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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆.Π.Χ.Α.) είναι Πρότυπα και 

∆ιερµηνείες που έχουν υιοθετηθεί από το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών 

Προτύπων (Σ.∆.Λ.Π.).  

Περιλαµβάνουν: 

(α) τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς , 

(β) τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα  και 

(γ) τις ∆ιερµηνείες που αναπτύχθηκαν από την Επιτροπή ∆ιερµηνειών των ∆ιεθνών 

Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ή την πρώην Μόνιµη Επιτροπή 

∆ιερµηνειών . 

Ο Κανονισµός µε τον οποίο  υιοθετήθηκαν τα ∆.Π.Χ.Α. έχει υποστεί 

πολλαπλές αναθεωρήσεις, τροποποιήσεις και βελτιώσεις µέχρι σήµερα. Μέσα σε 

αυτό το καθεστώς των  διαρκών µεταβολών, η παρούσα εργασία επιχειρεί να 

εξετάσει, να διερευνήσει και να παραθέσει  τι ισχύει κατά την 31/12/2012  για µια 

σειρά βασικών ∆.Π.Χ.Α., τι µεταβλήθηκε  και  τι συνέπειες – σηµαντικές ή µη 

σηµαντικές  - αναµένεται να έχει η κάθε µεταβολή στις οικονοµικές καταστάσεις . 

 Η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε είναι  αρχικά η θεωρητική προσέγγιση µέσα 

από τη βιβλιογραφία  αναφορικά µε τα ισχύοντα πρότυπα και τις µεταβολές αυτών, 

ενώ στη συνέχεια παρατίθεται πρακτική ανάλυση των εφαρµοζόµενων   ∆.Π.Χ.Α.  

µέσα από τις  οικονοµικές καταστάσεις  της µητρικής και του Οµίλου ΣΙ∆ΕΝΟΡ .  Η 

επιλογή της εταιρίας ήταν τυχαία και τα δεδοµένα αντλήθηκαν από τις δηµοσιευµένες 

οικονοµικές καταστάσεις της 31/12/2012  και τα notes τα οποία έχουν αναρτηθεί 

στην επίσηµη ιστοσελίδα της εταιρίας1.  

 

Η  παρούσα εργασία αναπτύσσεται σε πέντε  κεφάλαια. 

Στο πρώτο κεφάλαιο «Εισαγωγή» γίνεται µια συνοπτική αναφορά των βασικών 

προτύπων που θα αναλυθούν στη συνέχεια διεξοδικά στην παρούσα εργασία, τί- 

θενται τα ερευνητικά ερωτήµατα της εργασίας, η µεθοδολογία που θα ακολουθηθεί 

καθώς και το περίγραµµα των κεφαλαίων της διπλωµατικής. 

                                                           
1
 http://www.sidenor.gr 
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Στο δεύτερο κεφάλαιο  γίνεται η επισκόπηση της βιβλιογραφίας – αρθρογραφίας 

τόσο Ελληνικής όσο και ξένης και από όπου προκύπτει η αναγκαιότητα συγγραφής 

της παρούσας εργασίας.  

Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται η θεωρητική προσέγγιση των ∆.Π.Χ.Α .καθώς και όλες 

οι τροποποιήσεις που είναι σε ισχύ. 

 Στο  τέταρτο κεφάλαιο  παρατίθεται ως πρακτικό παράδειγµα η εφαρµογή των 

∆.Π.Χ.Α. στις οικονοµικές καταστάσεις της 31/12/2012 της µητρικής και του Οµίλου 

ΣΙ∆ΕΝΟΡ.  

Στο πέπτο κεφάλαιο παρατίθενται τα συµπεράσµατα της παρούσας έρευνας. 

 

Η προσέγγιση του αντικειµένου της εργασίας γίνεται µέσω του ∆.Λ.Π. 1 : « Πα-

ρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων» το οποίο περιγράφει τη βάση 

παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων, ώστε να εξασφαλίζεται 

συγκρισιµότητα τόσο µε τις οικονοµικές καταστάσεις των προηγούµενων περιόδων 

της οικονοµικής οντότητας όσο και µε τις οικονοµικές καταστάσεις άλλων 

οικονοµικών οντοτήτων, σε συνδυασµό µε τα παρακάτω πρότυπα  : 

- ∆.Λ.Π.16 - Ενσώµατα Πάγια : Το παρόν πρότυπο προδιαγράφει το λογιστικό 

χειρισµό για τα ενσώµατα πάγια ώστε οι χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων 

να διακρίνουν τις πληροφορίες που είναι σχετικές µε την επένδυση της 

οικονοµικής οντότητας σε ενσώµατα πάγια και τις µεταβολές αυτής της 

επένδυσης. Πρωταρχικά θέµατα στη λογιστική των ενσώµατων παγίων αποτελούν 

η αναγνώριση των περιουσιακών στοιχείων, ο προσδιορισµός της λογιστικής αξίας 

τους, οι επιβαρύνσεις αποσβέσεων και οι ζηµίες αποµείωσης που πρέπει να 

αναγνωριστούν σε σχέση µε τα στοιχεία αυτά.  

- ∆.Λ.Π. 36 - Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων: Το παρόν πρότυπο 

προδιαγράφει τις διαδικασίες που εφαρµόζει µια οικονοµική οντότητα, για να 

εξασφαλίσει ότι τα περιουσιακά στοιχεία της απεικονίζονται σε αξία όχι 

µεγαλύτερη από το ανακτήσιµο ποσό τους. Ένα περιουσιακό στοιχείο 

απεικονίζεται σε µεγαλύτερη από το ανακτήσιµο ποσό του αξία, αν η λογιστική 

αξία του υπερβαίνει το ποσό που ανακτάται µέσω χρήσης ή πώλησης του 

περιουσιακού αυτού στοιχείου. Αν αυτό συµβαίνει, το περιουσιακό στοιχείο 

χαρακτηρίζεται ως αποµειωµένης αξίας και το Πρότυπο απαιτεί η οικονοµική 
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οντότητα να αναγνωρίζει ζηµία αποµείωσης. Το Πρότυπο επίσης καθορίζει πότε 

µια οικονοµική οντότητα πρέπει να αναστρέφει τη ζηµία αποµείωσης και 

προδιαγράφει τις γνωστοποιήσεις. 

- ∆.Λ.Π. 38 - Άϋλα περιουσιακά στοιχεία: Το παρόν πρότυπο προδιαγράφει το 

λογιστικό χειρισµό των άυλων περιουσιακών στοιχείων. Το Πρότυπο επίσης 

καθορίζει πώς επιµετράται η λογιστική αξία των άυλων περιουσιακών στοιχείων 

και απαιτεί ορισµένες καθορισµένες γνωστοποιήσεις σχετικά µε τα άυλα 

περιουσιακά στοιχεία.  

- ∆.Λ.Π. 39, ∆.Λ.Π. 32& ∆.Π.Χ.Α.7 - Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία Ενεργητικού:  

Σκοπός του ∆.Λ.Π. 39 είναι να καθιερώσει αρχές για την παρουσίαση των 

χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων, χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων 

και κάποιων συµβολαίων αγοράς ή πώλησης µη χρηµατοοικονοµικών στοιχείων. Οι 

απαιτήσεις παρουσίασης πληροφοριών σχετικά µε χρηµατοοικονοµικά µέσα 

αναφέρονται στο ∆.Λ.Π. 32 “Χρηµατοοικονοµικά Μέσα:Παρουσίαση” Οι 

απαιτήσεις γνωστοποίησης πληροφοριών σχετικά µε χρηµατοοικονοµικά µέσα 

αναφέρονται στο ∆.Π.Χ.Α. 7 “Χρηµατοοικονοµικά Μέσα : Γνωστοποιήσεις”.  

- ∆.Λ.Π. 2 –  Αποθέµατα : Το παρόν πρότυπο προδιαγράφει το λογιστικό χειρισµό 

των αποθεµάτων. Ένα βασικό θέµα της λογιστικoποίησης των αποθεµάτων είναι το 

ποσό του κόστους που αναγνωρίζεται ως περιουσιακό στοιχείο και µεταφέρεται σε 

νέο µέχρις ότου αναγνωριστούν τα σχετιζόµενα έσοδα. Το Πρότυπο αυτό παρέχει 

οδηγίες για τον τρόπο προσδιορισµού του κόστους και την εν συνεχεία αναγνώρισή 

του ως έξοδο, συµπεριλαµβανοµένης οποιασδήποτε υποτίµησης της λογιστικής 

αξίας µέχρι την καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία. Επίσης παρέχει οδηγίες ως προς τους 

τύπους προσδιορισµού του κόστους που χρησιµοποιούνται για την κοστολόγηση των 

αποθεµάτων. 

- ∆.Λ.Π 23 - ∆ανεισµός : Το παρόν πρότυπο πραγµατεύεται  το κόστος δανεισµού που 

µπορεί να σχετίζεται άµεσα µε την αγορά, κατασκευή ή παραγωγή ενός 

περιουσιακού στοιχείου που πληροί τις προϋποθέσεις και  αποτελεί τµήµα του 

κόστους του στοιχείου αυτού. Τα λοιπά είδη κόστους δανεισµού αναγνωρίζονται ως 

έξοδα. 

- ∆.Λ.Π. 12 - Αναβαλλόµενος Φόρος Εισοδήµατος : Το παρόν πρότυπο καθορίζει τον 

λογιστικό χειρισµό των φόρων εισοδήµατος. Το προέχον θέµα στη λογιστική των 

φόρων εισοδήµατος είναι το πώς θα πρέπει να λογιστικοποιηθούν οι τρέχουσες και 

µελλοντικές φορολογικές συνέπειες από:        .  
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α) τη µελλοντική ανάκτηση (τον µελλοντικό διακανονισµό) της λογιστικής αξίας 

περιουσιακών στοιχείων (υποχρεώσεων) που αναγνωρίζονται στον ισολογισµό µιας 

οικονοµικής οντότητας, και            . 

β) συναλλαγές και άλλα γεγονότα της τρέχουσας περιόδου που αναγνωρίζονται στις 

οικονοµικές καταστάσεις µιας οικονοµική οντότητας.             .             

Κατά την αναγνώριση ενός περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης εξυπακούεται ότι 

η αναφέρουσα οικονοµική οντότητα αναµένει να ανακτήσει ή να τακτοποιήσει τη 

λογιστική αξία αυτού του περιουσιακού στοιχείου ή της υποχρέωσης. Αν αναµένεται 

ότι η ανάκτηση ή η τακτοποίηση αυτής της λογιστικής αξίας θα καταστήσει τις 

µελλοντικές πληρωµές φόρων µεγαλύτερες (µικρότερες) από ό,τι αυτές θα ήταν αν η 

ανάκτηση ή ο διακανονισµός αυτός δεν είχε φορολογικές συνέπειες, αυτό το 

Πρότυπο απαιτεί από την οικονοµική οντότητα να αναγνωρίζει µία αναβαλλόµενη 

φορολογική υποχρέωση (αναβαλλόµενο φορολογικό περιουσιακό στοιχείο), µε 

ορισµένες περιορισµένες εξαιρέσεις.  

- ∆.Λ.Π. 19 - Παροχές στο προσωπικό: Το παρόν πρότυπο προδιαγράφει το λογιστικό 

χειρισµό  και τις γνωστοποιήσεις για παροχές σε εργαζόµενους. Το Πρότυπο απαιτεί 

η οικονοµική οντότητα να αναγνωρίζει:             : 

α) υποχρέωση, όταν ένας εργαζόµενος έχει παράσχει υπηρεσία µε αντάλλαγµα 

παροχές που θα καταβληθούν µελλοντικά, και                     . 

β) έξοδο, όταν η οικονοµική οντότητα αναλώνει τα οικονοµικά οφέλη που 

προκύπτουν από την υπηρεσία που παρασχέθηκε από έναν εργαζόµενο µε 

αντάλλαγµα την καταβολή παροχών. 

- ∆.Λ.Π. 37–Προβλέψεις: Ο σκοπός του παρόντος Προτύπου είναι να εξασφαλίσει ότι 

ορθά κριτήρια αναγνώρισης και βάσεις επιµέτρησης, εφαρµόζονται για τις 

προβλέψεις, ενδεχόµενες υποχρεώσεις και ενδεχόµενα περιουσιακά στοιχεία και ότι 

επαρκείς πληροφορίες γνωστοποιούνται στο προσάρτηµα, για να καθιστούν ικανούς 

τους χρήστες να αντιλαµβάνονται τη φύση, το χρονοδιάγραµµα και το ποσό τους.    

- ∆.Λ.Π. 20 –Επιχορηγήσεις: Το παρόν Πρότυπο εφαρµόζεται για τη λογιστική 

παρακολούθηση και γνωστοποίηση των κρατικών επιχορηγήσεων, καθώς και για τη 

γνωστοποίηση άλλων µορφών κρατικής ενίσχυσης. Κρατικές επιχορηγήσεις είναι 

ενίσχυση που παρέχεται από το κράτος µε τη µορφή µεταβίβασης πόρων σε µια 

οικονοµική οντότητα, σε ανταπόδοση του ότι αυτή έχει τηρήσει ή πρόκειται να 

τηρήσει ορισµένους όρους που σχετίζονται µε τη λειτουργία της. ∆εν 

περιλαµβάνονται στην έννοια αυτή οι κρατικές ενισχύσεις που λόγω της µορφής 
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τους δεν είναι επιδεικτικές αποτιµήσεως, καθώς και οι συναλλαγές µε το δηµόσιο 

για τις οποίες δεν είναι δυνατός ο διαχωρισµός από τις συνήθεις συναλλαγές της 

οικονοµικής οντότητας. 

- ∆.Λ.Π. 17–Μισθώσεις: Σκοπός του παρόντος Προτύπου είναι να προδιαγράψει, για 

τους µισθωτές και τους εκµισθωτές, τις κατάλληλες λογιστικές πολιτικές και 

γνωστοποιήσεις που πρέπει να εφαρµοσθούν για τις µισθώσεις. Μίσθωση είναι µία 

συµφωνία βάσει της οποίας ο εκµισθωτής µεταβιβάζει στον µισθωτή το δικαίωµα 

χρήσης ενός περιουσιακού στοιχείου για µία συµφωνηµένη χρονική περίοδο µε 

αντάλλαγµα µία πληρωµή ή µία σειρά πληρωµών.  

Οµάδα προτύπων που σχετίζονται µε την Ενοποίηση – ∆.Λ.Π. 27, 31,28,10 

- ∆.Λ.Π. 27 -  Το παρόν πρότυπο καθορίζει το λογιστικό χειρισµό και τις απαιτήσεις 

γνωστοποίησης για τις επενδύσεις σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς 

επιχειρήσεις όταν η οντότητα καταρτίζει ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις. 

- ∆.Λ.Π. 31 - Το παρόν Πρότυπο εφαρµόζεται για το λογιστικό χειρισµό των 

συµµετοχών σε κοινοπραξίες και την παρουσίαση των περιουσιακών στοιχείων, 

υποχρεώσεων, εσόδων και εξόδων της κοινοπραξίας στις οικονοµικές καταστάσεις 

των µελών των κοινοπραξιών και των επενδυτών, ανεξάρτητα από τις δοµές ή τις 

µορφές µε τις οποίες διεξάγονται οι δραστηριότητες της κοινοπραξίας.  

- ∆.Λ.Π. 28 -  Το παρόν πρότυπο καθορίζει το λογιστικό χειρισµό των επενδύσεων σε 

συγγενείς επιχειρήσεις και παραθέτει τις απαιτήσεις για την εφαρµογή της µεθόδου 

της καθαρής θέσης κατά τον λογιστικό χειρισµό των επενδύσεων σε συγγενείς 

επιχειρήσεις και κοινοπραξίες. 

