφορές με την αντίστοιχη κατάσταση 

κατά Ε.Λ.Π. : 

 Παρουσιάζεται σημαντική διαφορά στο ύψος του κονδυλίου Κόστος 

Πωληθέντων προς τα κάτω στα Δ.Λ.Π., της τάξεως του 7,5% , 

 Τα έξοδα διάθεσης εμφανίζονται λιγότερα σύμφωνα με τα διεθνή Πρότυπα. 

 Οι αποσβέσεις εμφανίζονται σημαντικά λιγότερες με τα Δ.Λ.Π. 

 Στην κατάσταση των Δ.Λ.Π. έχουμε κέρδη προ φόρων ενώ με τα Ε.Λ.Π., 

παρουσιάζονται σημαντικές ζημίες. 

 

 

(ΠΙΝ.9) 

 

Η διαφορά στο ύψος του Κόστους Πωληθέντων οφείλεται στην υποτίμηση των 

αποθεμάτων έναρξης καθώς η  εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να 

ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο και τις ενδεχόμενες ζημιές λόγω απώλειας αποθεμάτων 

από φυσικές καταστροφές, κλοπές, κλπ. Παράλληλα, η Διοίκηση επανεξετάζει 

συνεχώς την καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία των αποθεμάτων και όποτε κρίνει 

απαραίτητο, σχηματίζει κατάλληλες προβλέψεις ώστε η αξία τους στις οικονομικές 

καταστάσεις να ταυτίζεται με την πραγματική . Η διαφορά στο ύψος των εξόδων 

διάθεσης προέρχεται από παγιοποίηση εξόδων προβολής και διαφήμισης . Η διαφορά 

στο ύψος των αποσβέσεων ,είναι σημαντική και οφείλεται στην αλλαγή των 

συντελεστών απόσβεσης , με σχετική τεκμηριωμένη απόφαση της Διοίκησης. 

Ποσά σε € 31/12/2010 31/12/2009

Αμοιβές & έξοδα προσωπικού 330.139 347.043

Αμοιβές & έξοδα τρίτων        35.040 30.642

Παροχές τρίτων 137.973 163.340

Διάφορα Λειτουργικά έξοδα 96.658 121.905

Προβλέψεις 0 0

Αναλώσεις και Διαφορά Αποθεμάτων 3.008.895 3.383.564

Ιδιοπαραγωγή -23.043 -10.281

3.585.662 4.036.213

Κόστος Πωληθέντων
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Άμεση συνέπεια των παραπάνω συνιστά , χωρίς σε καμία περίπτωση να 

αποτελεί το ζητούμενο , η διαφοροποίηση των αποτελεσμάτων της επιχείρησης για το 

οικονομικό έτος 2011, όπου το αρνητικό πρόσημο των Αποτελεσμάτων Χρήσης Προ 

Φόρων με ύψος (212.638€) , αλλάζει σε θετικό με ύψος Κερδών Προ Φόρων 

123.662€ . 

 

6.4     Λοιπές Οικονομικές Καταστάσεις με Δ.Λ.Π 

Στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα , 

συμπεριλαμβάνονται και κάποιες καταστάσεις , ιδιαίτερα σημαντικές για την 

πληροφόρηση και την  οι οποίες δεν υπάρχουν στα Ε.Λ.Π. Πρόκειται για την 

Κατάσταση  Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων ( Statement of changes in equity) και την 

Κατάσταση Ταμειακών Ροών ( Cash flow statement) . 

Η  Κατάσταση  Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων (ΠΙΝ.10) , οποία βρίσκεται και 

σε αναλυτική μορφή στο παράρτημα της εργασίας θα πρέπει να απεικονίζει τα εξής
39

:  

i. Το κέρδος ή την ζημία χρήσης . 

ii. Τα ποσά τα οποία μεταφέρθηκαν κατευθείαν στην καθαρή θέση. 

iii. Θα πρέπει να απεικονίζει το υπόλοιπο έναρξης , τις μεταβολές και το 

υπόλοιπο λήξης των ΄΄αποτελεσμάτων εις νέο΄΄. 

Πρόκειται ουσιαστικά ,σε αντιστοίχηση με την κατάσταση Οικονομικής 

Θέσης , για τα κονδύλια Μετοχικό Κεφάλαιο και Λοιπά Στοιχεία Καθαρής Θέσης , 

όπου πλέον γίνεται λεπτομερέστερη ανάλυση των αποθεματικών σε : Τακτικό 

Αποθεματικό , Αποθεματικά Εύλογης Αξίας , Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίων  και 

Λοιπά Αποθεματικά . 

 

 

                                                                 
39

 Ντζανάτος, Δ.(2008), Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα με απλά λόγια και οι διαφορές των 

Ελληνικών Προτύπων , Αθήνα : Εκδόσεις Καστανιώτη.Σελ.88. 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ 

        

 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

1/1-
31/12/10 

 

1/1-
31/12/09 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (1/1/10 και 1/1/09 αντίστοιχα) 7.594 
 

8.652 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (761) 
 

(809) 

Αύξηση / (μείωση) Μετοχικού Κεφαλαίου 0 
 

0 

Διανεμηθέντα μερίσματα 0 
 

(30) 

Λοιπές μεταβολές (25) 
 

(219) 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31/12/10 και 31/12/09 αντίστοιχα) 6.808 
 

7.594 

 

(ΠΙΝ.10) 

Η  κατάσταση των ταμειακών ροών είναι μια νέα κατάσταση , με την οποία 

παρέχονται σημαντικές πληροφορίες που αφορούν σε μεταβολές στα ταμιακά 

διαθέσιμα και στα ταμιακά ισοδύναμα της οικονομικής μονάδας . Οι ταμειακές ροές 

ταξινομούνται σε α. επιχειρηματικές , β. επενδυτικές και γ. χρηματοοικονομικές 

δραστηριότητες 
40

 .  Η κατάσταση αυτή δεν αποτελούσε υποχρέωση με τον νόμο 

2190 /20 , αλλά στην πράξη εκδίδονταν και δημοσιεύονταν από τις εταιρίες που ήταν 

εισηγμένες στο χρηματιστήριο. 

Η κατάσταση των ταμειακών  καθορίζεται με βάσει το Δ.Λ.Π. 7 , το οποίο 

θέτει τις ρυθμίσεις για την παρουσίαση της σχετικής κατάστασης και των 

αντίστοιχων γνωστοποιήσεων. Οι ταμιακές ροές είναι χρήσιμες για να παρέχουν 

στους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων μια βάση εκτίμησης της δυνατότητας 

της επιχείρησης να δημιουργεί ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα , καθώς και 

τις ανάγκες της επιχείρησης για να χρησιμοποιεί αυτές τις ταμιακές ροές 
41

.   

 

                                                                 
40

 Καραγιώργος Θ.-Πετρίδης Α.(2010),Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Θεωρία και 

Πράξη,Θεσσαλονίκη : Εκδόσεις Μ.Αλεξοπούλου – Α.Καραγιώργος Ο.Ε.Σελ.123. 

 
41

 Σακέλλη Ε.(2002), Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ανάλυση και Εφαρμογή σε συνδυασμό με 

το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο και την Εμπορική και Φορολογική Νομοθεσία Πρακτικές 

Εφαρμογές , Αθήνα : Εκδόσεις Σακέλλη. Σελ.83. 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ 

  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

1/1-
31/12/10 

 

1/1-
31/12/09 

Λειτουργικές Δραστηριότητες 
   Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) 124 

 
(520) 

Πλέον / μείον προσαρμογές για: 
   Αποσβέσεις 276 

 
343 

Προβλέψεις (3) 
 

181 

Συναλλαγματικές διαφορές 0 
 

0 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 331 
 

271 

Αποτελ/τα (έσοδα, έξοδα, κέρδη, ζημίες) επενδ. δραστηριότητας 5 
 

91 

Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου  
   κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες: 
   Μείωση/(αύξηση) αποθεμάτων (10) 

 
429 

Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων (15) 
 

85 

Αύξηση /(μείωση)  υποχρεώσεων (πλην δανειακών) (496) 
 

(151) 

Μείον: 
   Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (215) 

 
(256) 

Καταβεβλημένοι φόροι (167) 
 

(87) 

Σύνολο εισροών/εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (171) 
 

385 

Επενδυτικές Δραστηριότητες 
   Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδ. (93) 

 
(748) 

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων (44) 
 

(105) 

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων 0 
 

0 

Τόκοι εισπραχθέντες 0 
 

0 

Μερίσματα εισπραχθέντα 0 
 

0 

Μείωση/(αύξηση) λοιπών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων 0 
 

0 

Σύνολο εισροών/εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (137) 
 

(853) 

Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες 
   Εισπράξεις από αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 0 

 
0 

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 4.221 
 

2.585 

Εξοφλήσεις δανείων (3.954) 
 

(2.265) 

Εξοφλήσεις υποχρ. χρηματοδοτικών μισθώσεων (χρεολύσια) 0 
 

0 

Μερίσματα πληρωθέντα 0 
 

(30) 

Σύνολο εισροών/εκροών χρημ/κών δραστηριοτήτων (γ) 267 
 

290 

Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και  
   ισοδύναμα της χρήσης (α)+(β)+(γ) (41) 

 
(178) 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 422 
 

600 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 381 
 

422 

 

(ΠΙΝ.11) 
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6.5     Οι Σημειώσεις των Δ.Λ.Π. έναντι του Προσαρτήματος 

Οι σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων , συνιστούν το ουσιαστικότερο 

κομμάτι των καταστάσεων σύμφωνα με την θεώρηση των λογιστικών προτύπων , 

αφού αποτελούν την πηγή της απαραίτητης ,αναλυτικής πληροφόρησης για την 

εξαγωγή πάσης φύσεως , οικονομικών συμπερασμάτων . Οι σημειώσεις , 

αντικαθιστούν το Προσάρτημα των Ε.Λ.Π. , με την σημαντική διαφορά , ότι 

εμφανίζονται απείρως πιο αναλυτικά και τεκμηριωμένα στις πληροφορίες που πρέπει 

να παρέχουν . 

 Οι σημειώσεις (προσάρτημα) των οικονομικών καταστάσεων μιας 

οικονομικής οντότητας πρέπει να 
42

 : 

 

 παρουσιάζουν πληροφορίες για τη βάση κατάρτισης των οικονομικών 

καταστάσεων και για τις συγκεκριμένες λογιστικές πολιτικές που 

εφαρμόστηκαν για σημαντικές συναλλαγές και γεγονότα, 

 γνωστοποιούν τις πληροφορίες που απαιτούν τα Δ.Π.Χ.Α. οι οποίες δεν 

παρουσιάζονται στις άλλες οικονομικές καταστάσεις , και 

 παρέχουν πρόσθετες πληροφορίες οι οποίες δεν παρουσιάζονται στις 

οικονομικές καταστάσεις και είναι αναγκαίες για την κατανόηση αυτών . 