- ∆.Π.Χ.Α.  10  - Το παρόν πρότυπο καθορίζει τις αρχές για την παρουσίαση και την 

κατάρτιση των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, όταν µια οικονοµική 

οντότητα ελέγχει µία ή περισσότερες άλλες οικονοµικές οντότητες. Το παρόν 

∆.Π.Χ.Α.: α) προβλέπει ότι µια οικονοµική οντότητα (η µητρική) που ελέγχει µία 

ή περισσότερες άλλες οντότητες (θυγατρικές) οφείλει να καταρτίζει ενοποιηµένες 

οικονοµικές καταστάσεις , β) ορίζει την αρχή του ελέγχου και καθιερώνει τον 

έλεγχο ως βάση ενοποίησης , γ) ορίζει τον τρόπο εφαρµογής της αρχής ελέγχου 

για να διαπιστωθεί κατά πόσον ένας επενδυτής ελέγχει µια εκδότρια και, ως εκ 

τούτου, πρέπει να την ενοποιήσει και δ) καθορίζει τις λογιστικές απαιτήσεις για 

την κατάρτιση των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

 

Η ποιότητα της πληροφόρησης που παρέχουν οι οικονοµικές καταστάσεις που 

συντάσσονται µε  τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς είναι ένα 

πολύ σοβαρό και αµφιλεγόµενο θέµα που έχει απασχολήσει την παγκόσµια κοινότητα  

καθώς περισσότερες από 120 χώρες απαιτούν ή επιτρέπουν τη χρήση των ∆ιεθνών 

Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης από εισηγµένες εταιρείες. Η 

υιοθέτηση τους, αναµφίβολα σκοπεύει σε υψηλότερη ποιότητα πληροφοριών και στη 

λογιστική συγκρισιµότητα, ωστόσο ο στόχος αυτός τελικά επιτυγχάνεται; Εχουν 

διεξαχθεί πολλές µελέτες, δέκα εκ των οποίων επισκοπούνται παρακάτω2 και οι 

οποίες εξετάζουν από διάφορες σκοπιές την εφαρµογή των ∆.Π.Χ.Α. και τα τελικά 

κόστη ή οφέλη από την υιοθέτηση τους. 

 

 Οι André P., Filip A. και Paugam L. του ESSEC Research Center (2013) 

εξέτασαν τις  επιπτώσεις της υποχρεωτικής υιοθέτησης των ∆ΠΧΑ στην Ευρώπη το 

2005 σχετικά µε τον υπό όρους συντηρητισµό. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της 

µελέτης, καθώς η εκτέλεση των ελέγχων αποµείωσης (ειδικά για την άυλη περιουσία 

µε αόριστη ωφέλιµη ζωή) συνήθως βασίζεται σε µοντέλα εκτίµησης, απαιτεί 

«σηµαντική κρίση» από τους διευθύνοντες και είναι επιρρεπής σε χειραγώγηση 

επειδή στηρίζεται σε ανεπαλήθευτους υπολογισµούς της εύλογης αξίας. Η 

Ευρωπαϊκή Αρχή ESMA πρόσφατα εξέφρασε επιφυλάξεις για την ανεπαρκή 

αναγνώριση της αποµείωσης από µεγάλες εισηγµένες Ευρωπαϊκές εταιρείες κατά την 

οικονοµική κρίση (βλέπε ESMA, 2013). ∆ιάφορες επαγγελµατικές εκθέσεις µεγάλων 

ελεγκτών ή άλλων συµβουλευτικών εταιρειών έχουν επίσης τεκµηριώσει αυτή την 

έλλειψη αναγνώρισης της οικονοµικής αποµείωσης για αρκετά χρόνια. Επιπλέον 

µελέτες έχουν δείξει ένα ανολοκλήρωτο και ετερογενές επίπεδο συµµόρφωσης µε τις 

απαιτήσεις γνωστοποίησης των ∆ΠΧΑ 3 και ∆.Λ.Π. 36 (Amiraslani et al. 2013; 

Mazzi et al. 2013; Tsalavoutas et al. υπό έκδοση). Υποστηρίζεται πως τα ∆.Π.Χ.Α. 

είναι εννοιολογικά υπό όρους συντηρητικά αλλά ότι η ακατάλληλη εφαρµογή  ίσως 

                                                           
2
 Στοιχεία δηµοσίευσης της κάθε µελέτης  παρατίθενται στην ενότητα «Βιβλιογραφία» στο τέλος της 

παρούσας εργασίας . 
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να έχει εµποδίσει την χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση από το να φτάσει το επίπεδο  

στο οποίο στόχευε το Σ∆.Λ.Π. (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων). 

 

Οι Armstrong C., Barth M. και  Riedl E. (2010) εξέτασαν τις αντιδράσεις του 

Ευρωπαϊκού χρηµατιστηρίου σε 16 γεγονότα που σχετίζονται µε την υιοθέτηση των 

∆.Π.Χ.Α. στην Ευρώπη . Η υιοθέτηση αυτή παρότι υπήρξε ορόσηµο προς µια 

σύγκλιση χρηµατοοικονοµικής αναφοράς, πυροδότησε διαµάχες που έφτασαν ως τις 

υψηλότερες βαθµίδες των κυβερνήσεων. Κατά συνέπεια, τα γεγονότα που οδήγησαν 

στην υιοθέτηση των ∆.Π.Χ.Α. στην Ευρώπη παρέχουν µια ευκαιρία αποτίµησης των 

προσδοκιών των επενδυτών αναφορικά µε τα καθαρά οφέλη ή τα καθαρά κόστη της 

υιοθέτησης των ∆.Π.Χ.Α..  Παρατηρείται µια σταδιακή θετική αντίδραση για 

εταιρείες µε χαµηλότερη προ εφαρµογής προτύπων ποιότητα πληροφόρησης, η οποία 

είναι πιο εµφανής στις τράπεζες, καθώς και για εταιρείες  µε υψηλότερη προ- 

υιοθέτησης ασυµµετρία πληροφόρησης. Τα ευρήµατα αυτά είναι συνεπή µε τις 

προσδοκίες των επενδυτών αναφορικά µε τη βελτίωση της ποιότητας της 

πληροφορίας για αυτές τις εταιρείες. Παρατηρείται µια σταδιακά αρνητική αντίδραση 

για τις εταιρείες που διατήρησαν τα εγχώρια λογιστικά πρότυπα των εκάστοτε 

χωρών, οι οποίες είναι πιθανό να είχαν ελαστικότερη επιβολή στην εφαρµογή των 

λογιστικών προτύπων. Σχετικά µε τα αναµενόµενα οφέλη της σύγκλισης, 

παρατηρείται µια θετική αντίδραση στα γεγονότα που σχετίζονται µε την υιοθέτηση 

των ∆.Π.Χ.Α. ακόµα κι από εταιρείες µε υψηλή ποιότητα πληροφοριών προ της 

υιοθέτησης των προτύπων. Συνολικά, τα ευρήµατα δείχνουν πως οι επενδυτές 

προσδοκούσαν καθαρά οφέλη από την υιοθέτηση των ∆.Π.Χ.Α. στην Ευρώπη σε 

σχέση µε την αύξηση στην ποιότητα των πληροφοριών, µείωση στην ασυµµετρία 

πληροφοριών,  περισσότερο αυστηρή επιβολή των προτύπων, και σύγκλιση. 

Αποµένει σε µελλοντική έρευνα να καθορίσει εάν οι προσδοκίες αυτές θα 

εκπληρωθούν.  

Οι Brüggemann U. , Hitz J. και Sellhorn T. (2013) εξέτασαν τα εµπειρικά 

στοιχεία των εκούσιων και ακούσιων οικονοµικών συνεπειών της υποχρεωτικής 

υιοθέτησης των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση, και παρέχουν προτάσεις για το πώς η µελλοντική έρευνα µπορεί 

να συµβάλλει στην καλύτερη κατανόηση των συνεπειών αυτών. Εµπειρική έρευνα 

πάνω στις εκούσιες συνέπειες γενικά απέτυχε να τεκµηριώσει αύξηση στη 
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συγκρισιµότητα ή τη διαφάνεια των οικονοµικών καταστάσεων. Αντίθετα, υπάρχουν 

πλούσια και σχεδόν οµόφωνα αποδεικτικά στοιχεία θετικών επιπτώσεων στις 

κεφαλαιαγορές και σε µακροοικονοµικό επίπεδο.  Φαίνεται πως συγκεκριµένες 

µεθοδολογίες έρευνας είναι πιθανό να συµβάλλουν σε αυτή την προφανή 

αναντιστοιχία των πορισµάτων. Η βιβλιογραφία που ερευνά τις ακούσιες συνέπειες 

της υιοθέτησης των ∆.Π.Χ.Α. είναι ακόµα σε πρώιµη φάση. Ενώ αυτή η επιφύλαξη 

υποδεικνύει την ανάγκη για προσοχή κατά την ερµηνεία των ήδη υπαρχόντων 

στοιχείων, πιστεύεται πως αυτή είναι η κατάλληλη χρονική περίοδος για να 

αξιολογήσουµε τις γνώσεις µας και κυρίως τις ελλείψεις που παρουσιάζουν οι 

γνώσεις µας σχετικά µε τις οικονοµικές συνέπειες της υποχρεωτικής υιοθέτησης των 

∆.Π.Χ.Α.. Συµπεραίνουµε ότι τόσο οι εκούσιες όσο και οι ακούσιες συνέπειες 

αξίζουν περεταίρω λεπτοµερούς ανάλυσης  για να αποτιµηθεί το κόστος και τα οφέλη 

της υποχρεωτικής υιοθέτησης των ∆.Π.Χ.Α., και προτείνεται να υπάρξουν 

συγκεκριµένες κατευθυντήριες σχετικά µε τη µελλοντική έρευνα.  

Οι Beneish M. και Lombardi Yohn  T. (2008) παρουσίασαν µια άποψη 

σχετικά µε τα αποτελέσµατα της υιοθέτησης των ∆.Π.Χ.Α. πάνω στην τάση των 

επενδυτών να υπο- επενδύσουν στις ξένες µετοχές. Αξιολογείται στην παρούσα 

µελέτη αν η υιοθέτηση των ∆.Π.Χ.Α. µειώνει το κόστος της επεξεργασίας 

πληροφοριών ή αν µειώνει την αβεβαιότητα των επενδυτών σχετικά µε την ποιότητα 

των χρηµατοοικονοµικών εκθέσεων ή µε τη διανοµή των µελλοντικών εισροών 

ρευστού. Προβλέπεται πως οι επιπτώσεις οποιασδήποτε µείωσης στο κόστος της 

επεξεργασίας των πληροφοριών που προέρχεται από την υιοθέτηση των ∆.Π.Χ.Α. 

είναι πιθανό να είναι µικρή σε σύγκριση µε τις επιπτώσεις άλλων καθοριστικών 

παραγόντων, όπως η ισχύς µηχανισµών προστασίας των επενδυτών στις ξένες χώρες, 

συµπεριφορικές προκαταλήψεις προς τις γνώριµες µετοχές, και πληροφοριακά οφέλη 

που σχετίζονται µε τη γεωγραφική εγγύτητα.  Υποστηρίζεται ότι η ποιότητα των 

πληροφοριών που έχουν οι επενδυτές (ή θεωρούν ότι έχουν) µειώνεται µε την 

απόσταση συµπεραίνοντας πως η παγκόσµια υιοθέτηση των ∆.Π.Χ.Α. είναι απίθανο 

να επηρεάζει την µεροληψία υπέρ των ιδίων κεφαλαίων και προτείνονται διέξοδοι για 

µελλοντική έρευνα. Η µελλοντική έρευνα θα µπορούσε να επανεξετάσει τις 

επιπτώσεις των θεσµικών παραγόντων στα χαρακτηριστικά των κερδών µετά τον 

έλεγχο της συγκέντρωσης της ιδιοκτησίας. Η έρευνα θα µπορούσε ακόµη να εξετάσει 



12 
 

ποιές διαφορές µεταξύ των ∆.Π.Χ.Α. και των λογιστικών προτύπων της κάθε χώρας 

βελτιώνουν τις ικανότητες των επενδυτών να προβλέψουν την εισροή µετρητών.  

 

Οι DeFond M., Hu X., Hung, M. και Li, S. (2011)  εξέτασαν τον αντίκτυπο 

της υποχρεωτικής επιβολής των ∆ΠΧΑ στην κυριότητα ξένων αµοιβαίων κεφαλαίων. 

Οι υπέρµαχοι των ∆.Π.Χ.Α. υποστηρίζουν πως η επιβολή ενός κοινού πλαισίου 

λογιστικών προτύπων βελτιώνει την οικονοµική κατάσταση της συγκρισιµότητας η 

οποία µε τη σειρά της προσελκύει µεγαλύτερες διασυνοριακές επενδύσεις. Η δήλωση 

αυτή εξετάζεται µέσα από τη µελέτη των αλλαγών στις επενδύσεις ξένων αµοιβαίων 

κεφαλαίων που ακολούθησαν την υποχρεωτική υιοθέτηση των ∆.Π.Χ.Α. από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση το 2005. Η βελτιωµένη συγκρισιµότητα υπολογίζεται ως µια 

αξιόπιστη αύξηση της οµοιοµορφίας και ορίζεται ως µια µεγάλη αύξηση στον αριθµό 

των βιοµηχανικών οµοτίµων που χρησιµοποιούν κοινά λογιστικά πρότυπα σε χώρες 

µε αξιόπιστη εφαρµογή. Συνακολούθως µε τη δήλωση αυτή, φαίνεται πως η 

ιδιοκτησία των ξένων αµοιβαίων κεφαλαίων αυξάνεται όταν η υποχρεωτική 

υιοθέτηση των ∆.Π.Χ.Α. οδηγεί σε βελτιωµένη συγκρισιµότητα. Συνολικά, τα 

αποτελέσµατα υποδηλώνουν πως οι επιπτώσεις της βελτιωµένης συγκρισιµότητας 

που σχετίζεται µε την υποχρεωτική υιοθέτηση των ∆.Π.Χ.Α. στις διασυνοριακές 

επενδύσεις βασίζονται τόσο στο θεσµικό περιβάλλον που διαµορφώνει τα κίνητρα 

εκθέσεων των εταιρειών όσο και στο βαθµό στον οποίο αυξηµένος αριθµός 

βιοµηχανικών οµοτίµων χρησιµοποιούν κοινά λογιστικά πρότυπα.  

Οι Horton J., Serafeim G. και  Serafeim I. (2013) διερεύνησαν το αν η 

υποχρεωτική υιοθέτηση των ∆.Π.Χ.Α. βελτίωνει το περιβάλλον πληροφόρησης και 

κατά πόσο αυτό µπορεί να αποδοθεί στην υψηλότερη ποιότητα των πληροφοριών ή 

στη βελτιωµένη λογιστική συγκρισιµότητα. Το συµπέρασµα είναι ότι αποδίδεται και 

στα δύο και ότι είναι άρρηκτα συνεδεµένα µεταξύ τους. Επίσης, αν και δε γίνονται 

δηλώσεις σχετικά µε τα καθαρά κόστη ή τα οφέλη της υιοθέτησης, υπογραµµίζεται 

πως οι επιπτώσεις της συµµόρφωσης στα ∆.Π.Χ.Α. δεν είναι οµοιόµορφες για όλες 

τις εταιρείες ακόµα και µέσα στην ίδια χώρα.  