 

Οι σημειώσεις της εταιρίας που εξετάζουμε , ακολουθούν την συγκεκριμένη 

σειρά που ορίζεται από το πρότυπο , χρησιμοποιώντας παραπομπές για κάθε στοιχείο 

των οικονομικών καταστάσεων . Αναλυτικότερα η δομή των υπό μελέτη σημειώσεων 

παρουσιάζει την εξής μορφή : 

 Γενικές Πληροφορίες . Στο συγκεκριμένο εισαγωγικό τμήμα , περιέχονται 

πληροφορίες γενικής φύσεως , όπως γνωστοποίηση της έδρας της 

επιχείρησης, αναλυτικές πληροφορίες για τις εγκαταστάσεις  και την φύση 

των δραστηριοτήτων της οικονομικής μονάδας . 

 Πλαίσιο Κατάρτισης Οικονομικών Καταστάσεων . Πρόκειται για σημειώσεις 

σχετικά με την συμμόρφωση με τα Δ.Π.Χ.Α .  

                                                                 
42

 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών , Προγράμματα Συμπληρωματικής 

Εκπαίδευσης , Πρόγραμμα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα , Τόμος Α΄. Σελ.71. 
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 Σύνοψη Λογιστικών Πολιτικών οι οποίες είναι απαραίτητες για την ορθή 

κατανόηση των Οικονομικών Καταστάσεων. Ακολούθως αναφέρονται 

πληροφορίες σχετικά με τις σημαντικότερες λογιστικές πολιτικές : 

I. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις. Ανάλυση κατά κατηγορία παγίων, πληροφοριών 

σχετικά με την αποτίμηση , τις αναπροσαρμογές και τις τυχόν απομειώσεις ή 

αναστροφές απομείωσης. 

II. Αποθέματα. Τρόπος αποτίμησης και χειρισμός τυχόν διαφορών. ‘Τα 

αποθέματα αποτιμώνται στην χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσης και της 

καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Οι διαφορές μεταξύ κόστους κτήσης και της 

καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας καταχωρούνται ως ζημίες στην Κατάσταση 

Αποτελεσμάτων όταν πραγματοποιούνται. Το κόστος κτήσης προσδιορίζεται με 

τη μέθοδο της ετήσιας μέσης τιμής 
43

’. 

III. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. ‘Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία 

του ενεργητικού ταξινομούνται στις παρακάτω κατηγορίες: χρηματοοικονομικά 

στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων, δάνεια και 

απαιτήσεις, διαθέσιμα προς πώληση, επενδύσεις σε θυγατρικές, παράγωγα 

χρηματοοικονομικά στοιχεία και μέσα αντιστάθμισης. Η κατηγοριοποίηση 

εξαρτάται από τον σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν. Η Διοίκηση ορίζει την 

κατηγορία στην οποία θα ενταχθούν τα συγκεκριμένα χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία κατά την αρχική ημερομηνία αναγνώρισης και 

επανεξετάζει την ταξινόμηση σε κάθε ημερομηνία παρουσίασης’. 

IV. Εμπορικές απαιτήσεις .΄Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην 

εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος. Οι 

ζημιές απομείωσης αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειμενική απόδειξη ότι η 

εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται με βάση 

τους συμβατικούς όρους΄. 

V. Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα .Τα ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά 

ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις όψεως και τις 

                                                                 
43

 Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 2010 , Μόσχου Α.Ε. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής  Πληροφόρισης .Σελ.26. 
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βραχυπρόθεσμες μέχρι 3 μήνες επενδύσεις, υψηλής ρευστοποιησιμότητας και 

χαμηλού ρίσκου. 

VI. Μετοχικό Κεφάλαιο .΄Το κόστος κτήσεως των ιδίων μετοχών μειωμένο με το 

φόρο εισοδήματος (εάν συντρέχει περίπτωση) εμφανίζεται αφαιρετικά των 

ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, μέχρις ότου οι ίδιες μετοχές πωληθούν ή 

ακυρωθούν. Κάθε κέρδος ή ζημιά από πώληση ιδίων μετοχών καθαρό από 

άμεσα για την συναλλαγή λοιπά κόστη και φόρο εισοδήματος, αν συντρέχει 

περίπτωση, εμφανίζεται ως αποθεματικό στα ίδια κεφάλαια΄. 

VII. Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος .’Ο αναβαλλόμενος φόρος προσδιορίζεται 

με τους φορολογικούς συντελεστές που αναμένονται να εφαρμοστούν στην 

περίοδο κατά την οποία θα τακτοποιηθεί η απαίτηση ή η υποχρέωση, 

λαμβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόμους) 

που έχουν θεσπιστεί μέχρι την ημερομηνία του ισολογισμού’.  

VIII. Φόρος εισοδήματος . ‘Η εταιρεία αναγνωρίζει υποχρεώσεις για αναμενόμενους 

φόρους από έλεγχο, βάσει εκτιμήσεων που στηρίζονται σε προηγούμενους 

ελέγχους. Όταν το τελικό αποτέλεσμα του ελέγχου είναι διαφορετικό από το 

αρχικώς αναγνωρισθέν, η διαφορά βαρύνει τον φόρο εισοδήματος της περιόδου 

καταλογισμού’. 

IX. Προβλέψεις ‘Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις 

οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός αν η πιθανότητα εκροής 

πόρων οι οποίοι ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη είναι πιθανή. Οι 

ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά 

γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονομικών οφελών είναι πιθανή’. 

X. Δάνεια. ‘ Η Διοίκηση της εταιρείας θεωρεί ότι τα επιτόκια που καταβάλλονται 

σε σχέση µε τα συναφθέντα δάνεια ισοδυναμούν µε τα τρέχοντα εύλογα επιτόκια 

της αγοράς και συνεπώς, δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις οποιασδήποτε 

προσαρμογής της αξίας στην οποία απεικονίζονται οι υποχρεώσεις αυτές’. 

XI. Αναγνώριση εσόδων – εξόδων .’Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν η 

εταιρεία παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από 

αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισμένη. Οι λιανικές 

πωλήσεις γίνονται συνήθως μετρητοίς ή μέσω πιστωτικών καρτών. Το 

αναγνωριζόμενο έσοδο σ’ αυτές τις περιπτώσεις είναι το μικτό ποσό που 

εισπράττεται στο οποίο περιλαμβάνονται και οι αμοιβές των πιστωτικών 
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καρτών. Τα έξοδα των πιστωτικών καρτών στη συνέχεια, βαρύνουν τα 

χρηματοοικονομικά έξοδα’. 

 

 Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου. Ανάλυση πολιτικής αντιμετώπισης 

του κινδύνου αγοράς , του πιστωτικού κινδύνου και του κινδύνου 

ρευστότητας . 

 Σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις . Σε αυτό το τμήμα των 

σημειώσεων , γίνεται λεπτομερέστερη ανάλυση των ασκούμενων πολιτικών 

με παράθεση πρόσθετων πληροφοριών και αναλυτικών πινάκων.  

 

Πολλές οντότητες παρουσιάζουν , πέραν των οικονομικών καταστάσεων , μια 

χρηματοοικονομική επισκόπηση της διοίκησης τους , που περιγράφει και επεξηγεί τα 

κύρια χαρακτηριστικά της χρηματοοικονομικής απόδοσης και της οικονομικής θέσης 

της οντότητας , καθώς και τις κύριες αβεβαιότητες που αντιμετωπίζει 
44

.Ένα δείγμα 

από ανάλογη αναφορά , στις σημειώσεις της εξεταζόμενης επιχείρησης , λαμβάνουμε 

από το ακόλουθο απόσπασμα 
45

 :΄ Όπως προκύπτει από την μέχρι τώρα πορεία των 

εργασιών της εταιρείας, για το 2011 προβλέπεται να βελτιωθεί η ανοδική πορεία της 

εταιρείας παρά της αντίξοες οικονομικές συνθήκες στην εσωτερική αγορά και 

ειδικότερα στον κλάδο κατασκευών. Ήδη έχουν δρομολογηθεί οι απαραίτητες 

διαδικασίες για την προμήθεια επαρκών ποσοτήτων πρώτων υλών, εξεύρεση νέων 

αγορών στο εξωτερικό, ώστε σε συνδυασμό με την υψηλή ποιότητα των προϊόντων μας, 

να αναμένονται καλύτερα αποτελέσματα για το 2011.΄ 

 

 

 

                                                                 
44

 Πρωτοψάλτης , Ν.(2007),Κωδικοποίηση Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής 

Πληροφόρησης Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και Διερμηνειών , Αθήνα : Εκδόσεις 

Σταμούλη .Σελ.167. 

 
45

 Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 2010 , Μόσχου Α.Ε. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Πληροφόρισης. 
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6.6     Ανάλυση της Επίδρασης του Δ.Λ.Π. 2 στις Οικονομικές  

           Καταστάσεις της    ΜΟΣΧΟΥ Α.Ε 

Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 2 , το οποίο ορίζει το πλαίσιο και τις 

κανονιστικές διατάξεις που διέπουν την διαχείριση των αποθεμάτων , η διοίκηση της 

οικονομικής μονάδας διατηρεί το δικαίωμα να διενεργήσει πρόβλεψη απομείωσης 

των αποθεμάτων , όταν κρίνει βάσιμα ότι έχει στην κατοχή της αποθέματα που έχουν 

απωλέσει την εμπορικότητά τους ,  λόγω αλλαγής των τάσεων της ζήτησης στην εν 

λόγω αγορά .    

Η επιχείρηση Μόσχου Α.Ε. διενέργησε πρόβλεψη απομείωσης στα αποθέματα 

τέλους χρήσης 2009 , ύψους 170.000 ευρώ , λόγω ύπαρξης βραδέως κινούμενων 

αποθεμάτων , γεγονός που επηρέασε , τις οικονομικές καταστάσεις και κατ΄επέκταση  

τα αποτελέσματα του 2010 , εφόσον τα αποθέματα λήξης του 2009 , αποτελούν 

αποτελέσματα έναρξης για το έτος 2010. 