 

   Οι Jeanjean T. και Stolowy H. (2008) ανέλυσαν τον αντίκτυπο  της 

υποχρεωτικής υιοθέτησης των IFRS σε σχέση µε την ποιότητα των κερδών, και πιο 

συγκεκριµένα µε τη διαχείριση των κερδών. Τα στοιχεία αντλήθηκαν από τις  τρεις 
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χώρες που υιοθέτησαν πρώτες τα ∆.Λ.Π., την Αυστραλία, τη Γαλλία και το Ηνωµένο 

Βασίλειο και οι οποίες  έχουν  διαφορετικά νοµικά και οικονοµικά συστήµατα. Τα 

ευρήµατα  επιβεβαίωσαν ότι το να µοιράζεσαι  κανόνες δεν επαρκεί για να 

δηµιουργηθεί µια κοινή επιχειρηµατική γλώσσα, και ότι όλοι οι αρµόδιοι φορείς θα 

πρέπει να  επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στην εναρµόνιση των κινήτρων και 

των θεσµικών παραγόντων παρά στην εναρµόνιση των λογιστικών προτύπων. 

Σύµφωνα µε τον Clemanceau, που διετέλεσε Πρωθυπουργός της Γαλλίας πριν τον 

Πρώτο παγκόσµιο πόλεµο, ο οποίος δήλωσε ότι ο πόλεµος είναι ένα πολύ σοβαρό 

θέµα για να το εµπιστευθούµε στο στρατό, βρισκόµαστε σε θέση να επιβεβαιώσουµε 

ότι η ποιότητα των κερδών είναι ένα πολύ σηµαντικό θέµα για να βασιστεί 

αποκλειστικά στα λογιστικά πρότυπα. 

 

Οι Landsman W., Maydew E. & Thornock J. (2012) εξέτασαν κατά πόσο το 

περιεχόµενο των πληροφοριών των ανακοινώσεων κερδών - η µη οµαλή 

µεταβλητότητα της απόδοσης και ο µη οµαλός όγκος των συναλλαγών - αυξάνεται 

στις χώρες που ακολουθούν την υποχρεωτική εφαρµογή των ∆.Π.Χ.Α., καθώς και τις 

συνθήκες και τους µηχανισµούς µέσω των οποίων επέρχεται η αύξηση. Τα 

αποτελέσµατα υποδηλώνουν ότι το περιεχόµενο πληροφοριών αυξήθηκε σε 16 χώρες 

που υποχρεώθηκαν να υιοθετήσουν τα ∆.Π.Χ.Α. σε σύγκριση µε 11 χώρες που 

διατήρησαν τα εγχώρια λογιστικά πρότυπα, αν και οι επιπτώσεις της υποχρεωτικής 

υιοθεσίας των ∆.Π.Χ.Α. βασίζονται στο κατά πόσο η κάθε χώρα  επιβάλλει και 

νοµικά την υιοθέτησή τους. Ως σύνολο, τα αποτελέσµατα υποδεικνύουν µια αύξηση 

στο περιεχόµενο των πληροφοριών των ανακοινώσεων κέρδους ως αποτέλεσµα της 

υποχρεωτικής υιοθέτησης των ∆.Π.Χ.Α.. Επιπρόσθετα, εξετάστηκε το πόσο 

καθοριστικό ρόλο έχει η ισχυρή νοµική επιβολή του µέτρου όσον αφορά την αύξηση 

του περιεχοµένου των πληροφοριών των ανακοινώσεων κέρδους µετά την 

υποχρεωτική υιοθέτηση των ∆.Π.Χ.Α.. Εταιρείες από χώρες που υιοθέτησαν το µέτρο 

σε συνδυασµό µε ισχυρή νοµική επιβολή αυτού σηµείωσαν µεγαλύτερη αλλαγή στο  

περιεχόµενο των πληροφοριών συγκριτικά µε εταιρείες από χώρες όπου η νοµική 

επιβολή του µέτρου ήταν ασθενής. 

Η Siqi L. (2008) εξέτασε το αν η υποχρεωτική υιοθέτηση των ∆ιεθνών 

Λογιστικών Προτύπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση  το 2005 µειώνει το κόστος των 

ιδίων κεφαλαίων. Χρησιµοποιώντας ένα δείγµα 6.456 παρατηρήσεων 1.084 εταιριών 
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της Ε.Ε. ανά έτος κατά την χρονική περίοδο από το 1995 έως το 2006, καταλήγει στο 

συµπέρασµα ότι η υποχρεωτική εισαγωγή των ∆.Λ.Π. µείωσε σηµαντικά το κόστος 

των ιδίων κεφαλαίων αλλά  µόνο σε κράτη µε ισχυρό νοµικό σύστηµα.  Κατά τους 

συντάκτες της εργασίας, τόσο η αυξηµένη δηµοσιοποίηση στοιχείων όσο και η 

αυξηµένη συγκρισιµότητα πληροφοριών βοηθούν να εξηγηθεί το γιατί συµβαίνει 

αυτό. Τα ευρήµατα τελικά µαρτυρούν ότι η υποχρεωτική υιοθέτηση των ∆ιεθνών 

Λογιστικών Προτύπων  ωφελεί τους µετόχους, αλλά ότι τα οφέλη είναι άρρηκτα 

συνδεδεµένα µε την ισχύ του νοµικού συστήµατος κάθε χώρας. 

Οι Soderstrom Ν. & Jialin Sun Κ. (2007) έκαναν µια ανασκόπηση σχετικά µε τις 

επιπτώσεις της αλλαγής των λογιστικών προτύπων και εξετάσαν τι καθορίζει τη 

λογιστική ποιότητα µετά την υιοθέτηση των ∆.Π.Χ.Α.. Φαίνεται πως η διεθνής 

λογιστική βιβλιογραφία έχει γενικά υποδείξει µια θετική επίπτωση ως αποτέλεσµα 

της εθελοντικής υιοθέτησης καλύτερων λογιστικών αρχών, συµπεριλαµβανοµένων 

των ∆.Π.Χ.Α.. Ενώ η υπάρχουσα βιβλιογραφία έχει υποδείξει µια θετική επίπτωση 

της υιοθέτησης των ∆.Π.Χ.Α. στην ποιότητα της λογιστικής, στην παρούσα µελέτη 

πιστεύεται πως δεν µπορεί κανείς βασισµένος σε µια ιστορικά εθελοντική υιοθέτηση 

των ∆.Π.Χ.Α. και να γενικεύει απλά τα αποτελέσµατα στο σύγχρονο περιβάλλον της 

ΕΕ, όπου η υιοθέτηση των ∆.Π.Χ.Α. είναι υποχρεωτική. Πιστεύουµε ότι η λογιστική 

ποιότητα µετά την υιοθέτηση των ∆.Π.Χ.Α. εξαρτάται από τρείς παράγοντες: (1) την 

ποιότητα των προτύπων, (2) το νοµικό και πολιτικό σύστηµα της χώρας και (3) τα 

κίνητρα των χρηµατοοικονοµικών εκθέσεων. Συνοψίζονται τα τέσσερα κίνητρα 

χρηµατο-οικονοµικών εκθέσεων: η ανάπτυξη της οικονοµικής αγοράς, η διάρθρωση 

του κεφαλαίου, η διάρθρωση της ιδιοκτησίας και το φορολογικό σύστηµα, και 

συζητείται πώς το νοµικό και πολιτικό σύστηµα µιας χώρας επηρεάζει τον κάθε 

παράγοντα από αυτούς. Επιπλέον έλεγχοι θα χρειαστούν και πιο ισχυρά τεστ για τις 

εταιρείες των χωρών της ΕΕ µε παρόµοια λογιστικά πρότυπα, αλλά µε διαφορετικά 

θεσµικά χαρακτηριστικά. Η ανάλυση των καθοριστικών παραγόντων της λογιστικής 

ποιότητας έχει σηµαντικές επιπτώσεις στην πολιτική των εταιρειών. Αφού όλες οι 

χώρες της ΕΕ θα έχουν σταθερούς κανόνες αναφοράς, µελλοντικές βελτιώσεις στην 

ποιότητα της λογιστικής θα εξαρτώνται κατά πολύ από τις αλλαγές στο νοµικό και 

πολιτικό σύστηµα και στα κίνητρα των δηµοσιοοικονοµικών εκθέσεων της χώρας. Το 

να αλλάξει η συνολική θεσµική διάρθρωση µιας χώρας είναι δύσκολο, οπότε το να 

κατευθυνθούµε προς τα κίνητρα των χρηµατοοικονοµικών εκθέσεων θα είναι ίσως ο 
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λιγότερο δαπανηρός τρόπος για να κατάφέρουµε περεταίρω βελτιώσεις στην 

ποιότητα της λογιστικής.    

 

 Από την παράθεση των παραπάνω µελετών και των ευρηµµάτων τους, γίνεται 

εύκολα αντιληπτό ότι πρόκειται για ένα θέµα µε πολλές πτυχές και προεκτάσεις, ο 

ρόλος του οποίου δεν έχει αποσαφηνιστεί τελικά αν είναι θετικός ή αρνητικός όχι 

µόνο σε επίπεδο µιας ένωσης κρατών και σε επίπεδο επιχειρήσεων µέσα στο ίδιο 

κράτος. Για το λόγο αυτό, κρίθηκε σκόπιµο η συγκεκριµένη εργασία να µελετήσει το 

αντικείµενο µέσα από µια σειρά προτύπων και µέσα από µια πραγµατική επιχείρηση. 

Η µελέτη ενός µεµονωµένου προτύπου αναµφίβολα συµβάλλει στη βαθύτερη γνώση 

πάνω σε αυτό, καθώς όµως κατά τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων 

χρησιµοποιούνται πολλά Πρότυπα και όχι ένα, καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι  η 

οριζόντια ανάλυση ως µεθοδολογία είναι ένα ιδιαίτερα χρήσιµο εργαλείο στην 

κατανόηση της συνολικής εικόνας όταν αυτό είναι το ζητούµενο. Η  παρούσα 

διπλωµατική εργασία έχει ως αντικείµενο την ανάλυση των  ∆.Π.Χ.Α. που 

χρησιµοποιούνται κατά τη σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων όπως ισχύουν κατά 

την 31/12/2012 µε στόχο να εξετάσει τις µεταβολές που επήλθαν και τις πιθανές 

επιπτώσεις των µεταβολών αυτών. 

Αναφορικά µε τη βιβλιογραφία, µια  από τις κύριες πηγές για τη σύνταξη της 

παρούσας εργασίας αποτέλεσε ο Κανονισµός  διεθνών λογιστικών προτυπων όπως 

έχει δηµοσιευτεί στην επίσηµη εφηµερίδα της Ευρωπαικής Ένωσης µεταφρασµένος 

στα  Ελληνικά3. Ειδικότερα, µε  τον Κανονισµό 1606/2002, το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης υιοθέτησαν τα ∆ιεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα, για την κατάρτιση των ενοποιηµένων λογαριασµών των 

εταιρειών που έχουν εισηγµένους τίτλους σε χρηµατιστήριο κράτους µέλους. Στον 

Κανονισµό αυτό περιλαµβάνεται αρχική εξουσιοδότηση, µε βάση την οποία 

εκδόθηκαν οι επιµέρους Κανονισµοί – 55 µέχρι σήµερα -  µε τους οποίους 

υιοθετήθηκαν τα ∆.Λ.Π., ∆.Π.Χ.Α, οι ∆ιερµηνείες, καθώς και οι αναθεωρήσεις, 

τροποποιήσεις και βελτιώσεις αυτών. Η κωδικοποιηµένη του έκδοση  µε ηµεροµηνία 

01/01/2013  περιλαµβάνει µέχρι και τον  Κανονισµό  (ΕΕ) αριθ. 1256/2012 4 . 

                                                           
3
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008R1126:EL:NOT 

4
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2008R1126:20130101:EL:PDF 
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Επίσης χρησιµοποιήθηκαν τα παρακάτω συγγράµµατα τα οποία συντάχθηκαν 

από Ορκωτούς Λογιστές Ελεγκτές ή Επιστηµονικές Οµάδες Ελεγκτικών Εταιρειών, 

καθώς εκ του επαγγέλµατος τους  δηµιουργήθηκε η ανάγκη να µελετήσουν το 

αντικείµενο αυτό σε βαθµό τέτοιο που να είναι σε θέση να ελέγχουν τις οικονοµικές 

καταστάσεις εταιρειών που έχουν υιοθετήσει τα ∆.Λ.Π.  Τα συγγράµµατα  αυτά 

παρατίθενται µε χρονολογική σειρά, από το πιο πρόσφατο προς το  πιο παλιό: 

- Η « ∆ιαρκής Κωδικοποίηση ∆ιεθών Προτύπων Χρηµατοικονοµικής Αναφοράς, 

∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων και ∆ιερµηνειών» των  Ξένος  Χ. και  Ξένου  Μ. 

εκδόθηκε το  2013. Είναι η πιο επικαιροποιηµένη Ελληνική έκδοση και 

περιλαµβάνει κωδικοποιηµένα τα   ∆.Π.Χ.Α. µέχρι και τον κανονισµό 475/2012 

της Ευρωπαικής Ενωσης. Αποτελεί συνέχεια του έργου του ∆ρ. Πρωτοψάλτη 

(βλ. παρακάτω) 

- Το τρίτοµο  βιβλίο «∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, I.F.R.S. 

Αναλυτική Παρουσίαση» (Α΄,Β΄&Γ΄τόµος), Γ΄έκδοση, GRANT THORTON 

(2009). 

-  «Τα διεθνή λογιστικά πρότυπα µε απλά λόγια και οι διαφορές τους από τα 

ελληνικά». (2008) του ∆ρ. Ντζανάτου, στο οποίο γίνεται µια προσπάθεια 

αποσαφήνισης των προτύπων και συσχέτισης τους µε τα αντίστοιχα Ελληνικά  

προκειµένου να γίνουν κατανοητές οι 440 διαφορές από τα ελληνικά πρότυπα 

που περιγράφονται. 

- Η « Κωδικοποίηση ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, 

∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων και ∆ιερµηνειών» (2008) του ∆ρ. Πρωτοψάλτη 

το οποίο απέβλεπε στην παροχή αναγκαίας πληροφορόρησης για τα ισχύοντα 

∆.Λ.Π., ∆.Π.Χ.Α. και ∆ιερµηνείες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ  ∆.Π.Χ.Α.  

 

Στο κεφάλαιο αυτό  γίνεται η θεωρητική προσέγγιση των βασικών ∆.Π.Χ.Α.  που 

χρησιµοποιούνται κατά τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων καθώς και όλες 

οι τροποποιήσεις που είναι σε ισχύ ή των οποίων η εφαρµογή επίκειται από την 

01/01/2013 και µετά.  

3.1 ∆.Λ.Π. 1 : Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων  

 

Το ∆.Λ.Π. 1  περιγράφει τη βάση παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων, ώστε 

να εξασφαλίζεται συγκρισιµότητα τόσο µε τις οικονοµικές καταστάσεις των 

προηγούµενων περιόδων της οικονοµικής οντότητας όσο και µε τις οικονοµικές 

καταστάσεις άλλων οικονοµικών οντοτήτων.  

Οι οικονοµικές καταστάσεις είναι µια δοµηµένη απεικόνιση της οικονοµικής θέσης 

και επίδοσης µιας οικονοµικής οντότητας. Σκοπός των οικονοµικών καταστάσεων 

είναι να παρέχουν πληροφορίες σχετικά µε την οικονοµική θέση, την επίδοση και τις 

ταµιακές ροές της οικονοµικής οντότητας, που είναι χρήσιµες για τις οικονοµικές 

αποφάσεις ευρέος κύκλου χρηστών. Οι οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν 

επίσης τα αποτελέσµατα της διαχείρισης από τη διοίκηση των πόρων που της 

εµπιστεύθηκαν. Για να επιτύχουν αυτό το σκοπό, οι οικονοµικές καταστάσεις 

παρέχουν πληροφορίες σχετικές µε τα ακόλουθα στοιχεία της οικονοµικής οντότητας: 

(α) τα περιουσιακά στοιχεία, (β) τις υποχρεώσεις, (γ) τα ίδια κεφάλαια, (δ) τα έσοδα 

και τα έξοδα, συµπεριλαµβανοµένων των κερδών και ζηµιών, (ε) τις εισφορές από 

τους ιδιοκτήτες υπό την ιδιότητά τους αυτή καθώς και τις διανοµές προς αυτούς, και 

(στ) τις ταµιακές ροές. 

Αυτές οι πληροφορίες, παράλληλα µε άλλες πληροφορίες στις σηµειώσεις, βοηθούν 

τους χρήστες να προεκτιµήσουν τις µελλοντικές ταµιακές ροές της οικονοµικής 

οντότητας και ειδικότερα το χρόνο και τη βεβαιότητα αυτών. 

Μια πλήρης σειρά οικονοµικών καταστάσεων περιλαµβάνει: 

(α) κατάσταση οικονοµικής θέσης στο τέλος της περιόδου, 

(β) κατάσταση συνολικών εσόδων για την περίοδο, 
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(γ) κατάσταση µεταβολών των ιδίων κεφαλαίων για την περίοδο, 

(δ) κατάσταση των ταµιακών ροών για την περίοδο, 

(ε) σηµειώσεις που περιλαµβάνουν περίληψη των σηµαντικών λογιστικών πολιτικών 

και άλλες επεξηγηµατικές σηµειώσεις και 

(στ) κατάσταση οικονοµικής θέσης κατά την έναρξη της πρώτης συγκριτικής 

περιόδου όπου µια οικονοµική οντότητα εφαρµόζει αναδροµικά µια λογιστική 

πολιτική ή που επαναδιατυπώνει αναδροµικά στοιχεία των οικονοµικών 

καταστάσεων ή που ανακατατάσσει στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων. 

Σε σχεδόν όλες τις περιστάσεις, µια οικονοµική οντότητα εξασφαλίζει την 

ακριβοδίκαιη παρουσίαση µε τη συµµόρφωση προς τα εφαρµοστέα ∆.Π.Χ.A. Η 

ακριβοδίκαιη παρουσίαση επίσης προϋποθέτει ότι µια οικονοµική οντότητα: 

(α) επιλέγει και εφαρµόζει λογιστικές πολιτικές σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 8 Λογιστικές 

Πολιτικές, Μεταβολές των Λογιστικών Εκτιµήσεων και Λάθη. Το ∆.Λ.Π. 

8 διατυπώνει µία ιεραρχία έγκυρης καθοδήγησης την οποία λαµβάνει υπόψη η 

διοίκηση εν απουσία ∆.Π.Χ.A. που εφαρµόζεται ειδικώς σε ένα στοιχείο. 

(β) παρουσιάζει στοιχεία που περιλαµβάνουν και τις λογιστικές πολιτικές, κατά 

τρόπο που παρέχει συναφή, αξιόπιστη, συγκρίσιµη και κατανοητή πληροφόρηση. 

(γ) παρέχει επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις, όταν η συµµόρφωση µε τις ειδικές 

απαιτήσεις των ∆.Π.Χ.Α. είναι ανεπαρκής για να καταστήσει τους χρήστες ικανούς 

να αντιληφθούν την επίδραση των συναλλαγών, ή άλλων γεγονότων και συνθηκών 

στη χρηµατοοικονοµική θέση και επίδοση της οικονοµικής οντότητας. 

Με τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ  (ΕΕ) αριθ. 475/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουνίου 

2012, L 146/6.6.2012 τροποποιήθηκε το ∆.Λ.Π. 1  (Τροποποίηση) «Παρουσίαση των 

Οικονοµικών Καταστάσεων- Παρουσίαση  των  στοιχείων  των  λοιπών  συνολικών  

εσόδων».  Η κύρια αλλαγή που προκύπτει από την τροποποίηση είναι η απαίτηση από 

τις οικονοµικές οντότητες να οµαδοποιούν τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην 

Κατάσταση Λοιπών Συνολικών Εσόδων, ώστε να φαίνεται αν αυτά είναι δυνητικά 

ανακατατάξιµα στα κέρδη ή τις ζηµίες σε µια µεταγενέστερη περίοδο .Εφαρµόζεται 

για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η  Ιουλίου 2012. 
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3.2 ∆.Λ.Π.16 - Ενσώµατα Πάγια : 

 

 Το παρόν πρότυπο προδιαγράφει το λογιστικό χειρισµό για τα ενσώµατα πάγια ώστε 

οι χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων να διακρίνουν τις πληροφορίες που είναι 

σχετικές µε την επένδυση της οικονοµικής οντότητας σε ενσώµατα πάγια και τις 

µεταβολές αυτής της επένδυσης. Πρωταρχικά θέµατα στη λογιστική των ενσώµατων 

παγίων αποτελούν η αναγνώριση των περιουσιακών στοιχείων, ο προσδιορισµός της 

λογιστικής αξίας τους, οι επιβαρύνσεις αποσβέσεων και οι ζηµίες αποµείωσης που 

πρέπει να αναγνωριστούν σε σχέση µε τα στοιχεία αυτά. 

Οι ακόλουθοι όροι χρησιµοποιούνται σε αυτό το Πρότυπο µε τις έννοιες που 

καθορίζονται:  

Λογιστική αξία είναι το ποσό στο οποίο ένα περιουσιακό στοιχείο αναγνωρίζεται, 

µετά την αφαίρεση οποιωνδήποτε σωρευµένων αποσβέσεων και σωρευµένων ζηµιών 

αποµείωσης.  

Κόστος είναι τα µετρητά ή τα ταµιακά ισοδύναµα που καταβάλλονται ή η εύλογη 

αξία άλλου ανταλλάγµατος που παραχωρείται για την απόκτηση του περιουσιακού 

στοιχείου κατά το χρόνο της απόκτησης ή της κατασκευής του ή, όταν αρµόζει, το 

ποσό που αποδίδεται σε εκείνο το περιουσιακό στοιχείο κατά την αρχική του 

αναγνώριση . 

Αποσβέσιµο ποσό είναι το κόστος ενός περιουσιακού στοιχείου ή άλλο ποσό που 

υποκαθιστά το κόστος µειωµένο κατά την υπολειµµατική αξία του.  

Απόσβεση είναι η συστηµατική κατανοµή του αποσβέσιµου ποσού ενός περιουσιακού 

στοιχείου κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής του.  

Συγκεκριµένη αξία σε σχέση µε την οντότητα είναι η παρούσα αξία των ταµιακών 

ροών, που η οικονοµική οντότητα αναµένει να προκύψουν από τη συνεχιζόµενη 

χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου και από τη διάθεσή του στο τέλος της ωφέλιµης 

ζωής του ή του ποσού µε το οποίο αναµένει να επιβαρυνθεί κατά το διακανονισµό 

µιας υποχρέωσης. 

Εύλογη αξία είναι η τιµή που θα λάµβανε µια οντότητα για την πώληση ενός 

περιουσιακού στοιχείου ή που θα κατέβαλε µια οντότητα για τη µεταβίβαση µιας 

υποχρέωσης σε µια κανονική συναλλαγή µεταξύ συµµετεχόντων στην αγορά κατά 

την ηµεροµηνία επιµέτρησης. (Βλ. ∆.Π.Χ.Α. 13 Επιµέτρηση εύλογης αξίας.) 
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Ζηµία αποµείωσης είναι το ποσό κατά το οποίο η λογιστική αξία ενός περιουσιακού 

στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιµο ποσό του.  

. Ένα στοιχείο των ενσώµατων παγίων, που καλύπτει τις προϋποθέσεις για να 

αναγνωρισθεί ως περιουσιακό στοιχείο, πρέπει να επιµετράται στο κόστος του.  

Στοιχεία του κόστους :Το κόστος ενός στοιχείου των ενσώµατων παγίων 

περιλαµβάνει:  

α) την τιµή αγοράς του, συµπεριλαµβανοµένων των εισαγωγικών δασµών και των µη 

επιστρεπτέων φόρων αγοράς µετά την αφαίρεση εµπορικών εκπτώσεων και µειώσεων 

τιµών·  

β) κάθε κόστος που αφορά άµεσα τη θέση του περιουσιακού στοιχείου στην 

τοποθεσία και την κατάσταση που απαιτείται για τη λειτουργία που η διοίκηση έχει 

προσδιορίσει·  

γ) την αρχική εκτίµηση του κόστους αποσυναρµολόγησης και αποµάκρυνσης του 

στοιχείου και αποκατάστασης του χώρου όπου έχει τοποθετηθεί, δέσµευση που 

αναλαµβάνει η οικονοµική οντότητα είτε κατά την απόκτηση του στοιχείου είτε ως 

συνέπεια της χρήσης του στοιχείου για συγκεκριµένη περίοδο για λόγους εκτός της 

παραγωγής αποθεµάτων, κατά την περίοδο εκείνη.  

Επιµέτρηση µετά την Αναγνώριση :Η οικονοµική οντότητα θα επιλέξει είτε τη 

µέθοδο του κόστους είτε τη µέθοδο αναπροσαρµογής ως λογιστική της πολιτική και 

θα εφαρµόζει την πολιτική αυτή σε ολόκληρη την κατηγορία των ενσώµατων παγίων.  

Μέθοδος κόστους Ύστερα από την αναγνώρισή του ως περιουσιακό στοιχείο, ένα 

στοιχείο των ενσώµατων παγίων πρέπει να εµφανίζεται στο κόστος κτήσεώς του, 

µειωµένο µε τις σωρευµένες αποσβέσεις και οποιεσδήποτε σωρευµένες ζηµίες 

αποµείωσης.  

Μέθοδος αναπροσαρµογής :Ύστερα από την αναγνώρισή του ως περιουσιακό 

στοιχείο, ένα στοιχείο των ενσώµατων παγίων του οποίου η εύλογη αξία µπορεί να 

επιµετρηθεί µε αξιοπιστία θα εµφανίζεται µε αναπροσαρµοσµένη αξία, που 

αποτελείται από την εύλογη αξία του κατά την ηµέρα της αναπροσαρµογής, µείον τις 

µεταγενέστερες σωρευµένες αποσβέσεις και τις µεταγενέστερες σωρευµένες ζηµίες 

αποµείωσης. Αναπροσαρµογές θα γίνονται αρκετά τακτικά ούτως ώστε η λογιστική 

αξία να µη διαφέρει σηµαντικά από εκείνη που θα προσδιοριζόταν χρησιµοποιώντας 

την εύλογη αξία κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού.  
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Η συχνότητα των αναπροσαρµογών εξαρτάται από τις µεταβολές της εύλογης αξίας 

των στοιχείων των ενσώµατων παγίων που υπόκεινται σε αναπροσαρµογή. 

- Αποσβέσιµη αξία και περίοδος απόσβεσης  

Το αποσβέσιµο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου πρέπει να κατανέµεται 

συστηµατικά κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής του.  

Η υπολειµµατική αξία και η ωφέλιµη ζωή ενός περιουσιακού στοιχείου θα 

αναθεωρούνται τουλάχιστον στη λήξη κάθε οικονοµικού έτους και, αν οι προσδοκίες 

διαφέρουν από τις προηγούµενες εκτιµήσεις, η µεταβολή (οι µεταβολές) θα 

αντιµετωπίζονται ως µεταβολή σε λογιστική εκτίµηση σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 8  -

Λογιστικές πολιτικές, µεταβολές των λογιστικών εκτιµήσεων και λάθη.  

Η ωφέλιµη ζωή ενός περιουσιακού στοιχείου ορίζεται µε βάση την αναµενόµενη 

χρησιµότητά του για την οικονοµική οντότητα. Η πολιτική διαχείρισης της 

περιουσίας της οικονοµικής οντότητας µπορεί να περιλαµβάνει τη διάθεση των 

περιουσιακών στοιχείων, ύστερα από ορισµένο χρόνο ή µετά την ανάλωση ενός 

ορισµένου µέρους από τα οικονοµικά οφέλη που είναι ενσωµατωµένα σε αυτά. 

Συνεπώς, η ωφέλιµη ζωή ενός περιουσιακού στοιχείου µπορεί να είναι βραχύτερη 

από την οικονοµική ζωή του. Η εκτίµηση της ωφέλιµης ζωής ενός περιουσιακού 

στοιχείου είναι θέµα κρίσης, που βασίζεται στην εµπειρία της οικονοµικής οντότητας 

από όµοια στοιχεία.  

Αποµείωση αξίας Η οικονοµική οντότητα εφαρµόζει το ∆.Λ.Π. 36 Αποµείωση αξίας 

περιουσιακών στοιχείων για να προσδιορίσει αν η αξία ενός στοιχείου των 

ενσώµατων παγίων έχει αποµειωθεί. Αυτό το Πρότυπο εξηγεί πώς µια οικονοµική 

οντότητα αναθεωρεί τη λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της, πώς 

προσδιορίζει το ανακτήσιµο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου και πότε αναγνωρίζει 

ή αναστρέφει µια ζηµία αποµείωσης. Σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 8, η οικονοµική 

οντότητα γνωστοποιεί το είδος και την επίδραση µιας µεταβολής λογιστικής 

εκτίµησης που έχει επίδραση στην τρέχουσα περίοδο ή που αναµένεται να έχει 

επίδραση σε µεταγενέστερες περιόδους. Για τα ενσώµατα πάγια, τέτοια 

γνωστοποίηση µπορεί να προκύψει από µεταβολές των εκτιµήσεων αναφορικά µε:  

α) τις υπολειµµατικές αξίες·  

β) το εκτιµώµενο κόστος αποσυναρµολόγησης, αποµάκρυνσης και αποκατάστασης 

στοιχείων των ενσώµατων παγίων·  
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γ) τις ωφέλιµες ζωές και  

δ) τις µεθόδους απόσβεσης.  

Με την Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 090 της 28/03/2013 σ. 0078 – 0085,τροποποιείται 

η παράγραφος 8 και προστίθεται η παράγραφος 81Ζ  στο  ∆.Λ.Π. 16 : 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ : Στοιχεία όπως ανταλλακτικά, εφεδρικός εξοπλισµός και εξοπλισµός 

συντήρησης αναγνωρίζονται σύµφωνα µε το παρόν ∆.Π.Χ.Α., εφόσον εµπίπτουν στον 

ορισµό των ενσώµατων παγίων. Σε διαφορετική περίπτωση, τα εν λόγω στοιχεία 

κατατάσσονται ως απόθεµα. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ:  Με τον κύκλο 

ετήσιων βελτιώσεων 2009–2011, που εκδόθηκε τον Μάιο του 2012, τροποποιήθηκε η 

παράγραφος 8. Οι οικονοµικές οντότητες εφαρµόζουν την εν λόγω τροποποίηση 

αναδροµικά σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 8 Λογιστικές Πολιτικές, Μεταβολές των Λογιστικών 

Εκτιµήσεων και Λάθη για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου 2013 ή 

αργότερα. Επιτρέπεται η εφαρµογή πριν από την ηµεροµηνία αυτή. Αν µια οντότητα 

εφαρµόσει την εν λόγω τροποποίηση για προγενέστερη περίοδο, γνωστοποιεί το 

 γεγονός αυτό. 