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στις σημειώσεις (Notes) για το οικονομικό 

έτος 2010 :  ‘Κατάλληλες προβλέψεις σχηματίζονται για απαξιωμένα, άχρηστα και 

αποθέματα με πολύ χαμηλή κίνηση στην αγορά. Οι μειώσεις της αξίας των αποθεμάτων 

στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία και οι λοιπές ζημίες από αποθέματα καταχωρούνται 

στην κατάσταση αποτελεσμάτων κατά την περίοδο που εμφανίζεται 
46

’. Επίσης 

ακολουθώντας την πολιτική των Προτύπων η Διοίκηση εξετάζει συνεχώς την καθαρή 

ρευστοποιήσιμη αξία των αποθεμάτων και όταν κρίνει απαραίτητο , σχηματίζει τις 

κατάλληλες προβλέψεις ώστε να υπάρχει ταύτιση της πραγματικής αξίας των 

αποθεμάτων με την αξία που απεικονίζεται στις οικονομικές καταστάσεις. Στον 

ΠΙΝ.12 , παρατίθεται ανάλυση των αποθεμάτων ανά κατηγορία . Οι προβλέψεις, 

όπως αναφέραμε προγενέστερα , αφορούσαν τα αποθέματα τέλους 2009 και πιο 

συγκεκριμένα την απομείωση πρώτων υλών. 

 

 

                                                                 
46

 Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 2010 , Μόσχου Α.Ε. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. Σελ.28. 
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(ΠΙΝ.12) 

 

 Η υποτίμηση μέρους των  αποθεμάτων , λόγω απώλειας της εμπορικότητας , 

έχει ως αντίκτυπο την μείωση του Κόστους Πωληθέντων στην χρήση που εξετάζεται, 

και κατά συνέπεια την βελτίωση των αποτελεσμάτων προ φόρων , γεγονός όμως , το 

οποίο έρχεται ως συνέπεια της ορθότερης απεικόνισης της αξίας των αποθεμάτων . 

 

6.7  Ανάλυση της Επίδρασης του Δ.Λ.Π. 12 στις Οικονομικές   

          Καταστάσεις της    ΜΟΣΧΟΥ Α.Ε 

 

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με την μέθοδο της υποχρέωσης 

που προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της 

φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων. Οι 

αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις καταχωρούνται κατά την έκταση κατά την 

οποία θα υπάρξει μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιμοποίηση της 

προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση. 

Στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης (ΠΙΝ.4)  , παρατηρούμε στο ενεργητικό 

και συγκεκριμένα στη Μη Κυκλοφορούντα  Στοιχεία Ενεργητικού , το κονδύλιο των 

Αναβαλλόμενων Φορολογικών Απαιτήσεων ύψους 132.439€. Το ποσό αυτό 

αναλύεται , με βάση τις Σημειώσεις σε ποσό 58.996€ που αφορούν την χρήση 2009 

και το υπόλοιπο ποσό αφορά την χρήση 2008 . Στο Παθητικό της Κατάστασης 

Οικονομικής Θέσης (ΠΙΝ.4)  και συγκεκριμένα στις Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

συμπεριλαμβάνεται ,αντίστοιχο κονδύλιο Αναβαλλόμενων Φορολογικών 

Ποσά σε € 31/12/2010 31/12/2009

Εμπορεύματα 589.435 660.588

Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή 1.172.929 1.156.268

Παραγωγή σε εξέλιξη 947.585 1.061.781

Α΄ & Β ύλες - υλικά συσκευασίας 1.751.258 1.519.303

Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων 37.932 90.992

4.499.139 4.488.932

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
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Υποχρεώσεων ύψους 787.309€ . Το μεγαλύτερο μέρος του ποσού , ύψους 767.186€ 

προέρχεται από το 2008  , ενώ μόνο 20.123€ , αφορούν την χρήση 2010. Ακολούθως 

παρατίθενται αναλυτικοί πίνακες από τις Σημειώσεις του 2010 ,όπου επεξηγείται η 

προέλευση των προσωρινών διαφορών , ο συμψηφισμός τους , και η εμφάνισή τους 

στις οικονομικές καταστάσεις . 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 13:           ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

Ποσά σε € Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΝ 1/1/2009 767.186 

Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση χρήσης 1/1/2009 - 31/12/2009 0 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΝ 31/12/2009 767.186 

Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση χρήσης  1/1/2010 – 31/12/2010 20.123 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΝ 31/12/2010 787.309 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 14:           ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

Ποσά σε € Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΝ 1/1/2009 73.443 

Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση χρήσης 1/1/2009 – 31/12/2009 58.996 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΝ 31/12/2009 132.439 

Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση χρήσης 1/1/2010 – 31/12/2010 0 
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ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΝ 31/12/2010 132.439 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 15:       ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

Ποσά σε € Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση χρήσης 1/1/2010 – 31/12/2010 20.123 

Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση χρήσης 1/1/2010 – 31/12/2010 0 

Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση στην κατάσταση συνολικών 

εσόδων της 31/12/2010 20.123 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 16 31/12/2009 

Ποσά σε €   

Αναβαλλόμενος φόρος από:  

Άυλα περιουσιακά στοιχεία / Έξοδα πολυετούς απόσβεσης 6.013 

Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία (790.149) 

Αποθέματα 34.000 

Απαιτήσεις από πελάτες 83.702 

Έξοδα επομένων χρήσεων 0 

Επιχορηγήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων 5.813 

Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού 25.873 

Υποχρεώσεις προς προμηθευτές 0 

Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31/12/2009 (634.747) 

  

Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση Κατάστασης Οικονομικής Θέσης 1/1/2009 73.443 

Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση Κατάστασης Οικονομικής Θέσης 1/1/2009 (767.186) 

Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 1/1/2009 (693.743) 
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Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων της 31/12/2009 58.996 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 17 31/12/2010 

Ποσά σε €   

Αναβαλλόμενος φόρος από:  

Άυλα περιουσιακά στοιχεία / Έξοδα πολυετούς απόσβεσης 4.256 

Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία (807.696) 

Αποθέματα (6.880) 

Απαιτήσεις από πελάτες 83.702 

Έξοδα επομένων χρήσεων (17.774) 

Επιχορηγήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων 9.900 

Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού 23.489 

Υποχρεώσεις προς προμηθευτές 6.880 

 (704.123) 

Φορολογική απαίτηση από φορολογικές ζημίες χρήσης 1/1/2010 - 31/12/2010 49.252,79 

Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31/12/2010 (654.870) 

  

Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση Κατάστασης Οικονομικής Θέσης 31/12/2009 132.439 

Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση Κατάστασης Οικονομικής Θέσης 31/12/2009 (767.186) 

Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31/12/2009 (634.747) 

   

Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων της 

31/12/2010 (20.123) 
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Στους ανωτέρω Πίνακες 16 & 17, η αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση της 

Κατάστασης Οικονομικής Θέσης κατά την 31/12/2009 & 31/12/2010 αντίστοιχα, 

απεικονίζεται συμψηφισμένη. Δηλαδή, επί της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 

εταιρείας, η αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση (όπως αναλύεται στον Πίνακα 13) 

απεικονίζεται σε ιδιαίτερο κονδύλι των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων, ενώ η 

αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση (όπως αναλύεται στον Πίνακα 14) 

συμπεριλαμβάνεται στο κονδύλι των λοιπών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων. 

Συμψηφιστικά, τα δύο ανωτέρω ποσά ισούνται με: 767.186 - 132.439 = 634.747 για την 

χρήση 2009 και με:  787.309 – 132.439 = 654.870. 

 

 

6.8     Ανάλυση της Επίδρασης του Δ.Λ.Π. 16 στις Οικονομικές  

          Καταστάσεις της    ΜΟΣΧΟΥ Α.Ε 

 

Κατά την ημερομηνία μετάβασης στα Δ.Λ.Π. , η εταιρία προχώρησε σε αποτίμηση 

στην εύλογη αξία των οικοπέδων και των κτιρίων που βρίσκονταν στην κατοχή της , 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Δ.Π.Χ.Π. 1.Για τα παραγωγικά ακίνητα 

χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της αναπροσαρμογής . Η αξία των οικοπέδων και 

κτιρίων της επιχείρησης , εκτιμήθηκε αξιόπιστα με την πρόσκληση ορκωτού 

εκτιμητή. Παρακάτω παρατίθεται αναλυτικός πίνακας των ενσώματων παγίων για την 

χρήση 2010 (ΠΙΝ.18).  

Με την μετάβαση στα Πρότυπα , δόθηκε η δυνατότητα στην διοίκηση της 

επιχείρησης , να αποφασίζει για τους συντελεστές απόσβεσης των ενσώματων 

παγίων, σύμφωνα με την πραγματική ωφέλιμη ζωή ,κάνοντας ορθολογικότερη 

κατανομή των αποσβέσεων . Από τις αντίστοιχες προσαρμογές στην ωφέλιμη ζωή 

των παγίων για το 2010 , προέκυψε διαφορά 98.307€ , λιγότερες αποσβέσεις με τα 

Δ.Λ.Π. , γεγονός που ωφέλησε σε κάποιο βαθμό την εικόνα των αποτελεσμάτων της 

χρήσης . 
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Η αναπροσαρμογή των Ενσώματων Παγίων , μετά από την εκτίμηση του 

Ορκωτού Ελεγκτή , οδήγησε σε αύξηση του Ενεργητικού και παράλληλη αύξηση , 

του παθητικού ως αποθεματικό .  Η σημαντική αύξηση του ενεργητικού οδήγησε και 

σε μία πολύ καλύτερη εικόνα του ισολογισμού , γεγονός το οποίο θα αποτυπωθεί 

ακόμα ευκρινέστερα στο κεφάλαιο των αριθμοδεικτών που ακολουθεί.  

Ποσά σε € Οικόπεδα Κτίρια 

Μηχ/κός 

εξοπλισμός 

Μεταφορικά 

μέσα 

Έπιπλα & 

λοιπός 

εξοπλισμός 

Ακινητ/σεις 

υπό 

εκτέλεση Σύνολα 

Λογιστική αξία την 1/1/2009 2.900.000 4.362.190 311.031 123.283 170.846 203.283 8.070.633 

Προσθήκες 1/1/2009-31/12/2009 0 41.892 909 7.000 80.202 4.005 134.008 

Πωλήσεις - μειώσεις 1/1/2009-31/12/2009 0 0 0 28.742 0 0 28.742 

Αποσβέσεις 1/1/2009-31/12/2009 0 174.084 99.677 (1.506) 36.883 0 309.138 

Λογιστική αξία την 31/12/2009 2.900.000 4.229.998 212.263 103.047 214.165 207.288 7.866.761 

Προσθήκες 1/1/2010-31/12/2010 0 25.295 0 0 12.141 6.443 43.879 

Πωλήσεις - μειώσεις 1/1/2010-31/12/2010 0 0 0 0 0 0 0 

Αποσβέσεις 1/1/2010-31/12/2010 0 178.240 49.839 21.205 27.405 0 276.689 

Λογιστική αξία την 31/12/2010 2.900.000 4.077.053 162.424 81.842 198.901 213.731 7.633.951 

        

Συγκεντρωτικά:        

Κόστος κτήσης (ή τεκμαιρόμενο κόστος 

κτήσης) κατά την 31/12/2010 2.900.000 4.955.835 2.952.570 312.017 772.782 213.731 12.106.935 

Μείον: Συσσωρευμένες Αποσβέσεις  0 878.783 2.790.145 230.175 573.881 0 4.472.984 

Λογιστική αξία την 31/12/2010 2.900.000 4.077.052 162.425 81.842 198.901 213.731 7.633.951 

 

(ΠΙΝ.18) 
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Ακολούθως παρατίθεται ο αντίστοιχος πίνακας (τμήμα του ισολογισμού κατά 

Ε.Λ.Π.), ώστε να γίνει πλήρως κατανοητή η διαφορά στην σύσταση του Πάγιου 

Ενεργητικού (ΠΙΝ.19) . 