 

3.3   ∆.Λ.Π. 36 - Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων: 

 

 Το ∆.Λ.Π. 36  προδιαγράφει τις διαδικασίες που εφαρµόζει µια οικονοµική 

οντότητα, για να εξασφαλίσει ότι τα περιουσιακά στοιχεία της απεικονίζονται σε αξία 

όχι µεγαλύτερη από το ανακτήσιµο ποσό τους. Ένα περιουσιακό στοιχείο 

απεικονίζεται σε µεγαλύτερη από το ανακτήσιµο ποσό του αξία, αν η λογιστική αξία 

του υπερβαίνει το ποσό που ανακτάται µέσω χρήσης ή πώλησης του περιουσιακού 

αυτού στοιχείου. Αν αυτό συµβαίνει, το περιουσιακό στοιχείο χαρακτηρίζεται ως 

αποµειωµένης αξίας και το Πρότυπο απαιτεί η οικονοµική οντότητα να αναγνωρίζει 

ζηµία αποµείωσης. Το Πρότυπο επίσης καθορίζει πότε µια οικονοµική οντότητα 

πρέπει να αναστρέφει τη ζηµία αποµείωσης και προδιαγράφει τις γνωστοποιήσεις. 

Οι ακόλουθοι όροι χρησιµοποιούνται σε αυτό το Πρότυπο µε τις έννοιες που 

καθορίζονται:  

Όταν και µόνο όταν, το ανακτήσιµο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου είναι 

µικρότερο από τη λογιστική αξία του, η λογιστική αξία του περιουσιακού αυτού 

στοιχείου, θα µειώνεται στο ανακτήσιµο ποσό του. Αυτή η µείωση είναι µια ζηµία 

αποµείωσης.  
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 Μια ζηµία αποµείωσης θα αναγνωρίζεται αµέσως στα αποτελέσµατα, εκτός αν το 

περιουσιακό στοιχείο απεικονίζεται σε αναπροσαρµοσµένη αξία, σύµφωνα µε ένα 

άλλο. Κάθε ζηµία αποµείωσης αναπροσαρµοσµένου περιουσιακού στοιχείου θα 

αντιµετωπίζεται ως µια µείωση αναπροσαρµογής, σύµφωνα µε εκείνο το Πρότυπο.  

Μια ζηµία αποµείωσης σε ένα µη αναπροσαρµοσµένο περιουσιακό στοιχείο 

αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα. Όµως, µια ζηµία αποµείωσης σε ένα 

αναπροσαρµοσµένο περιουσιακό στοιχείο αναγνωρίζεται στα λοιπά συνολικά έσοδα 

εφόσον η ζηµία αποµείωσης δεν υπερβαίνει το ποσό που παραµένει στο πλεόνασµα 

αναπροσαρµογής για αυτό το ίδιο περιουσιακό στοιχείο. Μια τέτοια ζηµία 

αποµείωσης επί ενός αναπροσαρµοσµένου περιουσιακού στοιχείου µειώνει το 

πλεόνασµα αναπροσαρµογής για εκείνο το περιουσιακό στοιχείο.  

Όταν το εκτιµώµενο ποσό για µια ζηµία αποµείωσης είναι µεγαλύτερο από τη 

λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου στο οποίο αυτή αφορά, η οικονοµική 

οντότητα πρέπει να αναγνωρίζει µια υποχρέωση αν και µόνον αν, αυτό επιβάλλεται 

από ένα άλλο Πρότυπο.  

Μετά την αναγνώριση της ζηµίας αποµείωσης, η επιβάρυνση της απόσβεσης για το 

περιουσιακό στοιχείο θα αναπροσαρµόζεται σε µελλοντικές περιόδους, για να 

κατανέµεται η αναθεωρηµένη λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου, µειωµένη 

κατά την υπολειµµατική αξία του (αν υπάρχει), σε µια συστηµατική βάση κατά τη 

διάρκεια της αποµένουσας ωφέλιµης ζωής του.  

Αναστροφή ζηµίας αποµείωσης για ένα µεµονωµένο περιουσιακό στοιχείο  

 Η αυξηµένη λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου εκτός υπεραξίας, που 

οφείλεται σε αναστροφή µιας ζηµίας αποµείωσης, δεν θα υπερβαίνει τη λογιστική 

αξία, που θα είχε προσδιορισθεί (καθαρή απόσβεσης), αν δεν είχε αναγνωριστεί 

καµία ζηµία αποµείωσης, στο περιουσιακό στοιχείο, σε προηγούµενα έτη.  

 Κάθε αύξηση στη λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου, εκτός υπεραξίας, 

πέραν από τη λογιστική αξία που θα είχε προσδιοριστεί (καθαρή απόσβεσης), αν δεν 

είχε αναγνωριστεί καµία ζηµία αποµείωσης, για το περιουσιακό στοιχείο σε 

προηγούµενα χρόνια, είναι µια αναπροσαρµογή. Κατά τη λογιστική αντιµετώπιση 

µιας τέτοιας αναπροσαρµογής, η οικονοµική οντότητα εφαρµόζει το Πρότυπο που 

έχει εφαρµογή στο περιουσιακό αυτό στοιχείο. 

Μια αναστροφή ζηµίας αποµείωσης περιουσιακού στοιχείου, εκτός υπεραξίας, θα 

αναγνωρίζεται άµεσα στα αποτελέσµατα, εκτός αν το περιουσιακό στοιχείο 
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απεικονίζεται σε αναπροσαρµοσµένη αξία, σύµφωνα µε ένα άλλο Πρότυπο. Κάθε 

αναστροφή ζηµίας αποµείωσης αναπροσαρµοσµένου περιουσιακού στοιχείου θα 

αντιµετωπίζεται ως µια αύξηση αναπροσαρµογής, σύµφωνα µε εκείνο το Πρότυπο.  

Μια αναστροφή ζηµίας αποµείωσης σε αναπροσαρµοσµένο περιουσιακό στοιχείο 

αναγνωρίζεται στα λοιπά συνολικά έσοδα και αυξάνει το πλεόνασµα 

αναπροσαρµογής για εκείνο το περιουσιακό στοιχείο. Ωστόσο, κατά την έκταση που 

µια ζηµία αποµείωσης στο ίδιο αναπροσαρµοσµένο περιουσιακό στοιχείο, είχε 

αναγνωριστεί προηγουµένως στα αποτελέσµατα, µια αναστροφή αυτής της ζηµίας 

αποµείωσης επίσης αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα.  

Αφού µια αναστροφή µιας ζηµίας αποµείωσης έχει αναγνωριστεί, η επιβάρυνση της 

απόσβεσης, για το περιουσιακό στοιχείο, θα αναπροσαρµόζεται σε µελλοντικές 

περιόδους, για να επιµερίζεται η αναθεωρηµένη λογιστική αξία του περιουσιακού 

στοιχείου, µειωµένη κατά την υπολειµµατική αξία του (αν υπάρχει), σε µια 

συστηµατική βάση, κατά τη διάρκεια της αποµένουσας ωφέλιµης ζωής του. 

 
 

3.4   ∆.Λ.Π. 38 - Άϋλα περιουσιακά στοιχεία:  

 

Το παρόν πρότυπο προδιαγράφει το λογιστικό χειρισµό των άυλων περιουσιακών 

στοιχείων, µε τα οποία δεν ασχολήθηκε ιδιαιτέρως ένα άλλο Πρότυπο. Το Πρότυπο 

επίσης καθορίζει πώς επιµετράται η λογιστική αξία των άυλων περιουσιακών 

στοιχείων και απαιτεί ορισµένες καθορισµένες γνωστοποιήσεις σχετικά µε τα άυλα 

περιουσιακά στοιχεία. 

Μερικά άυλα περιουσιακά στοιχεία µπορεί να περιλαµβάνονται σε ένα στοιχείο µε 

φυσική υπόσταση, τέτοια όπως ένας ψηφιακός δίσκος µαγνητικής εγγραφής (στην 

περίπτωση του ηλεκτρονικού λογισµικού), µια νοµική τεκµηρίωση (στην περίπτωση 

µιας άδειας ή ευρεσιτεχνίας) ή φιλµ. Κατά τον προσδιορισµό, αν ένα περιουσιακό 

στοιχείο που ενσωµατώνει συγχρόνως άυλα και υλικά στοιχεία, πρέπει να 

αντιµετωπίζεται σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 16 Ενσώµατα πάγια ή ως ένα άυλο 

περιουσιακό στοιχείο σύµφωνα µε αυτό το Πρότυπο, η οικονοµική οντότητα πρέπει 

να εκτιµήσει ποιο στοιχείο είναι περισσότερο σηµαντικό. Για παράδειγµα, το 

ηλεκτρονικό λογισµικό για ένα ηλεκτρονικά ελεγχόµενο µηχανικό εργαλείο, που δεν 

µπορεί να λειτουργεί χωρίς αυτό το ειδικό λογισµικό, είναι ένα αναπόσπαστο µέρος 
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του σχετικού υλικού και αντιµετωπίζεται ως πάγιο περιουσιακό στοιχείο. Το ίδιο 

ισχύει για το λειτουργικό σύστηµα ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή. Όταν το 

λογισµικό δεν είναι ένα αναπόσπαστο τµήµα του σχετικού υλικού, το λογισµικό 

αντιµετωπίζεται ως ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο.  

Απόσβεση είναι η συστηµατική κατανοµή του αποσβέσιµου ποσού ενός άυλου 

περιουσιακού στοιχείου κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής του.  

Αποσβέσιµο ποσό είναι το κόστος ενός περιουσιακού στοιχείου ή άλλο ποσό που 

υποκαθιστά το κόστος µειωµένο κατά την υπολειµµατική αξία του.  

Ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο είναι ένα αναγνωρίσιµο µη χρηµατικό περιουσιακό 

στοιχείο χωρίς φυσική υπόσταση.  

Η υπολειµµατική αξία ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου είναι η αξία που η 

οικονοµική οντότητα εκτιµά ότι θα λάµβανε επί του παρόντος από την εκποίηση του 

περιουσιακού στοιχείου, µετά την αφαίρεση του κόστους εκποίησης, αν το 

περιουσιακό στοιχείο ήταν ήδη στην ηλικία και την κατάσταση που θα αναµενόταν 

κατά το τέλος της ωφέλιµης ζωής του. 

Φάση έρευνας : Έρευνα είναι πρωτότυπη και προγραµµατισµένη συστηµατική 

εξέταση που αναλαµβάνεται µε την προσµονή της απόκτησης νέας επιστηµονικής ή 

τεχνικής γνώσης και αντίληψης. Άυλο περιουσιακό στοιχείο που προκύπτει από 

έρευνα (ή από τη φάση έρευνας ενός εσωτερικού προγράµµατος) δεν θα 

αναγνωρίζεται. ∆απάνες έρευνας (ή φάσεις έρευνας ενός εσωτερικού προγράµµατος) 

θα αναγνωρίζονται ως έξοδα, όταν πραγµατοποιούνται. 

Στη φάση έρευνας ενός προγράµµατος, η οικονοµική οντότητα δεν µπορεί να 

αποδείξει ότι υπάρχει ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο το οποίο θα δηµιουργήσει 

πιθανά µελλοντικά οικονοµικά οφέλη. Συνεπώς, αυτές οι δαπάνες αναγνωρίζονται 

πάντοτε ως έξοδα, όταν πραγµατοποιούνται. 

Ανάπτυξη είναι η εφαρµογή των ευρηµάτων της έρευνας ή άλλης γνώσης σε ένα 

πρόγραµµα ή σχέδιο για την παραγωγή νέων ή ουσιωδώς βελτιωµένων υλικών, 

συσκευών, προϊόντων, διαδικασιών, συστηµάτων ή υπηρεσιών πριν από την έναρξη 

της εµπορικής παραγωγής ή χρήσης.  

Στη φάση ανάπτυξης ενός εσωτερικού προγράµµατος, η οικονοµική οντότητα µπορεί, 

σε ορισµένες περιπτώσεις, να αναγνωρίζει ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο και να 

αποδεικνύει ότι το περιουσιακό στοιχείο θα δηµιουργήσει πιθανά µελλοντικά 
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οικονοµικά οφέλη. Αυτό γιατί η φάση ανάπτυξης ενός προγράµµατος είναι 

περισσότερο προωθηµένη παρά η φάση έρευνας. 

Για να αποδείξει η οικονοµική οντότητα πώς ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο θα 

δηµιουργήσει πιθανά µελλοντικά οικονοµικά οφέλη, η οικονοµική οντότητα εκτιµά 

τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη που πρόκειται να αποκοµίσει από το περιουσιακό 

στοιχείο µε τη χρησιµοποίηση των αρχών του ∆.Λ.Π. 36 Αποµείωση αξίας 

περιουσιακών στοιχείων. Αν το περιουσιακό στοιχείο θα δηµιουργήσει οικονοµικά 

οφέλη µόνο σε συνδυασµό µε άλλα περιουσιακά στοιχεία, η οικονοµική οντότητα 

εφαρµόζει την αρχή των µονάδων δηµιουργίας ταµιακών ροών του ∆.Λ.Π. 36.  

Μέθοδος κόστους :Μετά την αρχική αναγνώριση, ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο θα 

απεικονίζεται στο κόστος του µείον κάθε σωρευµένη απόσβεση και κάθε σωρευµένη 

ζηµία αποµείωσης.  

Μέθοδος αναπροσαρµογής :Μετά την αρχική αναγνώριση, ένα άυλο περιουσιακό 

στοιχείο θα απεικονίζεται σε µια αναπροσαρµοσµένη αξία, που είναι η εύλογη αξία 

του κατά την ηµεροµηνία της αναπροσαρµογής µείον κάθε µεταγενέστερη 

σωρευµένη απόσβεση και κάθε µεταγενέστερη σωρευµένη ζηµία αποµείωσης.  

Αναπροσαρµογές πρέπει να γίνονται τόσο τακτικά ώστε η λογιστική αξία του 

περιουσιακού στοιχείου κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού να µην διαφέρει 

ουσιωδώς από την εύλογη αξία του.  

Ωφέλιµη Ζωή :Η οικονοµική οντότητα θα εκτιµά αν η ωφέλιµη ζωή ενός άυλου 

περιουσιακού στοιχείου είναι περιορισµένη ή αόριστη και, αν είναι περιορισµένη, τη 

διάρκεια ή τον αριθµό των παραγωγικών ή όµοιων µονάδων που αποτελούν εκείνη 

την ωφέλιµη ζωή. Η οικονοµική οντότητα θα θεωρεί ότι ένα άυλο περιουσιακό 

στοιχείο έχει αόριστη ωφέλιµη ζωή όταν, βάσει ανάλυσης των σχετικών παραγόντων, 

δεν υπάρχει προβλεπόµενη λήξη της περιόδου κατά την οποία το περιουσιακό 

στοιχείο αναµένεται να δηµιουργήσει καθαρές ταµιακές εισροές για την οικονοµική 

οντότητα.  

Ο λογιστικός χειρισµός για ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο βασίζεται στην ωφέλιµη 

ζωή του. Ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο µε περιορισµένη ωφέλιµη ζωή αποσβένεται 

(βλ. παραγράφους 97-106) και ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο µε αόριστη ωφέλιµη 

ζωή δεν αποσβένεται (βλ. παραγράφους 107-110). Τα επεξηγηµατικά παραδείγµατα 

που συνοδεύουν το παρόν Πρότυπο επεξηγούν τον προσδιορισµό της ωφέλιµης ζωής 
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για διάφορα άυλα περιουσιακά στοιχεία και την επακόλουθη λογιστική αντιµετώπιση 

βάσει εκείνων των προσδιορισµών της ωφέλιµης ζωής.  

Λαµβάνοντας υπόψη το ιστορικό των ταχέων µεταβολών στην τεχνολογία, στο 

ηλεκτρονικό λογισµικό και πολλά άλλα, τα άυλα περιουσιακά στοιχεία είναι 

ευαίσθητα στην τεχνολογική απαξίωση. Συνεπώς, πιθανολογείται ότι η ωφέλιµη ζωή 

τους θα είναι σύντοµη. 

 Η ωφέλιµη ζωή ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου που ανακύπτει από συµβατικά ή 

άλλα νοµικά δικαιώµατα δεν θα υπερβαίνει την περίοδο που ισχύουν τα συµβατικά ή 

άλλα νοµικά δικαιώµατα, αλλά µπορεί να είναι συντοµότερη ανάλογα µε τη διάρκεια 

της περιόδου που η οικονοµική οντότητα αναµένει να κάνει χρήση του περιουσιακού 

στοιχείου. 

- Αυλα Περιουσιακά Στοιχεία µε Περιορισµένη Ωφέλιµη Ζωή: 

Περίοδος απόσβεσης και µέθοδος απόσβεσης : Το αποσβέσιµο ποσό ενός άυλου 

περιουσιακού στοιχείου µε περιορισµένη ωφέλιµη ζωή θα κατανέµεται συστηµατικά 

κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής του. Η απόσβεση θα αρχίζει όταν το 

περιουσιακό στοιχείο καθίσταται διαθέσιµο προς χρήση, ήτοι όταν βρίσκεται στην 

τοποθεσία και την κατάσταση που απαιτείται για τη λειτουργία που η διοίκηση έχει 

προσδιορίσει. Η απόσβεση ενός περιουσιακού στοιχείου θα παύει κατά τη νωρίτερη 

ηµεροµηνία µεταξύ εκείνης που το περιουσιακό στοιχείο κατατάσσεται ως 

κατεχόµενο προς πώληση (ή που συµπεριλαµβάνεται σε οµάδα διάθεσης που 

κατατάσσεται ως κατεχόµενη προς πώληση) σύµφωνα µε το ∆.Π.Χ.Α. 5 και εκείνης 

κατά την οποία παύει να αναγνωρίζεται το περιουσιακό στοιχείο. Η 

χρησιµοποιούµενη µέθοδος απόσβεσης θα αντικατοπτρίζει το ρυθµό µε τον οποίο τα 

µελλοντικά οικονοµικά οφέλη αναµένεται να αναλωθούν από την οικονοµική 

οντότητα. Αν αυτός ο ρυθµός δεν µπορεί να καθοριστεί αξιόπιστα, η σταθερή 

µέθοδος θα χρησιµοποιείται. Η επιβάρυνση της απόσβεσης για κάθε περίοδο θα 

αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα, εκτός αν αυτό ή άλλο Πρότυπο επιτρέπει ή απαιτεί 

αυτή να συµπεριλαµβάνεται στη λογιστική αξία ενός άλλου περιουσιακού στοιχείου.  

Η περίοδος απόσβεσης και η µέθοδος απόσβεσης για άυλο περιουσιακό στοιχείο µε 

περιορισµένη ωφέλιµη ζωή θα επανεξετάζονται τουλάχιστον στο τέλος κάθε 

οικονοµικού έτους. Αν η αναµενόµενη ωφέλιµη ζωή του περιουσιακού στοιχείου 

είναι διαφορετική από προηγούµενες εκτιµήσεις, η περίοδος απόσβεσης θα 

µεταβάλλεται κατ’ ακολουθία. Αν έχει υπάρξει µια ουσιώδη µεταβολή στον 
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προσδοκώµενο ρυθµό των µελλοντικών οικονοµικών ωφελειών που ενσωµατώνονται 

στο περιουσιακό στοιχείο, η µέθοδος απόσβεσης πρέπει να µεταβληθεί έτσι ώστε να 

αντανακλά το διαµορφωµένο ρυθµό. Τέτοιες µεταβολές θα αντιµετωπίζονται 

λογιστικά ως µεταβολές της λογιστικής εκτίµησης σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 8.  

- Αυλα Περιουσιακά Στοιχεία µε Αόριστη Ωφέλιµη Ζωή: 

Ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο µε αόριστη ωφέλιµη ζωή δεν θα αποσβένεται.  

Σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 36, η οικονοµική οντότητα απαιτείται να εξετάζει τα άυλα 

περιουσιακά στοιχεία για αποµείωση συγκρίνοντας τα ανακτήσιµα ποσά τους µε τη 

λογιστική αξία τους  

α) ετησίως και  

β) όποτε υπάρχει ένδειξη ότι το άυλο περιουσιακό στοιχείο µπορεί να έχει υποστεί 

αποµείωση αξίας 

Επανεξέταση της εκτίµησης της ωφέλιµης ζωής :Η ωφέλιµη ζωή ενός άυλου 

περιουσιακού στοιχείου που δεν αποσβένεται θα επανεξετάζεται σε κάθε περίοδο για 

να προσδιοριστεί αν τα γεγονότα και οι συνθήκες συνεχίζουν να υποστηρίζουν την 

εκτίµηση της ωφέλιµης ζωής για εκείνο το στοιχείο. Αν δεν την υποστηρίζουν, η 

µεταβολή της εκτίµησης της ωφέλιµης ζωής από αόριστη σε περιορισµένη θα πρέπει 

να αντιµετωπίζεται λογιστικά ως µεταβολή λογιστικής εκτίµησης, σύµφωνα µε το 

∆.Λ.Π. 8.  

 
 

3.5   ∆.Λ.Π. 39, ∆.Λ.Π. 32& ∆.Π.Χ.Α.7 - Χρηµατοοικονοµικά 

Περιουσιακά  & χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις :  
 

 
 
Σκοπός του ∆.Λ.Π. 39 είναι να καθιερώσει αρχές για την παρουσίαση των 

χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων, χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων 

και κάποιων συµβολαίων αγοράς ή πώλησης µη χρηµατοοικονοµικών στοιχείων. Οι 

απαιτήσεις παρουσίασης πληροφοριών σχετικά µε χρηµατοοικονοµικά µέσα 

αναφέρονται στο ∆.Λ.Π. 32 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση. Οι απαιτήσεις 

γνωστοποίησης πληροφοριών σχετικά µε χρηµατοοικονοµικά µέσα αναφέρονται στο 

∆.Π.Χ.Α. 7 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις. 

Στο ∆.Π.Χ.Α. 7, οι παράγραφοι 9-11 και Β4 απαιτούν η οικονοµική οντότητα να 

παράσχει γνωστοποιήσεις σχετικά µε τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 
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και τις χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις που έχει προσδιορίσει στην εύλογη αξία 

µέσω αποτελεσµάτων, συµπεριλαµβανοµένου του τρόπου µε τον οποίο ικανοποίησε 

αυτές τις προϋποθέσεις.  

Με τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) αριθ. 1256/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης ∆εκεµβρίου 

2012, L 360/29.12.2012) τροποποιήθηκαν το ∆.Λ.Π. 32  «Χρηµατοπιστωτικά µέσα: 

Παρουσίαση» και ∆.Π.Χ.Α. 7 «Χρηµατοπιστωτικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις-

Συµψηφισµός  χρηµατο-οικονοµικών  περιουσιακών  στοιχείων  και  

χρηµατοοικονοµικών  υποχρεώσεων»  Η τροποποίηση στο ∆.Λ.Π. 32 αφορά τις οδηγίες 

εφαρµογής του προτύπου σχετικά µε τον συµψηφισµό ενός χρηµατοοικονοµικού 

περιουσιακού στοιχείου και µιας χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης και η τροποποίηση 

στο ∆.Π.Χ.Α. 7 τις σχετικές γνωστοποιήσεις . Εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014. Η εφαρµογή νωρίτερα 

επιτρέπεται. 

Την 16.12.2011, το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε την 

τροποποίηση του ∆.Π.Χ.Α. 7 µε  την οποία  προστέθηκαν στο πρότυπο 

γνωστοποιήσεις αναφορικά µε τη µετάβαση στο ∆.Π.Χ.Α. 9. Εφαρµόζεται στις 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2015. Η 

εφαρµογή νωρίτερα επιτρέπεται. 

Κρίνεται  σκόπιµο να αναφερθούν λίγα λόγια για το ∆.Π.Χ.Α. 9:  

Το ∆.Π.Χ.Α. 9 αποτελεί την πρώτη φάση στο έργο του Σ∆.Λ.Π. (Συµβούλιο ∆ιεθνών 

Λογιστικών Προτύπων) για την αντικατάσταση του ∆.Λ.Π. 39 και αναφέρεται στην 

ταξινόµηση και επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και 

χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων. Το Σ∆.Λ.Π. στις επόµενες φάσεις του έργου θα 

επεκτείνει το ∆.Π.Χ.Α. 9 έτσι ώστε να προστεθούν νέες απαιτήσεις για την 

αποµείωση της αξίας και τη λογιστική αντιστάθµισης. Η Εταιρία (ή και ο Όµιλος) δεν 

µπορεί να εφαρµόσει (µπορούν να εφαρµόσουν) το ∆.Π.Χ.Α. 9 νωρίτερα διότι αυτό 

δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο όταν υιοθετηθεί, θα 

αποφασιστεί εάν θα εφαρµοστεί νωρίτερα από την 1 Ιανουαρίου 2015. 

Στην κλειόµενη όπως και στις προηγούµενες χρήσεις, για σκοπούς επιµέτρησης ενός 

χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου µετά την αρχική αναγνώριση, το 

∆.Λ.Π. 39  κατατάσσει τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία στις ακόλουθες 

τέσσερις κατηγορίες:  
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α) χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία µέσω των 

αποτελεσµάτων·  

β) διακρατούµενες µέχρι τη λήξη επενδύσεις·  

γ) δάνεια και απαιτήσεις και  

δ) διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία.  

Ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο ή µια χρηµατοοικονοµική υποχρέωση 

στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων είναι χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό 

στοιχείο ή χρηµατοοικονοµική υποχρέωση που πληροί οποιαδήποτε από τις δύο 

προϋποθέσεις που ακολουθούν: α) Κατατάσσεται ως κατεχόµενο για εµπορική 

εκµετάλλευση. Ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο ή µια 

χρηµατοοικονοµική υποχρέωση κατατάσσεται ως κατεχόµενο/η για εµπορική 

εκµετάλλευση αν:  

i) αποκτήθηκε ή πραγµατοποιήθηκε κυρίως για σκοπούς πώλησης ή επαναγοράς στο 

εγγύς µέλλον, 

ii) αποτελεί κατά την αρχική αναγνώριση µέρος χαρτοφυλακίου εξατοµικευµένων 

χρηµατοοικονοµικών µέσων που είχαν κοινή διαχείριση και για τα οποία υπάρχουν 

τεκµηριωµένες ενδείξεις πρόσφατου σχεδίου βραχυπρόθεσµης αποκόµισης κερδών, ή  

iii) είναι παράγωγο (εκτός από παράγωγο που είναι συµβόλαιο χρηµατοοικονοµικής 

εγγύησης ή προσδιορισµένο και αποτελεσµατικό µέσο αντιστάθµισης 

Κέρδος ή ζηµία επί ενός χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου ή µιας 

χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης που κατατάσσεται στην εύλογη αξία µέσω των 

αποτελεσµάτων αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα 

∆ιακρατούµενες µέχρι τη λήξη επενδύσεις είναι µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά 

περιουσιακά στοιχεία µε καθορισµένες ή προσδιοριστέες πληρωµές και καθορισµένη 

λήξη τα οποία η οικονοµική οντότητα έχει την πρόθεση και τη δυνατότητα να 

διακρατήσει µέχρι τη λήξη, εκτός από:  

α) εκείνα που η οικονοµική οντότητα προσδιορίζει στην εύλογη αξία µέσω των 

αποτελεσµάτων κατά την αρχική αναγνώριση·  

β) εκείνα που η οικονοµική οντότητα προσδιορίζει ως διαθέσιµα προς πώληση και  

γ) εκείνα που ανταποκρίνονται στον ορισµό των δανείων και απαιτήσεων.  
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Τα δάνεια και οι απαιτήσεις είναι µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά 

στοιχεία µε σταθερές ή προσδιοριστέες καταβολές που δεν έχουν χρηµατιστηριακή 

τιµή σε ενεργό αγορά εκτός από:  

α) εκείνα που η οικονοµική οντότητα σκοπεύει να πωλήσει αµέσως ή στο εγγύς 

µέλλον, που θα καταταχθούν ως προοριζόµενα για εµπορική εκµετάλλευση και 

εκείνα που η οικονοµική οντότητα προσδιορίζει στην εύλογη αξία µέσω των 

αποτελεσµάτων κατά την αρχική αναγνώριση·  

β) εκείνα που η οικονοµική οντότητα προσδιορίζει ως διαθέσιµα προς πώληση κατά 

την αρχική αναγνώριση ή  

γ) εκείνα των οποίων ο κάτοχος δύναται να µην ανακτήσει ουσιαστικά ολόκληρη την 

αρχική επένδυση, για λόγους εκτός από επιδείνωση πιστοληπτικής αξιοπιστίας, τα 

οποία θα καταταχθούν ως διαθέσιµα προς πώληση.  

Συµµετοχή που αποκτήθηκε σε συγκέντρωση περιουσιακών στοιχείων που δεν είναι 

δάνεια και απαιτήσεις (για παράδειγµα, συµµετοχή σε αµοιβαίο ή παρόµοιο 

κεφάλαιο) δεν αποτελεί δάνειο ή απαίτηση.  

Για τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και τις χρηµατοοικονοµικές 

υποχρεώσεις που απεικονίζονται στο αποσβεσµένο κόστος, το κέρδος ή η ζηµία 

αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα κατά την παύση αναγνώρισης ή την αποµείωση του 

χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου ή της χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης 

και µέσω της διαδικασίας της απόσβεσης.  

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία απεικονιζόµενα στο αποσβεσµένο κόστος  

Αν υπάρχει αντικειµενική απόδειξη ότι υπάρχει ζηµία αποµείωσης που αφορά δάνεια 

και απαιτήσεις ή διακρατούµενες µέχρι τη λήξη επενδύσεις που τηρούνται λογιστικά 

στο αποσβεσµένο κόστος, το ποσό της ζηµίας επιµετράται ως η διαφορά µεταξύ της 

λογιστικής αξίας του περιουσιακού στοιχείου και της παρούσας αξίας των 

εκτιµώµενων µελλοντικών ταµιακών ροών (εξαιρώντας µελλοντικές πιστωτικές 

ζηµίες που δεν έχουν πραγµατοποιηθεί) προεξοφληµένες µε το αρχικό 

αποτελεσµατικό επιτόκιο του περιουσιακού στοιχείου (ήτοι το αποτελεσµατικό 

επιτόκιο που υπολογίστηκε κατά την αρχική αναγνώριση). Η λογιστική αξία του 

περιουσιακού στοιχείου µειώνεται είτε απευθείας είτε µέσω της χρήσης ενός 

λογαριασµού πρόβλεψης. Το ποσό της ζηµίας αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα. 

∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία είναι εκείνα τα 

µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που δεν κατατάσσονται ως 
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α) δάνεια και απαιτήσεις β) επενδύσεις διακρατούµενες µέχρι τη λήξη ή γ) 

χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία µέσω των 

αποτελεσµάτων. 