 

ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 
  

Αξία κτήσεως         Αποσβέσεις              Αναπόσβ.Αξία 

1. Γήπεδα - Οικόπεδα 
  

520.594,89 0,00 520.594,89 

3. Κτίρια και τεχνικά έργα 
  

4.900.625,36 2.501.444,56 2.399.180,80 

4. 
Μηχανήματα - Τεχνικές εγκ/σεις και λοιπός μηχ/κός 
εξοπλ. 2.952.569,56 2.771.349,75 181.219,81 

5. Μεταφορικά Μέσα 
  

312.017,28 230.175,06 81.842,22 

6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 
  

772.781,84 573.880,65 198.901,19 

7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές 213.730,78 0,00 213.730,78 

      
9.672.319,71 6.076.850,02 3.595.469,69 

 

(ΠΙΝ.19) 

 

6.9     Αριθμοδείκτες 

Οι χρηματοοικονομικοί αριθμοδείκτες παρέχουν ενδείξεις για την πορεία μιας 

εταιρείας, καθώς και για την αποτελεσματικότητα των πολιτικών που ακολουθούνται 

από τη διοίκησή της .Έτσι, μπορούμε να πληροφορηθούμε σε γενικές γραμμές για τη 

ρευστότητα, τη δραστηριότητα, την αποδοτικότητα και τη βιωσιμότητα σε σχέση με 

τη διάρθρωση των κεφαλαίων μιας επιχείρησης. Οι βασικότερες κατηγορίες στις 

οποίες αναλύονται είναι : 1. Οικονομικής Διάρθρωσης  ,  2.Απόδοσης και 

Αποδοτικότητας  και  3.Μεγένθυνσης . 

Οι αριθμοδείκτες της Οικονομικής Διάρθρωσης, αποτελούν μια ένδειξη για τη 

μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της επιχείρησης, καθώς εξετάζεται η ορθότητα της 

χρήσης και των επιλογών των κεφαλαίων που κάνει κάθε εταιρεία. Όσον αφορά τους 

Δείκτες Οικονομικής Διάρθρωσης , οι οποίοι υπολογίζονται με συνδυασμούς 

κονδυλίων που συμπεριλαμβάνονται στους αντίστοιχους ισολογισμούς , έχουμε να 

παρατηρήσουμε τα εξής ενδιαφέροντα : 
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1. Ο Δείκτης Δομής Περιουσίας ή αλλιώς Δείκτης Παγιοποίησης Περιουσίας 

παρουσίασε σημαντική βελτίωση ανεβαίνοντας από το 0,32 με τα Ε.Λ.Π. σε 

0,50 με την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων . Ο αριθμοδείκτης 

παγιοποίησης ενεργητικού εκφράζει το βαθμό που τα κεφάλαια της 

επιχείρησης επενδύονται σε περιουσιακά στοιχεία, έναντι άλλων πιο 

ρευστοποιήσιμων στοιχείων.  

2. Ο Δείκτης Ρευστοποίησης της Περιουσίας μειώθηκε από 0,68 σε 0,48 στα 

Δ.Λ.Π. 

3. Ο Δείκτης Οικονομικής Αυτάρκειας μειώθηκε ελαφρώς στο 0,44 από 0,47 , 

όπου βρισκόταν με τα Ε.Λ.Π. 

4. Ο Δείκτης Δανειακής εξάρτησης μειώθηκε στο 0,54 με τα Δ.Λ.Π. από 0,65.  

5. Ο Δείκτης Κάλυψης Παγίων βρίσκεται στο 0,89 με τα Δ.Λ.Π , ενώ ήταν 1,08. 

Ο παραπάνω αριθμοδείκτης εξετάζει  μια από τις βασικές αρχές 

χρηματοδότησης  των επιχειρήσεων που ορίζει ότι τα πάγια στοιχεία του 

ενεργητικού πρέπει να καλύπτονται με ίδια κεφάλαια. 

6. Ο Δείκτης Κυκλοφοριακής Ρευστότητας  , ο οποίος δείχνει το μέτρο 

ρευστότητας της επιχείρησης καθώς και το περιθώριο ασφαλείας που διατηρεί 

η διοίκησή της για να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει μια ανεπιθύμητη 

εξέλιξη στην ροή των κεφαλαίων κινήσεως , έχει μειωθεί ελάχιστα στο 1,28 

από το 1,36 στο οποίο ήταν με Ε.Λ.Π.. Ο αριθμοδείκτης αυτός φανερώνει το 

βαθμό στον οποίο το βραχυπρόθεσμο παθητικό και κυρίως οι 

βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις των πιστωτών μπορούν να καλυφθούν από τα 

περιουσιακά στοιχεία, τα οποία πρόκειται να μετατραπούν σε μετρητά τη 

χρονική στιγμή που πρέπει να εξοφληθούν οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. 

Εφόσον τα κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία αποτελούν το μέγεθος από το 

οποίο θα πληρωθούν οι υποχρεώσεις της επιχείρησης, είναι λογικό να 

συμπεράνουμε, πως όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του αριθμοδείκτη τόσο 

ευκολότερα θα πληρωθούν οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
47

. 

                                                                 
47

 Αγγελόπουλος Παναγιώτης – Ηρειώτης Νικόλαος – Συριόπουλος Κωνσταντίνος, 

Χρηματοοικονομικά Εργαλεία Στήριξης των Ειδικών Μορφών Πίστης, Πάτρα, 2008 
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Όσον αφορά τους Δείκτες Απόδοσης και Αποδοτικότητας , οι οποίοι 

υπολογίζονται με συνδυασμούς κονδυλίων που συμπεριλαμβάνονται στους 

αντίστοιχους ισολογισμούς και τα αποτελέσματα χρήσης , έχουμε να παρατηρήσουμε 

τα παρακάτω : 

1. Ο Δείκτης Απόδοσης Εκμετάλλευσης , παρουσιάζει σημαντικότατη βελτίωση 

με τα Δ.Λ.Π. φτάνοντας  στο  2,10  ενώ με τα Ε.Λ.Π. είχε αρνητικό  πρόσημο 

στο (-3,61) , γεγονός που οφείλεται στην αύξηση του αριθμητή ,δηλαδή στα 

καθαρά αποτελέσματα προ φόρων  , με την εφαρμογή των Δ.Λ.Π.. 

2. Ο Δείκτης Απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων  ο οποίος απεικονίζει την κερδοφόρα 

δυναμικότητα μιας επιχείρησης και παρέχει ένδειξη του κατά πόσο 

επιτεύχθηκε ο στόχος πραγματοποίησης ενός ικανοποιητικού αποτελέσματος 

από τη χρήση των κεφαλαίων του μετόχου και  αποτελεί κατ΄ επέκταση τον 

βασικό δείκτη τον οποίο η διοίκηση μιας εταιρείας σε περίπτωση θετικού 

αποτελέσματος τείνει να προβάλει με τον πιο επιφανή τρόπο στον ετήσιο 

απολογισμό χρήσης , έχει βελτιωθεί θεαματικά φτάνοντας στο 1,82 με τα 

Δ.Λ.Π. , ενώ με τις λογιστικές καταστάσεις σύμφωνα με τον Ν.2190/1920 , 

ήταν αρκετά χαμηλά στο (-5,32). Ο αριθμοδείκτης αυτός μετρά το βαθμό 

επιτυχίας μιας επιχείρησης ως προς την ικανότητά της να προσφέρει επαρκή 

απόδοση στους εταίρους ή μετόχους της. 

3. Ο Δείκτης Απόδοσης Μικτού Κέρδους εμφανίζεται βελτιωμένος στο 39,20 

από το 34,65 στο οποίο βρισκόταν με τα Ε.Λ.Π. Ο αριθμοδείκτης μικτού 

περιθωρίου κέρδους δείχνει τη λειτουργική αποτελεσματικότητα της 

επιχείρησης. 

4. Ο Δείκτης Ανακύκλωσης Κεφαλαίων παρουσίασε κάμψη με τα Δ.Λ.Π. στο 

0,87 ενώ με τα Ε.Λ.Π. βρισκόταν στο 1,48. 

5. Ο Δείκτης Αποθεματικής Κυκλοφορίας παρέμεινε ουσιαστικά ίδιος. 

6. Ο Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Αποθεμάτων , ο οποίος δείχνει την 

ταχύτητα με την οποία τα αποθέματα των εμπορευμάτων μετατρέπονται σε 

εισπρακτέους λογαριασμούς διαμέσου των πωλήσεων , παρουσίασε βελτίωση 

με τα Δ.Λ.Π. φτάνοντας στο 451 από 422. 

7. Ο Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Απαιτήσεων ο οποίος  καταδεικνύει αν 

οι απαιτήσεις μιας επιχείρησης είναι πολύ μεγάλες σε σύγκριση με τις 

πωλήσεις της , παρουσίασε άνοδο με τα Δ.Λ.Π.  στο 2,75 από 2,30 που ήταν 
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με τα Ε.Λ.Π.. Η παρακολούθηση της τάσης είναι διαχρονικά χρήσιμη για την 

αξιολόγηση της ποιότητας και της ρευστότητας των απαιτήσεων 
48

. 

8. Ο Δείκτης Μέσου Όρου Πληρωμών σε Προμηθευτές (Ημέρες) , έγινε 68 από 

40 ημέρες που ήταν με τα Ε.Λ.Π. Η μέση διάρκεια παραμονής υποχρεώσεων 

φανερώνει τον αριθμό των ημερών που μένουν ανεξόφλητες οι 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της επιχείρησης προς τους προμηθευτές της. Η 

μέση διάρκεια παραμονής των υποχρεώσεων αποτελεί μια εναλλακτική 

παρουσίαση της κυκλοφοριακής ταχύτητας των υποχρεώσεων.   

9. Ο Δείκτης  Μέσου Όρου Εισπράξεων , μειώθηκε στο 131 από 156.  