Κέρδος ή ζηµία επί διαθέσιµου προς πώληση χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού 

στοιχείου θα αναγνωρίζεται στα λοιπά συνολικά έσοδα, εκτός από ζηµίες αποµείωσης 

(βλέπε παραγράφους 67- 70) και συναλλαγµατικά κέρδη και ζηµίες  έως ότου παύσει 

η αναγνώριση του χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου. Τότε, το σωρευτικό 

κέρδος ή η σωρευτική ζηµία που είχε προηγουµένως αναγνωριστεί στα λοιπά 

συνολικά έσοδα θα ανακαταταχθεί από τα ίδια κεφάλαια στα αποτελέσµατα ως 

προσαρµογή από ανακατάταξη. Όµως, ο τόκος που υπολογίζεται µε τη µέθοδο του 

αποτελεσµατικού επιτοκίου αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα (∆.Λ.Π. 18). Τα 

µερίσµατα επί διαθέσιµου προς πώληση συµµετοχικού τίτλου αναγνωρίζονται στα 

αποτελέσµατα όταν κατοχυρώνεται το δικαίωµα της οικονοµικής οντότητας να λάβει 

πληρωµή (∆.Λ.Π. 18).  

 Όταν µια µείωση της εύλογης αξίας ενός διαθέσιµου προς πώληση 

χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου έχει αναγνωριστεί απευθείας στα ίδια 

κεφάλαια και υπάρχουν αντικειµενικές αποδείξεις ότι το περιουσιακό στοιχείο εκείνο 

έχει υποστεί αποµείωση αξίας (βλ. παράγραφο 59), η σωρευτική ζηµία που είχε 

αναγνωριστεί απευθείας στα ίδια κεφάλαια   ανακατατάσσεται από τα ίδια κεφάλαια 

στα αποτελέσµατα ως προσαρµογή από ανακατάταξη, έστω και αν το 

χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο δεν έχει πάψει να αναγνωρίζεται.  

 Το ποσό της σωρευτικής ζηµίας που   ανακατατάσσεται από τα ίδια κεφάλαια στα 

αποτελέσµατα  σύµφωνα µε την παράγραφο 67 είναι η διαφορά µεταξύ του κόστους 

κτήσης (µετά την αφαίρεση αποπληρωµών κεφαλαίου και αποσβέσεων) και της 

τρέχουσας εύλογης αξίας, µείον κάθε ζηµίας αποµείωσης σε αυτό το 

χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο η οποία είχε αναγνωριστεί προηγουµένως 

στα αποτελέσµατα.  

 

3.6   ∆.Λ.Π. 2 – Αποθέµατα 

 

 Το ∆.Λ.Π. 2  προδιαγράφει το λογιστικό χειρισµό των αποθεµάτων. Ένα βασικό 

θέµα της λογιστικoποίησης των αποθεµάτων είναι το ποσό του κόστους που 
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αναγνωρίζεται ως περιουσιακό στοιχείο και µεταφέρεται σε νέο µέχρις ότου 

αναγνωριστούν τα σχετιζόµενα έσοδα. Το Πρότυπο αυτό παρέχει οδηγίες για τον 

τρόπο προσδιορισµού του κόστους και την εν συνεχεία αναγνώρισή του ως έξοδο, 

συµπεριλαµβανοµένης οποιασδήποτε υποτίµησης της λογιστικής αξίας µέχρι την 

καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία. Επίσης παρέχει οδηγίες ως προς τους τύπους 

προσδιορισµού του κόστους που χρησιµοποιούνται για την κοστολόγηση των 

αποθεµάτων 

Οι ακόλουθοι όροι χρησιµοποιούνται σε αυτό το Πρότυπο µε τις έννοιες που 

καθορίζονται:  

Αποθέµατα είναι περιουσιακά στοιχεία:  

α) που κατέχονται προς πώληση κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της 

επιχείρησης·  

β) που βρίσκονται στη διαδικασία της παραγωγής για τέτοια πώληση ή  

γ) έχουν τη µορφή υλών ή υλικών που θα αναλωθούν στην παραγωγική διαδικασία ή 

κατά την παροχή υπηρεσιών.  

Καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία είναι η εκτιµώµενη τιµή πώλησης κατά τη συνήθη ροή 

των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, µείον το εκτιµώµενο κόστος ολοκλήρωσης και 

το εκτιµώµενο κόστος που είναι αναγκαίο για να πραγµατοποιηθεί η πώληση.    

Εύλογη αξία είναι η τιµή που θα λάµβανε µια οντότητα για την πώληση ενός 

περιουσιακού στοιχείου ή που θα κατέβαλε µια οντότητα για τη µεταβίβαση µιας 

υποχρέωσης σε µια κανονική συναλλαγή µεταξύ συµµετεχόντων στην αγορά κατά 

την ηµεροµηνία επιµέτρησης. ( ∆.Π.Χ.Α. 13 Επιµέτρηση εύλογης αξίας.)  

Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία αναφέρεται στο καθαρό ποσό που µια οντότητα 

αναµένει να εισπράξει από την πώληση αποθεµάτων κατά τη συνήθη ροή των 

επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων. Η εύλογη αξία αντανακλά την τιµή στην οποία θα 

λάµβανε χώρα µια κανονική συναλλαγή για την πώληση των ίδιων αποθεµάτων στην 

κύρια (ή την πλέον συµφέρουσα) αγορά για τα συγκεκριµένα αποθέµατα µεταξύ 

συµµετεχόντων στην αγορά κατά την ηµεροµηνία επιµέτρησης. Η πρώτη αξία είναι 

αξία που αφορά συγκεκριµένα την οντότητα. Η δεύτερη δεν είναι. Η καθαρή 

ρευστοποιήσιµη αξία αποθεµάτων δύναται να µην ισούται µε την εύλογη αξία µείον 

το κόστος πώλησης.  
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Τα αποθέµατα περιλαµβάνουν αγαθά που αγοράστηκαν και κρατούνται προς 

µεταπώληση όπως για παράδειγµα, εµπορεύµατα που αγοράσθηκαν από έναν έµπορο 

λιανικής και κατέχονται για µεταπώληση ή γη και άλλη ακίνητη περιουσία που 

κρατείται για µεταπώληση. Τα αποθέµατα επίσης περιλαµβάνουν έτοιµα αγαθά που 

παράχθηκαν από την οικονοµική οντότητα ή παραγωγή σε εξέλιξη καθώς και ύλες 

και υλικά που αναµένεται να χρησιµοποιηθούν στην παραγωγική διαδικασία. Στην 

περίπτωση του παρέχοντος υπηρεσίες, τα αποθέµατα περιλαµβάνουν τα κόστη των 

υπηρεσιών για τα οποία η οικονοµική οντότητα δεν έχει αναγνωρίσει τα σχετικά 

έσοδα (∆.Λ.Π. 18 Έσοδα).  

Επιµέτρηση Αποθεµάτων: Τα αποθέµατα θα επιµετρώνται στη χαµηλότερη αξία 

µεταξύ κόστους και καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας.  

Κόστος αποθεµάτων :Το κόστος των αποθεµάτων πρέπει να περιλαµβάνει όλες τις 

δαπάνες αγοράς και µεταποίησης και τις λοιπές δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν για 

να φθάσουν τα αποθέµατα στην παρούσα θέση και κατάσταση.  

Οι εκτιµήσεις της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας επίσης λαµβάνουν υπόψη το 

σκοπό για τον οποίο τηρούνται τα αποθέµατα. Για παράδειγµα, η καθαρή 

ρευστοποιήσιµη αξία της ποσότητας του αποθέµατος που τηρείται για να καλύψει 

βέβαιες συµβάσεις πωλήσεων αγαθών ή υπηρεσιών, βασίζεται στη συµβατική τιµή. 

Αν οι συµβάσεις πωλήσεων καλύπτουν µικρότερες ποσότητες από αυτές των 

αποθεµάτων που τηρούνται, η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία της επί πλέον ποσότητας 

βασίζεται στις γενικές τιµές πώλησης. Προβλέψεις µπορεί να ανακύψουν από βέβαιες 

συµβάσεις πωλήσεων για ποσότητες που υπερβαίνουν τα υπάρχοντα αποθέµατα ή 

από βέβαιες συµβάσεις αγοράς. Τέτοιες προβλέψεις αντιµετωπίζονται σύµφωνα µε το 

∆.Λ.Π. 37 Προβλέψεις, ενδεχόµενες υποχρεώσεις και ενδεχόµενα περιουσιακά 

στοιχεία.  

Όταν πωλούνται αποθέµατα, η λογιστική αξία τους πρέπει να αναγνωρίζεται ως 

έξοδο της περιόδου κατά την οποία αναγνωρίστηκε το σχετικό έσοδο. Τα ποσά κάθε 

υποτίµησης των αποθεµάτων στην καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία και όλες οι ζηµίες 

των αποθεµάτων πρέπει να αναγνωρίζονται στα έξοδα της περιόδου κατά την οποία 

προέκυψε η υποτίµηση ή η ζηµία. Το ποσό κάθε αντιλογισµού της υποτίµησης των 

αποθεµάτων, που προκύπτει από µια αύξηση της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας, 

πρέπει να αναγνωρίζεται σε µείωση του ποσού της υποτίµησης των αποθεµάτων που 

βάρυνε τα έξοδα, κατά την περίοδο στην οποία γίνεται ο αντιλογισµός. 
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3.7   ∆.Λ.Π 23 - ∆ανεισµός :  

 

Το παρόν πρότυπο πραγµατεύεται  το κόστος δανεισµού που µπορεί να σχετίζεται 

άµεσα µε την αγορά, κατασκευή ή παραγωγή ενός περιουσιακού στοιχείου που πληροί 

τις προϋποθέσεις αποτελεί τµήµα του κόστους του στοιχείου αυτού. Τα λοιπά είδη 

κόστους δανεισµού αναγνωρίζονται ως έξοδα.  

Η οικονοµική οντότητα κεφαλαιοποιεί το κόστος δανεισµού που µπορεί να σχετίζεται 

άµεσα µε την αγορά, κατασκευή ή παραγωγή ενός περιουσιακού στοιχείου που 

πληροί τις προϋποθέσεις ως τµήµα του κόστους του στοιχείου αυτού. Η οικονοµική 

οντότητα αναγνωρίζει λοιπά είδη κόστους δανεισµού ως έξοδα της περιόδου κατά 

την οποία πραγµατοποιήθηκαν.  

Το κόστος δανεισµού που σχετίζεται άµεσα µε την αγορά, κατασκευή ή παραγωγή 

ενός περιουσιακού στοιχείου που πληροί τις προϋποθέσεις αποτελεί τµήµα του 

κόστους του στοιχείου αυτού. Αυτό το κόστος δανεισµού κεφαλαιοποιείται ως τµήµα 

του κόστους του περιουσιακού στοιχείου, εφόσον πιθανολογείται ότι θα αποφέρει στο 

µέλλον οικονοµικά οφέλη στην οικονοµική οντότητα και µπορεί να αποτιµηθεί 

αξιόπιστα. 

Το κόστος δανεισµού που σχετίζεται άµεσα µε την αγορά, κατασκευή ή παραγωγή 

ενός περιουσιακού στοιχείου που πληροί τις προϋποθέσεις είναι το κόστος δανεισµού 

εκείνο που θα µπορούσε να είχε αποφευχθεί αν δεν είχε γίνει η δαπάνη για το 

περιουσιακό στοιχείο που πληροί τις προϋποθέσεις. Όταν µια οικονοµική οντότητα 

δανείζεται κεφάλαια ειδικώς για το σκοπό της απόκτησης κάποιου περιουσιακού 

στοιχείου που πληροί τις προϋποθέσεις, το κόστος δανεισµού που σχετίζεται άµεσα 

µε αυτό το περιουσιακό στοιχείο µπορεί να προσδιοριστεί εύκολα. 

Μπορεί να είναι δύσκολο να διαπιστωθεί άµεση σχέση µεταξύ συγκεκριµένων 

δανείων και κάποιου περιουσιακού στοιχείου που πληροί τις προϋποθέσεις, καθώς 

και να προσδιοριστούν τα δάνεια που θα µπορούσαν διαφορετικά να είχαν 

αποφευχθεί. Αυτή η δυσκολία ανακύπτει π.χ. όταν η χρηµατοδοτική δραστηριότητα 

µιας οικονοµικής οντότητας συντονίζεται από κεντρική υπηρεσία. 

H οικονοµική οντότητα γνωστοποιεί:  

(α) το ποσό του κόστους δανεισµού που κεφαλαιοποιήθηκε κατά την περίοδο και,  

(β) το επιτόκιο κεφαλαιοποίησης που χρησιµοποιήθηκε για να προσδιοριστεί το ποσό 

του κόστους δανεισµού που είναι κατάλληλο για κεφαλαιοποίηση.  
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3.8    ∆.Λ.Π. 12 - Αναβαλλόµενος Φόρος Εισοδήµατος : 

 

 Το παρόν πρότυπο καθορίζει τον λογιστικό χειρισµό των φόρων εισοδήµατος. Το 

προέχον θέµα στη λογιστική των φόρων εισοδήµατος είναι το πώς θα πρέπει να 

λογιστικοποιηθούν οι τρέχουσες και µελλοντικές φορολογικές συνέπειες από: 

α) τη µελλοντική ανάκτηση (τον µελλοντικό διακανονισµό) της λογιστικής αξίας 

περιουσιακών στοιχείων (υποχρεώσεων) που αναγνωρίζονται στον ισολογισµό µιας 

οικονοµικής οντότητας και        

β) συναλλαγές και άλλα γεγονότα της τρέχουσας περιόδου που αναγνωρίζονται στις 

οικονοµικές καταστάσεις µιας οικονοµική οντότητας. 

Κατά την αναγνώριση ενός περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης εξυπακούεται ότι 

η αναφέρουσα οικονοµική οντότητα αναµένει να ανακτήσει ή να τακτοποιήσει τη 

λογιστική αξία αυτού του περιουσιακού στοιχείου ή της υποχρέωσης. Αν αναµένεται 

ότι η ανάκτηση ή η τακτοποίηση αυτής της λογιστικής αξίας θα καταστήσει τις 

µελλοντικές πληρωµές φόρων µεγαλύτερες (µικρότερες) από ό,τι αυτές θα ήταν αν η 

ανάκτηση ή ο διακανονισµός αυτός δεν είχε φορολογικές συνέπειες, αυτό το 

Πρότυπο απαιτεί από την οικονοµική οντότητα να αναγνωρίζει µία αναβαλλόµενη 

φορολογική υποχρέωση (αναβαλλόµενο φορολογικό περιουσιακό στοιχείο). 

Οι ακόλουθοι όροι χρησιµοποιούνται σε αυτό το Πρότυπο µε τις έννοιες που 

καθορίζονται: Λογιστικό αποτέλεσµα είναι το κέρδος ή ζηµία µιας περιόδου, πριν 

από την αφαίρεση του εξόδου φόρου.  

Φορολογητέο κέρδος (φορολογική ζηµία) είναι το ποσό του κέρδους (ή η ζηµία) µιας 

περιόδου, που προσδιορίζεται σύµφωνα µε τους κανόνες που έχουν τεθεί από τις 

φορολογικές αρχές, επί του οποίου είναι πληρωτέοι (ανακτήσιµοι) οι φόροι 

εισοδήµατος.  

Έξοδο φόρου (έσοδο φόρου) είναι το συγκεντρωτικό ποσό που περιλαµβάνεται στον 

προσδιορισµό του κέρδους ή της ζηµίας της περιόδου και αφορά τον τρέχοντα και 

τον αναβαλλόµενο φόρο.  