 

Όσον αφορά τους Δείκτες Μεγέθυνσης , οι οποίοι υπολογίζονται με συνδυασμούς 

κονδυλίων που συμπεριλαμβάνουν της πωλήσεις και τα κέρδη της επιχείρησης  , 

έχουμε να παρατηρήσουμε τα παρακάτω : 

1. Ο Δείκτης Ρυθμού αύξησης των Πωλήσεων παρέμεινε ακριβώς ο ίδιος στο 

(-1,75). 

2. Ο Δείκτης Ρυθμού Αύξησης των Κερδών εμφανίζεται ομαλότερος με τα 

Ε.Λ.Π. 

Στο Παράρτημα της εργασίας συμπεριλαμβάνονται αναλυτικές καταστάσεις 

με τους υπολογισμούς όλων των Αριθμοδεικτών , με τα Δ.Λ.Π. αλλά και με τα  

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα . 
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 ΤΟ ΒΗΜΑ ,Οι δέκα σημαντικότεροι χρηματοοικονομικοί αριθμοδείκτες , Δημοσίευση 

19/12/1999. 
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                                                 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΛΠ 

ΣΕ ΕΛΗΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ (ΜΗ 

ΕΙΣΗΓΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ) 

 

7.1    Η Μετατροπή των Καταστάσεων με Ελληνικά Λογιστικά  

         Πρότυπα 

Οι Οικονομικές καταστάσεις , συνιστούν το αποτέλεσμα της εφαρμογής , μιας σειράς 

κανόνων , μεθόδων , οδηγιών , ερμηνειών , αναμορφώσεων , στην διάρκεια ενός 

οικονομικού έτους . Λαμβάνοντας στην εξεταστέα περίπτωση δεδομένο ότι , στην 

διάρκεια της περιόδου ακολουθούνται οι ισχύοντες φορολογικοί κανόνες και στο 

τέλος , γίνεται προσαρμογή των καταστάσεων σε Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα , 

γίνεται εμφανώς κατανοητό , ότι πρόκειται για μια περίπλοκη διαδικασία , η οποία 

δεν έχει αποτελέσει ακόμα , καθημερινή ρουτίνα και τρόπο σκέψης , γεγονός που 

λειτουργεί ακόμα ως τροχοπέδη , στην απόλυτη αφομοίωση της νέας 

πραγματικότητας , όσον αφορά τον τρόπο λειτουργίας των λογιστηρίων. 

 Σε καμία περίπτωση ,ως συμπέρασμα , δεν θα χαρακτηρίζαμε ότι οι ρυθμίσεις 

του ισχύοντος λογιστικού συστήματος , είναι απαρχαιωμένες και αναχρονιστικές . 

Από την άλλη μεριά , δεν χωράει αμφιβολία , ότι η μετάβαση στα Διεθνή Πρότυπα, 

διέπεται από νέους κανόνες και αρχές , γεγονός το οποίο , δημιουργεί την πρωταρχική 

ανάγκη για την κατανόηση ενός νέου τρόπου σκέψης  στην λογιστική θεωρία και 

πρακτική . Βασικός πυλώνας στον τρόπο σκέψης των προτύπων , είναι η ρεαλιστική 

πληροφόρηση, η ενημέρωση του χρήστη των καταστάσεων , με συντριπτικά 

μεγαλύτερο πλήθος πληροφοριών . Όσο όμως αυξάνεται το πλήθος των 

πληροφοριών,  τόσο αυξάνεται και ο κίνδυνος των λαθών 
49

 . Επομένως είναι 

κατανοητό ότι επιβαρύνεται σημαντικά το έργο των λογιστηρίων , τόσο από άποψη 

                                                                 
49

 Ντζανάτος, Δ.(2008), Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα με απλά λόγια και οι διαφορές των 

Ελληνικών Προτύπων , Αθήνα : Εκδόσεις Καστανιώτη.Σελ.97. 
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όγκου εργασιών , αλλά και όσον αφορά τον βαθμό δυσκολίας και υπευθυνότητας σε 

ένα σημαντικό αριθμό νεοεισαχθέντων διαδικασιών .  

 Σημαντικό στοιχείο , όσον αφορά τον τρόπο εφαρμογής των Προτύπων , 

αποτελεί η πραγματικότητα , που θέτει ως βασική και απαραίτητη προϋπόθεση την 

πλήρη εφαρμογή όλων των Προτύπων και Διερμηνειών , ώστε να θεωρείται ότι οι 

καταστάσεις είναι σύμφωνες με τα Δ.Λ.Π. . Η συγκεκριμένη δέσμευση , θέτει από 

μόνη της , ψηλά τον πήχη της εναρμόνισης και αποτρέπει τυχόν ευκαιριακές και 

αποσπασματικές προσπάθειες , υιοθέτησης των Προτύπων . Η δυσκολία υιοθέτησης 

των Προτύπων , πέραν της νέας νοοτροπίας , καθώς και των νέων εννοιών που 

εισάγει , συνίσταται σε μεγάλο βαθμό και στο ότι βρίσκονται σε μία κατάσταση 

διαρκούς μεταβολής . Αναλύσαμε στο εισαγωγικό κεφάλαιο την διαδικασία 

εισαγωγής ενός νέου προτύπου , διαδικασία η οποία είναι συνεχής , με νέα Δ.Π.Χ.Α. , 

τα οποία καλύπτουν τυχόν κενά ή νέες ανάγκες που δημιουργούνται συνεχώς , 

εφόσον η Οικονομία συνιστά έναν ζωντανό οργανισμό που εξελίσσεται διαρκώς. Η 

συνεχής μεταβλητότητα καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την αυτοματοποίηση της 

τήρησης των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων , μέσω κάποιου software , γεγονός το 

οποίο θα καθιστούσε σε σημαντικό βαθμό  ‘ευκολότερη’ την μετάβαση και την 

τήρηση της λογιστικής σύμφωνα με το νέο σύστημα .  

 Η μετατροπή των Οικονομικών Καταστάσεων , ώστε να είναι σύμφωνες με τα 

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα , είναι μια διαδικασία με σημαντικές απατήσεις , όπου η 

ανάγκη ύπαρξης , της δυνατότητας ταυτόχρονης κατανόησης και εφαρμογής δύο 

λογιστικών συστημάτων είναι μονόδρομος. Παράδειγμα αποτελεί η ανάγκη τήρησης 

δύο μητρώων παγίων , εφόσον σύμφωνα με τα Πρότυπα ,όπως είδαμε αναλυτικά στο 

κεφάλαιο 5 η διοίκηση της επιχείρησης μπορεί να προχωρήσει σε επανεκτίμηση της 

ωφέλιμης ζωής των ενσώματων παγίων της , με συνήθη συνέπεια την επιμήκυνση 

της, γεγονός που αλλάζει άρδην , όπως είδαμε και στο case ,που εξετάσαμε την 

εικόνα των αποσβέσεων και κατά συνέπεια την συνολική εικόνα του Μητρώου 

Παγίων.  

 Η αλλαγή στην απεικόνιση των Οικονομικών Καταστάσεων , είναι γεγονός 

που αποτυπώνεται με εμφατικό τρόπο στις αναλυτικές Σημειώσεις που συνοδεύουν 

τις καταστάσεις σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π. . Στην επιχείρηση που αναλύσαμε , λάβαμε 

το σύνολο των ουσιαστικών πληροφοριών , μέσω των Notes , οι οποίες καλύπτουν με 
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αφηγηματικό τρόπο , καθώς και με την συνδρομή αναλυτικών πινάκων , την επιθυμία 

του χρήστη – αναγνώστη για ουσιαστική , λεπτομερειακή και τεκμηριωμένη 

πληροφόρηση .Συνεπώς , γίνεται κατανοητό , ότι η πληρότητα , η αξιοπιστία και η 

χρησιμότητα των Οικονομικών Καταστάσεων κρίνεται σε μεγάλο βαθμό ,από τα 

αντίστοιχα χαρακτηριστικά των συνοδευτικών Σημειώσεων.  

  

 

7.2  Πλεονεκτήματα – Μειονεκτήματα Μετάβασης σε Δ.Λ.Π. σε    

        Μικρομεσαία   Επιχείρηση 

Η εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων αποτελεί μια τεράστια αλλαγή για 

το λογιστικό και ελεγκτικό επάγγελμα και ακριβώς λόγω της κλίμακας των 

μεταβολών , έχει προκαλέσει ανησυχίες , αισθήματα παραίτησης και αρνητικές 

στάσεις σε όλο το επάγγελμα των λογιστών . Είναι όντως δύσκολη η προσαρμογή του 

επαγγελματικού κλάδου στα νέα δεδομένα και κατ΄ επέκταση η εύρεση ικανών 

στελεχών που να μπορούν να εφαρμόσουν τα Δ.Λ.Π. , αποτελεσματικά και 

αξιόπιστα. Σίγουρα θα χρειαστεί κάποιο χρονικό διάστημα προσαρμογής, αλλαγής 

νοοτροπίας και αφομοίωσης των νέων τεχνικών , ώστε να δημιουργηθεί η απαραίτητη 

ποσότητα ικανών στελεχών , για την κάλυψη των αναγκών των οικονομικών 

μονάδων .Ίσως από την άλλη μεριά , η μετάβαση στα Πρότυπα , αποτελεί μία πρώτης 

τάξεως ευκαιρία , ώστε να αναδειχθεί , η ξεχωριστή σπουδαιότητα του ρόλου του 

λογιστή , στο σύγχρονο οικονομικό γίγνεσθαι. Η δυσκολία προσαρμογής στις νέες 

συνθήκες επιτείνεται και λόγο της πλημμελής υποστήριξης από το ελληνικό 

λογιστικό σχέδιο (απουσία αντίστοιχων λογαριασμών) , αλλά και λόγο της έλλειψης 

τυποποίησης των καταστάσεων με τα Δ.Λ.Π. , η οποία θα διευκόλυνε ίσως 

περισσότερο την επιτυχία της εναρμόνισης . Όλα τα παραπάνω , δημιουργούν ένα 

σημαντικό κόστος , για την επιχείρηση που θα ξεκινήσει να λειτουργεί με τα 

πρότυπα, κόστος που ίσως αποτελεί και τον σημαντικότερο ανασταλτικό παράγοντα 

εφαρμογής τους στην ελληνική επιχειρηματική πραγματικότητα , ειδικά στην 

σημερινή , εξαιρετικά δυσχερή οικονομική περίοδο , που διανύουμε ως κράτος αλλά 

και ως επιχειρηματική δραστηριότητα .   
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 Σε κάθε περίπτωση όμως , οι δυσκολίες προσαρμογής που αντιμετωπίζονται 

σε αυτά τα αρχικά στάδια εφαρμογής των Δ.Λ.Π. , δεν θα πρέπει να ξεθωριάζει , το 

πλήθος των πλεονεκτημάτων που εισάγουν για το σύνολο των επιχειρήσεων. Τα 

βασικότερα από αυτά είναι 
50

 : 

1. Η απεικόνιση των περιουσιακών στοιχείων των εταιρειών στην τρέχουσα αξία 

τους και όχι στην ιστορική τους αξία , δίνοντας προς τα έξω ρεαλιστικότερη 

και πιο ενημερωμένη εικόνα της επιχείρησης. 

2. Η δυνατότητα κεφαλαιοποίησης και απόσβεσης σε περισσότερα έτη και για τα 

έξοδα διαφήμισης , τεχνολογικής έρευνας και ανάπτυξης . 

3. Η δυνατότητα αναπροσαρμογής των άυλων παγίων στην εύλογη αξία τους , 

με αντίστοιχη επιβάρυνση ή επαύξηση των αποτελεσμάτων χρήσης. 

4. Τα έξοδα κτήσης ακινητοποιήσεων πρέπει να αποτελούν μέρος του κόστους 

κτήσης του παγίου στοιχείου που αφορούν  , και δεν αποτελούν άυλο πάγιο 

στοιχείο ξεχωριστό . 

5. Υ υπολογισμός των αποσβέσεων με βάση την ωφέλιμη ζωή των παγίων και 

όχι με βάση σταθερούς συντελεστές . 

6. Η ενοποίηση όλων των εταιρειών οι οποίες πληρούν τον ορισμό συνδεδεμένης 

επιχείρησης ανεξάρτητα αν έχουν διαφορετικό αντικείμενο δραστηριότητας . 

7. Η διάκριση των μισθώσεων σε χρηματοδοτικές και σε λειτουργικές με 

αποτέλεσμα οι χρηματοδοτικές (leasing) να καταχωρούνται , για τον μεν 

μισθωτή ως αγορασθέντα πάγια , για τον δε εκμισθωτή ως πώληση παγίων . 

8. Τη συγκρισιμότητα με οικονομικές καταστάσεις άλλων εταιρειών και άλλων 

χωρών που τα εφαρμόζουν. 

9. Οι καταστάσεις σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π. , μεταδίδουν προς τα έξω , υψηλής 

ποιότητας χρηματοοικονομική πληροφόρηση, σχετικά με την επιχειρηματική 

οντότητα , ώστε να μπορούν αν ενημερωθούν με αξιοπιστία οι πιθανοί 

επενδυτές , οι ελεγκτικές αρχές , τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εντός αλλά 

και εκτός της χώρας που δραστηριοποιείται . 
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 Καραγιώργος Θ.-Πετρίδης Α.(2010),Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Θεωρία και 

Πράξη,Θεσσαλονίκη : Εκδόσεις Μ.Αλεξοπούλου – Α.Καραγιώργος Ο.Ε.Σελ.47. 
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7.3    Συμπεράσματα από την μελέτη μετάβασης της Μόσχου Α.Ε.   

          στα Δ.Λ.Π. 

Στο συγκεκριμένο πόνημα έγινε προσπάθεια απεικόνισης των κυριότερων διαφορών , 

κυρίως όσον αφορά στις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρίας Μόσχου Α.Ε. , αλλά 

και με αναλυτική αναφορά στα επιμέρους Πρότυπα , των οποίων η εφαρμογή 

επηρέασε βαθύτερα , τα αποτελέσματα τις επιχείρησης . Η εταιρία με γνώμονα την 

καλύτερη και ρεαλιστικότερη ενημέρωση , αλλά και την εναρμόνιση στα νέα 

λογιστικά δεδομένα , προχώρησε σε οικιοθελή υιοθέτηση των προτύπων με πρώτη 

χρήση εφαρμογής το έτος 2010 . Η μετάβαση στα διεθνή πρότυπα , πραγματοποιείται 

με τις κατάλληλες λογιστικές εγγραφές , ώστε να εναρμονιστούν οι οικονομικές 

καταστάσεις που καταρτίζει η εταιρία σύμφωνα με τον Ελληνικό Εμπορικό Νόμο. 

 Τα πολύτιμα συμπεράσματα που εξήχθησαν ως αποτέλεσμα της ανάλυσης 

που πραγματοποιήσαμε , διαχωρίζονται για την καλύτερη κατανόηση τους στις εξής 

επιμέρους κατηγορίες : α. Δομικά ή απεικόνισης  , β. Εφαρμογής , γ. Ουσίας των 

Προτύπων . Τα συμπεράσματα που αφορούν την απεικόνιση των καταστάσεων , 

επικεντρώνονται στις διαφοροποιήσεις που αφορούν την εικόνα των καταστάσεων , 

καθώς και στις αλλαγές που αφορούν , στον τρόπο λήψης της ενημέρωσης από τους 

χρήστες – αναγνώστες. Τα συμπεράσματα εφαρμογής , προσπαθούν να εμβαθύνουν 

στις διαδικασίες που έχουν αλλάξει σε σημαντικό βαθμό την ρουτίνα αλλά και τον 

τρόπο σκέψης των λογιστών . Τέλος αναλύουμε χρήσιμα συμπεράσματα , όσον 

αφορά επί μέρους Λογιστικά Πρότυπα , τα οποία επηρέασαν δραστικά , την συνολική 

χρηματοοικονομική εικόνα της οικονομικής μονάδας . 

 Δομικά συμπεράσματα ή απεικόνισης : 

 Με την μετάβαση στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα , η αλλαγή των 

καταστάσεων υπήρξε σαρωτική , όσον αφορά την εικόνα αλλά και το 

περιεχόμενο των καταστάσεων . Κύριο χαρακτηριστικό ,των βασικών 

οικονομικών καταστάσεων με Δ.Λ.Π. , είναι η λιτότητα στην εικόνα , στο 

μέγεθος αλλά και στο περιεχόμενο. 
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 Η ουσία των Οικονομικών καταστάσεων , συγκεντρώνεται στις Σημειώσεις , 

όπου γίνεται σημαντική προσπάθεια , ώστε να καλυφθεί , με αφηγηματικό 

τρόπο αλλά και με την συνδρομή αναλυτικών πινάκων , η απαίτηση για 

αναλυτική  και τεκμηριωμένη πληροφόρηση . 

 Η πληροφόρηση με τα Δ.Λ.Π. είναι λεπτομερέστερη , με τις Σημειώσεις να 

κάνουν εφικτή την πρόσβαση στον αναγνώστη σε σημαντικές πληροφορίες 

που αφορούν σε ανάλυση των επί μέρους συστατικών των οικονομικών 

καταστάσεων .Δίνονται για παράδειγμα, αναλυτικές πληροφορίες όσον αφορά 

την γεωγραφική διάσταση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης , το πλαίσιο 

κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων , την σύνοψη των λογιστικών 

πολιτικών , στοιχεία που δίνουν την δυνατότητα στον χρήστη να αποκτήσει 

μια πιο ευκρινή και ρεαλιστική εικόνα της επιχείρησης .  

 Υπάρχει μια σαφής αντιστοίχηση των οικονομικών καταστάσεων , όσον 

αφορά τα δύο συστήματα . Ο Ισολογισμός των Ε.Λ.Π. , εμφανίζεται , σε μία 

δραστικά πιο περιεκτική μορφή ως Κατάσταση Οικονομικής Θέσης στα 

Δ.Λ.Π. Τα Αποτελέσματα Χρήσης με βάσει τα Ε.Λ.Π. αντιστοιχούν στην 

Κατάσταση Συνολικών Εσόδων με Δ.Λ.Π..  

 Οι καταστάσεις των ταμειακών ροών αλλά και της μεταβολής των ιδίων 

κεφαλαίων δεν υπήρχαν στις καταστάσεις σύμφωνα με Ε.Λ.Π.. 

 Συνολικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι με τις κύριες καταστάσεις των 

Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων , όπως  ο Ισολογισμός , καθίσταται εφικτή 

η εξαγωγή συμπερασμάτων , όπως για παράδειγμα , για το περιεχόμενο των 

ενσώματων ακινητοποιήσεων ή για το περιεχόμενο των αποθεμάτων , ενώ για 

αντίστοιχα συμπεράσματα με τα Δ.Λ.Π. θα πρέπει να ανατρέξουμε στις 

Σημειώσεις . 

 

Συμπεράσματα εφαρμογής : 

 Το Μητρώο Παγίων σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π. παρουσιάζει σημαντική 

δυσκολία, καθώς θα πρέπει να καλύπτει ανάγκες που πηγάζουν από πολλά 

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Το Πρότυπο για τα Επενδυτικά Ακίνητα (Δ.Λ.Π. 

40) , το πρότυπο για τα άυλα στοιχεία (Δ.Λ.Π. 38) , το πρότυπο για τις 

Ενσώματες Ακινητοποιήσεις (Δ.Λ.Π. 16)  αλλά και άλλα  Πρότυπα . Οι 

πληροφορίες που πρέπει να δίνονται με βάσει τα Δ.Λ.Π. για τα πάγια είναι 
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τόσο αναλυτικές , που ο σχεδιασμός του Μητρώου Παγίων εμφανίζει 

εξαιρετική πολυπλοκότητα
51

 . Η συγκεκριμένη εταιρία που εξετάσαμε, 

εφόσον εφαρμόζει καθημερινά στα βιβλία της τα Ελληνικά Λογιστικά 

Πρότυπα , δεν μπορεί παρά να χρησιμοποιεί το παλιό της Μητρώο Παγίων 

και στην συνέχεια να μεταφέρει τα δεδομένα στο νέο Μητρώο κάνοντας όλες 

τις απαραίτητες μεταβολές , ώστε οι πληροφορίες του νέου Μητρώου να είναι 

αυτές που απαιτούνται από τα Δ.Λ.Π.   

 Το ζήτημα των Ταμειακών Ροών εμφανίζει σχετική δυσκολία . Είναι 

απαραίτητη η ύπαρξη κάποιας εφαρμογής που να μπορεί να υπολογίζει σε 

πραγματικό χρόνο τις ταμειακές ροές με βάσει τα Πρότυπα των 

Καταστάσεων, τα οποία έχουν επιβληθεί από τις αρχές . 

 Οι αναβαλλόμενοι φόροι είναι κάτι το εντελώς καινούριο για την ελληνική 

πραγματικότητα .Οι γνωστοποιήσεις που προβλέπονται για αυτούς τους 

φόρους ορίζουν ότι πρέπει να συνδέονται με τα συγκεκριμένα στοιχεία 

ενεργητικού και του παθητικού που αφορούν .Επομένως ο αναβαλλόμενος 

φόρος πρέπει να αναλύεται κατά στοιχείο του ενεργητικού και του παθητικού, 

όπως αναφέρεται και στις σημειώσεις της εταιρίας Μόσχου Α.Ε. Η έννοια του 

αναβαλλόμενου φόρου παρουσιάζει , όντως μια δυσκολία κατανόησης , λόγω 

του ότι πρόκειται για καινούρια έννοια , η οποία πρέπει να αντιμετωπίζεται με 

μεγάλη προσοχή , γιατί επηρεάζει σημαντικά τις οικονομικές καταστάσεις. 

 Ιδιαίτερη προσοχή απαιτεί το Δ.Λ.Π. 36 για τις απομειώσεις . Προβλέπεται 

από τα Πρότυπα μια σύνθετη διαδικασία , με την οποία απαιτείται κάθε 

χρόνο, να γίνεται έλεγχος απομείωσης για την υπεραξία .  

 

            Συμπεράσματα Ουσίας των Προτύπων: 

 Σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και ειδικά με το Πρότυπο 

16,χρησιμοποιήθηκε η δυνατότητα ορισμού της ωφέλιμης ζωής των παγίων με 

απόφαση της διοίκησης, με αποτέλεσμα την μείωση των ετήσιων αποσβέσεων 
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 Ντζανάτος, Δ.(2008), Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα με απλά λόγια και οι διαφορές των 

Ελληνικών Προτύπων , Αθήνα : Εκδόσεις Καστανιώτη.Σελ.62. 
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στα κτήρια της εταιρίας. Η μείωση των αποσβέσεων με την σειρά της , 

οδήγησε σε βελτίωση των αποτελεσμάτων στην συγκεκριμένη οικονομική 

χρήση , που ολοκλήρωσε η επιχείρηση , καθώς και στην διόρθωση προς το 

ορθότερο των αριθμοδεικτών της επιχείρησης. 

 Σύμφωνα με το Λογιστικό Πρότυπο 16 , η επιχείρηση Μόσχου Α.Ε. , 

προχώρησε σε αναπροσαρμογή της αξίας των γηπέδων και των κτιρίων , με 

την χρήση έγκυρου ορκωτού εκτιμητή . Η συγκεκριμένη διαδικασία των 

Δ.Λ.Π. , είχε ως αποτέλεσμα την ρεαλιστικότερη απεικόνιση της οικονομικής 

εικόνας της επιχείρησης προς τα έξω και την παράλληλη βελτίωση της 

εικόνας των οικονομικών καταστάσεων. 

 Σύμφωνα με το Δ.Λ.Π.2 , διεξήχθη πρόβλεψη μείωσης των αποθεμάτων 

λήξης χρήσης 2009 , λόγω της ύπαρξης αποθεμάτων με μειωμένη εμπορική 

αξία , γεγονός που οδήγησε με την σειρά του σε μείωση του Κόστους 

Πωληθέντων για την συγκεκριμένη οικονομική χρήση , εμφανίζοντας μια 

εικόνα , πιο κοντά στην πραγματική. 

  Σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π. , υπήρξε αναγνώριση εξόδων , ως έξοδα 

πραγματοποιηθέντα για και βαρύνοντα την επόμενη χρήση , οπότε 

δρομολογήθηκε η εμφάνισή τους σε μεταβατικούς λογαριασμούς. 

Ως επίλογο της συγκεκριμένης εργασίας θα αναφέραμε , ότι η εφαρμογή των 

Διεθνών Λογιστικών Προτύπων , συνιστά μονόδρομο και όχι επιλογή ,για όλες τις 

Ελληνικές επιχειρήσεις. Πρόκειται , βέβαια , για μια επίπονη , σχολαστική και 

ιδιαιτέρως σύνθετη προσπάθεια , η οποία όμως προσδίνει σημαντικές 

δυνατότητες ανάπτυξης και εξωστρέφειας σε όλες τις επιχειρήσεις . Είναι 

δεδομένο πλέον ,ότι λειτουργούμε σε ένα παγκοσμιοποιημένο οικονομικό 

περιβάλλον το οποίο αλλάζει με ιλιγγιώδεις ρυθμούς , και ορίζει τους όρους 

ανάπτυξης και εξέλιξης των οικονομικών μονάδων διεθνώς. Σε αυτήν την εξέλιξη 

οι Ελληνικές επιχειρήσεις δεν θα πρέπει να μείνουν πίσω , καθυστερώντας την 

εναρμόνισή τους με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. 
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                                      ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ   1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ  Ε.Λ.Π. 

ΠΙΝΑΚΑΣ   2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ Δ.Λ.Π. 

ΠΙΝΑΚΑΣ   3 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ 

ΤΟΜΕΑ 2010 

ΠΙΝΑΚΑΣ   4 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ 

ΤΟΜΕΑ 2009 

ΠΙΝΑΚΑΣ   5 ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ 

ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ   6 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΠΙΝΑΚΑΣ   7 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΓΙΑ 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ   8 ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ   9 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΠΙΝΑΚΑΣ   10 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 

ΠΙΝΑΚΑΣ   11 ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΔΙΑΘΕΣΗΣ-

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

ΠΙΝΑΚΑΣ   12 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ   13 ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ     Α Ρ Ι Θ Μ Ο Δ Ε Ι Κ Τ Ω Ν
Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ 2 0 0 9 2 0 1 0

Α1.  ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΟΜΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

   ΠΑΓΙΟ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 7.867.653 0,49 7.634.699 0,50

   ΣΥΝΟΛΟ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 16.098.244 15.418.841

Α2. ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

   ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 7.997.022 0,50 7.468.003 0,48

   ΣΥΝΟΛΟ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 16.098.244 15.418.841

Α3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΑΥΤΑΡΚΕΙΑΣ

   ΙΔΙΑ  ΚΕΦΑΛΑΙΑ 7.593.962 0,47 6.807.846 0,44

   ΣΥΝΟΛΟ  ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 16.098.244 15.418.841

Α4. ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ  ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ

   ΣΥΝΟΛΟ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 7.925.679 0,49 8.300.702 0,54

   ΣΥΝΟΛΟ  ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 16.098.244 15.418.841

Α5.ΚΑΛΥΨΗ  ΠΑΓΙΩΝ

   ΙΔΙΑ  ΚΕΦΑΛΑΙΑ 7.593.962 0,97 6.807.846 0,89

  ΠΑΓΙΟ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 7.867.653 7.634.699

Α6. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ  ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

   ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 7.997.022 1,68 7.468.003 1,28

   ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ4.751.204 5.828.275

Β. ΑΠΟΔΟΣΗΣ  &  ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Β1. ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

  ΚΑΘΑΡΑ  ΑΠΟΤ. ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ -649.035 -10,81 123.662 2,10

   ΣΥΝΟΛΟ  ΠΩΛΗΣΕΩΝ 6.002.851 5.897.546

Β2. ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

  ΚΑΘΑΡΑ  ΑΠΟΤ. ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ -649.035 -8,55 123.662 1,82

   ΙΔΙΑ  ΚΕΦΑΛΑΙΑ 7.593.962 6.807.846

Β3. ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΚΤΟΥ  ΚΕΡΔΟΥΣ

 ΜΙΚΤΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1.966.638 32,76 2.311.885 39,20

   ΣΥΝΟΛΟ  ΠΩΛΗΣΕΩΝ 6.002.851 5.897.546

Β4. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

   ΣΥΝΟΛΟ  ΠΩΛΗΣΕΩΝ 6.002.851 0,79 5.897.546 0,87

   ΙΔΙΑ  ΚΕΦΑΛΑΙΑ 7.593.962 6.807.846

Β5. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΗΣ  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

   ΣΥΝΟΛΟ  ΠΩΛΗΣΕΩΝ 6.002.851 1,30 5.897.546 1,33

   ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 4.604.593 4.429.574

Β6. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧ. ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

   ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 4.604.593 416 4.429.574 451

   ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 11.058 9.824

Β7. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

   ΣΥΝΟΛΟ  ΠΩΛΗΣΕΩΝ 6.002.851 2,71 5.897.546 2,75

   ΣΥΝΟΛΟ  ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 2.212.761 2.141.169

Β8. ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ  ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΕ ΠΡΟΜΗΘ. (ΗΜΕΡΕΣ)

   ΣΥΝΟΛΟ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΕ ΠΡΟΜΗΘ. 708.510 63 681.651 68

   ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 4.036.213 3.585.662

Β9. ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ  ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ

   ΣΥΝΟΛΟ  ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 2.212.761 133 2.141.169 131

   ΣΥΝΟΛΟ  ΠΩΛΗΣΕΩΝ /360 6.002.851 5.897.546

Γ. ΔΕΙΚΤΕΣ  ΜΕΓΕΝΘΥΣΗΣ

Γ1.  ΡΥΘΜΟΣ  ΑΥΞΗΣΗΣ  ΠΩΛΗΣΕΩΝ

   ΣΥΝΟΛΟ  ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΤΡΕΧ. ΕΤΟΥΣ 6.002.851 -31,65 5.897.546 -1,75

   ΣΥΝΟΛΟ  ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΡΟΗΓ. ΕΤΟΥΣ 8.781.918 6.002.851

Γ2.  ΡΥΘΜΟΣ  ΑΥΞΗΣΗΣ  ΚΕΡΔΩΝ

   ΚΕΡΔΗ ΤΡΕΧ. ΕΤΟΥΣ -649.035 - 123.662 -119,05

  ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓ. ΕΤΟΥΣ - -649.035
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Π Ι Ν Α Κ Α Σ     Α Ρ Ι Θ Μ Ο Δ Ε Ι Κ Τ Ω Ν
Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ 2 0 0 9 2 0 1 0

Α1.  ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΟΜΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

   ΠΑΓΙΟ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 4.005.458 0,32 3.684.329 0,32

   ΣΥΝΟΛΟ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 12.633.637 11.564.438

Α2. ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

   ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 8.585.532 0,68 7.852.110 0,68

   ΣΥΝΟΛΟ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 12.633.637 11.564.438

Α3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΑΥΤΑΡΚΕΙΑΣ

   ΙΔΙΑ  ΚΕΦΑΛΑΙΑ 5.489.081 0,43 5.489.081 0,47

   ΣΥΝΟΛΟ  ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 12.633.637 11.564.438

Α4. ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ  ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ

   ΣΥΝΟΛΟ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 7.158.493 0,57 7.478.991 0,65

   ΣΥΝΟΛΟ  ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 12.633.637 11.564.438

Α5.ΚΑΛΥΨΗ  ΠΑΓΙΩΝ

   ΙΔΙΑ  ΚΕΦΑΛΑΙΑ 5.132.595 1,28 3.994.438 1,08

  ΠΑΓΙΟ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 4.005.458 3.684.329

Α6. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ  ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

   ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 8.585.532 1,95 7.852.110 1,36

   ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ4.405.684 5.793.873

Β. ΑΠΟΔΟΣΗΣ  &  ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Β1. ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

  ΚΑΘΑΡΑ  ΑΠΟΤ. ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ -160.662 -2,68 -212.639 -3,61

   ΣΥΝΟΛΟ  ΠΩΛΗΣΕΩΝ 6.002.851 5.897.546

Β2. ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

  ΚΑΘΑΡΑ  ΑΠΟΤ. ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ -160.662 -3,13 -212.639 -5,32

   ΙΔΙΑ  ΚΕΦΑΛΑΙΑ 5.132.595 3.994.438

Β3. ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΚΤΟΥ  ΚΕΡΔΟΥΣ

 ΜΙΚΤΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1.972.128 32,85 2.043.412 34,65

   ΣΥΝΟΛΟ  ΠΩΛΗΣΕΩΝ 6.002.851 5.897.546

Β4. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

   ΣΥΝΟΛΟ  ΠΩΛΗΣΕΩΝ 6.002.851 1,17 5.897.546 1,48

   ΙΔΙΑ  ΚΕΦΑΛΑΙΑ 5.132.595 3.994.438

Β5. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΗΣ  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

   ΣΥΝΟΛΟ  ΠΩΛΗΣΕΩΝ 6.002.851 1,31 5.897.546 1,32

   ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 4.567.940 4.461.207

Β6. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧ. ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

   ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 4.567.940 414 4.461.207 422

   ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 11.043 10.559

Β7. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

   ΣΥΝΟΛΟ  ΠΩΛΗΣΕΩΝ 6.002.851 2,28 5.897.546 2,30

   ΣΥΝΟΛΟ  ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 2.631.271 2.559.679

Β8. ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ  ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΕ ΠΡΟΜΗΘ. (ΗΜΕΡΕΣ)

   ΣΥΝΟΛΟ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΕ ΠΡΟΜΗΘ. 617.978 40 617.978 40

   ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 5.620.946 5.620.946

Β9. ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ  ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ

   ΣΥΝΟΛΟ  ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 2.631.271 158 2.559.679 156

   ΣΥΝΟΛΟ  ΠΩΛΗΣΕΩΝ /360 6.002.851 5.897.546

Γ. ΔΕΙΚΤΕΣ  ΜΕΓΕΝΘΥΣΗΣ

Γ1.  ΡΥΘΜΟΣ  ΑΥΞΗΣΗΣ  ΠΩΛΗΣΕΩΝ

   ΣΥΝΟΛΟ  ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΤΡΕΧ. ΕΤΟΥΣ 6.002.851 -31,65 5.897.546 -1,75

   ΣΥΝΟΛΟ  ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΡΟΗΓ. ΕΤΟΥΣ 8.781.918 6.002.851

Γ2.  ΡΥΘΜΟΣ  ΑΥΞΗΣΗΣ  ΚΕΡΔΩΝ

   ΚΕΡΔΗ ΤΡΕΧ. ΕΤΟΥΣ -160.662 -210,23 -212.639 32,35

  ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓ. ΕΤΟΥΣ 145.753 -160.662
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 

 

Β9. ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ  ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ

   ΣΥΝΟΛΟ  ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 2.631.271 158 2.559.679 156

   ΣΥΝΟΛΟ  ΠΩΛΗΣΕΩΝ /360 6.002.851 5.897.546

Γ. ΔΕΙΚΤΕΣ  ΜΕΓΕΝΘΥΣΗΣ

Γ1.  ΡΥΘΜΟΣ  ΑΥΞΗΣΗΣ  ΠΩΛΗΣΕΩΝ

   ΣΥΝΟΛΟ  ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΤΡΕΧ. ΕΤΟΥΣ 6.002.851 -31,65 5.897.546 -1,75

   ΣΥΝΟΛΟ  ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΡΟΗΓ. ΕΤΟΥΣ 8.781.918 6.002.851

Γ2.  ΡΥΘΜΟΣ  ΑΥΞΗΣΗΣ  ΚΕΡΔΩΝ

   ΚΕΡΔΗ ΤΡΕΧ. ΕΤΟΥΣ -160.662 -210,23 -212.639 32,35

  ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓ. ΕΤΟΥΣ 145.753 -160.662

Πωλήσεις εταιρείας κατά γεωγραφικό τομέα 01/01/2010 - 31/12/2010 Ελλάδα Βαλκάνια Ευρωπαϊκή Ένωση Τρίτες Χώρες

Κύκλος εργασιών 3.340.858 30.302 399.956 2.126.429

Κόστος πωλήσεων 2.031.216 18.424 243.170 1.292.852

Μικτά κέρδη / (ζημίες) 1.309.643 11.879 156.786 833.577

Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 70.126 636 8.395 44.635

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 367.266 3.331 43.968 233.762

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 604.613 5.484 72.382 384.832

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 407.890 3.700 48.831 259.619

Αποσβέσεις 156.113 1.416 18.689 99.365

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων 251.777 2.284 30.142 160.254

Έξοδα χρηματοδοτικά και επενδυτικά 181.724 1.648 21.755 115.666

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων 70.052 635 8.386 44.588

Πωλήσεις εταιρείας κατά γεωγραφικό τομέα 01/01/2009 - 31/12/2009 Ελλάδα Βαλκάνια Ευρωπαϊκή Ένωση Τρίτες Χώρες

Κύκλος εργασιών 4.966.369 31.668 388.759 616.055

Κόστος πωλήσεων 3.339.301 21.293 261.395 414.225

Μικτά κέρδη / (ζημίες) 1.627.069 10.375 127.364 201.830

Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 84.166 537 6.588 10.440

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 671.621 4.283 52.573 83.312

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 979.772 6.247 76.695 121.536

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 59.841 382 4.684 7.423

Αποσβέσεις 283.434 1.807 22.187 35.159

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων -223.592 -1.426 -17.502 -27.736

Έξοδα χρηματοδοτικά και επενδυτικά 206.899 1.319 16.196 25.665

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων -430.492 -2.745 -33.698 -53.401
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 8 

Ποσά σε € ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΗΞΗ

ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΩΣ ΤΗ 

31.12.2010

ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΕΣ 

ΤΟΚΟΙ ΕΩΣ ΤΗ 

31.12.2010

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΔΑΝΕΙΟ ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ EUROBANK 31/7/2011 400.000 7.996

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΔΑΝΕΙΟ ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ EUROBANK 20/3/2014 1.022.750 14.670

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΔΑΝΕΙΟ ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 4/3/2013 625.000 9.330

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΔΑΝΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 28/2/2013 500.000 7.063

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΔΑΝΕΙΟ ALPHA 4/6/2012 358.757 1.015

2.906.507 40.074

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ

31/12/2010 31/12/2009

Μισθωτοί 30 33
Ημερομίσθιοι 20 20

ΣΥΝΟΛΟ 50 53

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

Ποσά σε € 31/12/2010 31/12/2009

Υποχρεώσεις Ισολογισμού για

Συνταξιοδοτικές Παροχές 117.446 129.365

(Χρεώσεις)/Πιστώσεις στα Αποτελέσματα Χρήσης για

Συνταξιοδοτικές Παροχές 11.919 0

Ανάλυση Κονδυλίων Οικονομικών Καταστάσεων για Συνταξιοδοτικές Παροχές

Ποσά σε € 31/12/2010 31/12/2009

Τράπεζες λ/βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων 3.350.248 2.285.000

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες

στην επόμενη χρήση 1.221.389 1.180.798
4.571.637 3.465.799

Βραχυπρόθεσμες Τραπεζικές Υποχρεώσεις
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ΠΙΝΑΚΑΣ 9 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 10 

Ποσά σε € 31/12/2010 31/12/2009

Εμπορευμάτων 855.857 822.105

Προϊόντων ετοίμων & ημιτελών 2.777.917 2.192.074

Λοιπών αποθεμάτων & άχρηστου υλικού 2.256.347 2.946.137

Υπηρεσιών (εσοδα από παροχή υπηρεσ.) 7.426 42.536
5.897.546 6.002.851

Κύκλος Εργασιών

Ποσά σε € 31/12/2010 31/12/2009

Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης 123.793 101.731

Έσοδα Χρεογράφων 880 13.075

Πιστωτικοί Τόκοι και Συναφή Έσοδα 9.746 7.494

Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 18.457 17.147

Έκτακτα Κέρδη 0 1.500

Έσοδα προηγουμένων χρήσεων 42.915 733

Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων 11.919 0

207.710 141.681

Λοιπά Έσοδα



88 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 11 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 12 

Ποσά σε € 31/12/2010 31/12/2009

Έξοδα Διοίκησης 

Αμοιβές & έξοδα προσωπικού 356.843 424.971

Αμοιβές & έξοδα τρίτων        37.874 37.523

Παροχές τρίτων 149.133 200.018

Φόροι - Τέλη (ενσωματωμ. στο λειτ. κόστος) 12.752 17.214

Διάφορα έξοδα 91.725 132.063
648.327 811.789

Έξοδα Διάθεσης

Αμοιβές & έξοδα προσωπικού 587.455 619.954

Αμοιβές & έξοδα τρίτων        62.350 54.738

Παροχές τρίτων 245.512 291.789

Φόροι - Τέλη (ενσωματωμ. στο λειτ. κόστος) 20.992 25.113

Διάφορα έξοδα 151.002 192.656

1.067.311 1.184.250

Χρηματοοικονομικά Έξοδα
Τόκοι & συναφή έξοδα 331.420 270.649

Γενικό Σύνολο 2.047.058 2.266.688

Έξοδα Διοίκησης - Διάθεσης - Χρηματοοικονομικά

Ποσά σε € 31/12/2010 31/12/2009

Αποσβέσεις Ενσώματων Παγίων 276.690 342.099

Αποσβέσεις Ασώματων Παγίων 3.744 5.338

Αποσβέσεις Επιχορηγήσεων -4.851 -4.851

275.583 342.586

Εκ των ανωτέρω, στην παραγωγή αφορούν: 72.913 72.962

Αποσβέσεις
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ΠΙΝΑΚΑΣ 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ποσά σε € 31/12/2010 31/12/2009

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων 123.662 -520.335

Μείον διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων -344.238 -222.673

Μείον / πλέον φόροι -20.123 58.996

Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (α) -240.699 -684.013

Κατανέμονται σε:

Μετόχους Εταιρείας -240.699 -684.013

Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €) -0,0661 -0,1875

Λοιπά συνολικά έσοδα

Αποτίμηση χρηματοοικονομικών στοιχείων (β) -519.837 -124.720

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (α+β) -760.536 -808.733
Κατανέμονται σε:         Σε  μετόχους εταιρείας -760.536 -808.733

Κέρδη ανά Μετοχή
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