Τρέχων φόρος είναι το ποσό των πληρωτέων (ανακτήσιµων) φόρων εισοδήµατος που 

αφορά στο φορολογητέο κέρδος (φορολογική ζηµία) µιας περιόδου.  

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις είναι τα ποσά των φόρων εισοδήµατος 

που θα καταβληθούν σε µελλοντικές περιόδους, που αφορούν σε φορολογητέες 

χρονικές διαφορές.  
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Αναβαλλόµενα φορολογικά περιουσιακά στοιχεία είναι τα ποσά των φόρων 

εισοδήµατος που είναι ανακτήσιµα σε µελλοντικές περιόδους και αφορούν σε:  

α) εκπεστέες προσωρινές διαφορές, 

β) µεταφερόµενες αχρησιµοποίητες φορολογικές ζηµιές και  

γ) µεταφερόµενους αχρησιµοποίητους πιστωτικούς φόρους  

Προσωρινές διαφορές είναι οι διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας ενός 

περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης στον ισολογισµό και της φορολογικής βάσης 

του. Οι προσωρινές διαφορές µπορεί να είναι:  

α) φορολογητέες προσωρινές διαφορές οι οποίες είναι προσωρινές διαφορές που θα 

καταλήξουν σε φορολογητέα ποσά κατά τον προσδιορισµό του φορολογητέου 

κέρδους (της φορολογικής ζηµίας) των µελλοντικών περιόδων, όταν η λογιστική αξία 

του περιουσιακού στοιχείου ή της υποχρέωσης ανακτάται ή τακτοποιείται ή  

β) εκπεστέες προσωρινές διαφορές οι οποίες είναι προσωρινές διαφορές που θα 

καταλήξουν σε ποσά που είναι εκπεστέα κατά τον προσδιορισµό του φορολογητέου 

κέρδους (φορολογικής ζηµίας) των µελλοντικών περιόδων, όταν η λογιστική αξία του 

περιουσιακού στοιχείου ή της υποχρέωσης ανακτάται ή τακτοποιείται.  

Η φορολογική βάση περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης είναι το ποσό που 

αποδίδεται σε αυτό το περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση για φορολογικούς 

σκοπούς.  

Το έξοδο φόρου (το έσοδο φόρου) περιλαµβάνει το τρέχον έξοδο φόρου (το τρέχον 

έσοδο φόρου) και το αναβαλλόµενο έξοδο φόρου (το αναβαλλόµενο έσοδο φόρου 

Φορολογική βάση  

Η φορολογική βάση περιουσιακού στοιχείου είναι το ποσό που θα είναι εκπεστέο 

φορολογικά από φορολογητέα οικονοµικά οφέλη που θα εισρεύσουν σε µια 

οικονοµική οντότητα, όταν αυτή ανακτά τη λογιστική αξία του περιουσιακού 

στοιχείου. Αν αυτά τα οικονοµικά οφέλη δεν θα είναι φορολογητέα, η φορολογική 

βάση του περιουσιακού στοιχείου είναι ίση µε τη λογιστική αξία του. 

Η φορολογική βάση µιας υποχρέωσης είναι η λογιστική αξία της, µείον κάθε ποσό 

που θα είναι εκπεστέο φορολογικά σε σχέση µε αυτήν την υποχρέωση σε µελλοντικές 

περιόδους. Στην περίπτωση εσόδου το οποίο εισπράτεται προκαταβολικά, η 

φορολογική βάση της προκύπτουσας υποχρέωσης είναι η λογιστική αξία της, µείον 

κάθε ποσό του εσόδου που δεν θα είναι φορολογητέο σε µελλοντικές περιόδους.  
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Όταν η φορολογική βάση περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης δεν είναι αµέσως 

εµφανής, είναι χρήσιµο να λαµβάνεται υπόψη η θεµελιώδης αρχή στην οποία 

βασίζεται το παρόν Πρότυπο: ότι µια οικονοµική οντότητα, µε ορισµένες 

περιορισµένες εξαιρέσεις, οφείλει να αναγνωρίσει αναβαλλόµενη φορολογική 

υποχρέωση (περιουσιακό στοιχείο) οσάκις η ανάκτηση ή ο διακανονισµός της 

λογιστικής αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου ή µίας υποχρέωσης θα καθιστούσε τις 

µελλοντικές φορολογικές πληρωµές µεγαλύτερες (µικρότερες) από όσες θα ήταν αν η 

ίδια ανάκτηση ή ο διακανονισµός δεν είχε φορολογικές συνέπειες. 

Στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, οι προσωρινές διαφορές 

προσδιορίζονται από τη σύγκριση των λογιστικών αξιών των περιουσιακών στοιχείων 

και υποχρεώσεων, στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, µε την κατάλληλη 

φορολογική βάση. Η φορολογική βάση προσδιορίζεται µε αναφορά σε µία 

ενοποιηµένη φορολογική δήλωση, σε όσες δικαιοδοσίες προβλέπεται η υποβολή 

τέτοιας δήλωσης. Σε άλλες δικαιοδοσίες, η φορολογική βάση προσδιορίζεται µε 

αναφορά στις φορολογικές δηλώσεις κάθε οικονοµικής οντότητας του οµίλου.  

Οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις (περιουσιακά στοιχεία) για την τρέχουσα και 

τις προηγούµενες περιόδους θα επιµετρώνται στο ποσό που αναµένεται να πληρωθεί 

στις φορολογικές αρχές (ή να ανακτηθεί από αυτές), µε τη χρήση φορολογικών 

συντελεστών (και φορολογικών νόµων) που έχουν θεσπιστεί ή ουσιαστικά θεσπιστεί, 

µέχρι την ηµεροµηνία του ισολογισµού.  

Τα αναβαλλόµενα φορολογικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις θα 

επιµετρώνται µε τους φορολογικούς συντελεστές που αναµένονται να εφαρµοστούν 

στην περίοδο κατά την οποία θα τακτοποιηθεί το περιουσιακό στοιχείο ή η 

υποχρέωση, λαµβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς 

νόµους) που έχουν θεσπιστεί ή ουσιωδώς θεσπιστεί, µέχρι την ηµεροµηνία του 

ισολογισµού.  

Τα τρέχοντα και τα αναβαλλόµενα φορολογικά περιουσιακά στοιχεία και 

υποχρεώσεις επιµετρώνται συνήθως µε τη χρήση φορολογικών συντελεστών (και 

φορολογικών νόµων) που έχουν θεσπιστεί. Όµως, σε µερικές δικαιοδοσίες, 

ανακοινώσεις των φορολογικών συντελεστών (και φορολογικών νόµων) από την 

κυβέρνηση έχουν την ουσιαστική επίδραση της πραγµατικής θέσπισης, η οποία 

µπορεί να ακολουθεί την ανακοίνωση σε περίοδο µερικών µηνών. Σε αυτές τις 
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περιπτώσεις, τα φορολογικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις επιµετρώνται µε 

τη χρήση του ανακοινωθέντος φορολογικού συντελεστή (και φορολογικών νόµων).  

 Όταν εφαρµόζονται διαφορετικοί φορολογικοί συντελεστές σε διαφορετικά επίπεδα 

φορολογητέου εισοδήµατος, τα αναβαλλόµενα φορολογικά περιουσιακά στοιχεία και 

υποχρεώσεις επιµετρώνται µε τη χρήση των µέσων συντελεστών που αναµένονται να 

εφαρµοστούν στο φορολογητέο κέρδος (φορολογική ζηµία) των περιόδων στις οποίες 

οι προσωρινές διαφορές αναµένονται να αναστραφούν.  

Η επιµέτρηση των αναβαλλόµενων φορολογικών υποχρεώσεων και αναβαλλόµενων 

φορολογικών περιουσιακών στοιχείων θα αντανακλά τις επακόλουθες φορολογικές 

συνέπειες που θα προκύψουν από τον τρόπο µε τον οποίο η οικονοµική οντότητα 

αναµένει, κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού, να ανακτήσει ή να τακτοποιήσει τη 

λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεών της. 

Με τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) αριθ. 1255/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης 

∆εκεµβρίου 2012, L 360/29.12.2012 τροποποιήθηκε το ∆.Λ.Π. 12  «Φόροι 

εισοδήµατος –  Αναβαλλόµενος  φόρος:  Ανάκτηση  υποκείµενων  περιουσιακών  

στοιχείων»   ως εξής: Το ∆.Λ.Π. 12 απαιτεί η οικονοµική οντότητα να αποτιµά τον 

αναβαλλόµενο φόρο που σχετίζεται µε ένα περιουσιακό στοιχείο ανάλογα µε το αν η 

οντότητα αναµένει να ανακτήσει τη λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου µέσω 

χρήσης ή µέσω πώλησης. Μπορεί να είναι δύσκολο και υποκειµενικό να εκτιµηθεί 

κατά πόσο η ανάκτηση θα πραγµατοποιηθεί µε τη χρήση ή µέσω πώλησης, όταν το 

περιουσιακό στοιχείο αποτιµάται µε τη µέθοδο της εύλογης αξίας του ∆.Λ.Π. 40 

«Επενδύσεις σε Ακίνητα». Η τροπολογία παρέχει µια πρακτική λύση στο πρόβληµα 

µε την εισαγωγή της υπόθεσης ότι η ανάκτηση της λογιστικής αξίας θα 

πραγµατοποιηθεί υπό φυσιολογικές συνθήκες µέσω πώλησης.  

 
 

3.9   ∆.Λ.Π. 19 - Παροχές στο προσωπικό:  

 

Το παρόν πρότυπο προδιαγράφει τη λογιστική και τις γνωστοποιήσεις για παροχές σε 

εργαζόµενους. Το Πρότυπο απαιτεί η οικονοµική οντότητα να αναγνωρίζει: 

α) υποχρέωση, όταν ένας εργαζόµενος έχει παράσχει υπηρεσία µε αντάλλαγµα 

παροχές σε που θα καταβληθούν µελλοντικά και 

β) έξοδο, όταν η οικονοµική οντότητα αναλώνει τα οικονοµικά οφέλη που 
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προκύπτουν από την υπηρεσία που παρασχέθηκε από έναν εργαζόµενο µε 

αντάλλαγµα την καταβολή παροχών 

Οι παροχές σε εργαζοµένους περιλαµβάνουν:  

α) βραχυπρόθεσµες παροχές σε εργαζόµενους, όπως ηµεροµίσθια, µισθοί και 

εισφορές κοινωνικών ασφαλίσεων, ετήσια άδεια µετ’ αποδοχών και άδεια ασθενείας 

µετ’ αποδοχών, συµµετοχή στα κέρδη και πρόσθετες παροχές (αν είναι πληρωτέα 

µέσα σε δώδεκα µήνες από το τέλος της περιόδου) και µη χρηµατικές παροχές (όπως 

ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, στέγαση, αυτοκίνητα και δωρεάν ή επιδοτούµενα 

αγαθά ή υπηρεσίες) για τους νυν εργαζόµενους·  

β) παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία, όπως συντάξεις, άλλες παροχές λόγω 

εξόδου από την υπηρεσία, ασφάλεια ζωής µετά την έξοδο από την υπηρεσία και 

ιατροφαρµακευτική περίθαλψη µετά την έξοδο από την υπηρεσία·  

γ) λοιπές µακροπρόθεσµες παροχές σε εργαζόµενους, περιλαµβανοµένης αδείας 

µακρόχρονης υπηρεσίας ή σαββατικής άδειας, παροχές ιωβηλαίου ή άλλης 

µακρόχρονης υπηρεσίας, παροχές µακρόχρονης ανικανότητας και, αν δεν είναι 

πληρωτέα εξ ολοκλήρου µέσα σε δώδεκα µήνες µετά το τέλος της περιόδου, 

συµµετοχή στα κέρδη, πρόσθετες παροχές και µεταφερόµενη αποζηµίωση και 

δ) παροχές εξόδου από την υπηρεσία.  

Επειδή κάθε κατηγορία που εντοπίζεται ανωτέρω στα στοιχεία α)-δ) έχει διαφορετικά 

χαρακτηριστικά, το Πρότυπο αυτό καθιερώνει ιδιαίτερες απαιτήσεις για κάθε 

κατηγορία.  

 Οι Βραχυπρόθεσµες παροχές σε εργαζόµενους  

πρόθεσµες παροχές σε εργαζόµενους περιλαµβάνουν στοιχεία τέτοια όπως:  

α) ηµεροµίσθια, µισθούς και εισφορές κοινωνικών ασφαλίσεων· 

β) βραχύχρονες αποζηµιωνόµενες απουσίες (τέτοιες όπως ετήσια άδεια µετ’ 

αποδοχών και άδεια ασθενείας µετ’ αποδοχών), όταν η αποζηµίωση για τις απουσίες 

αναµένεται να διακανονιστεί µέσα σε δώδεκα µήνες µετά το τέλος της περιόδου στην 

οποία οι εργαζόµενοι παρέχουν τη σχετική εργασιακή υπηρεσία·  

γ) συµµετοχή στα κέρδη και πρόσθετες παροχές πληρωτέες µέσα σε δώδεκα µήνες 

µετά τη λήξη της περιόδου µέσα στην οποία οι εργαζόµενοι παρέχουν τη σχετική 

υπηρεσία και  
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δ) µη χρηµατικές παροχές (τέτοιες όπως ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, στέγαση, 

αυτοκίνητα και δωρεάν ή επιδοτούµενα αγαθά ή υπηρεσίες) για τους τωρινούς 

εργαζόµενους.  

 Η λογιστικοποίηση βραχυπρόθεσµων παροχών σε εργαζόµενους είναι γενικά απλή, 

γιατί δεν απαιτούνται αναλογιστικές παραδοχές για την επιµέτρηση της δέσµευσης ή 

του κόστους και δεν υπάρχει καµιά πιθανότητα οποιουδήποτε αναλογιστικού κέρδους 

ή ζηµίας. Περαιτέρω, βραχυπρόθεσµες δεσµεύσεις καθορισµένων παροχών σε 

εργαζόµενους επιµετρώνται πάνω σε µια απροεξόφλητη βάση.  

Αναγνώριση και επιµέτρηση  

 Όταν ένας εργαζόµενος έχει παράσχει υπηρεσία σε µια οικονοµική οντότητα κατά τη 

διάρκεια µιας λογιστικής περιόδου, η οικονοµική οντότητα πρέπει να αναγνωρίσει το 

απροεξόφλητο ποσό των βραχυπρόθεσµων παροχών σε εργαζόµενους που 

αναµένεται να πληρωθεί σε αντάλλαγµα για αυτήν την υπηρεσία:  

α) ως υποχρέωση (δουλευµένο έξοδο), µετά την αφαίρεση κάθε ποσού που ήδη 

πληρώθηκε. Αν το ποσό που ήδη πληρώθηκε υπερβαίνει το απροεξόφλητο ποσό των 

παροχών, η οικονοµική οντότητα πρέπει να αναγνωρίσει αυτό το υπερβάλλον ως 

περιουσιακό στοιχείο (προπληρωθέν έξοδο) κατά την έκταση που η προπληρωµή θα 

οδηγήσει, για παράδειγµα, σε µείωση µελλοντικών πληρωµών ή επιστροφή χρηµάτων 

και  

β) ως έξοδο, εκτός αν ένα άλλο Πρότυπο απαιτεί ή επιτρέπει τη συµπερίληψη των 

παροχών στο κόστος του περιουσιακού στοιχείου (βλ., για παράδειγµα, ∆.Λ.Π. 2 

Αποθέµατα και ∆.Λ.Π. 16 Ενσώµατα πάγια).  

Οι παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία :  

περιλαµβάνουν, για παράδειγµα:  

α) παροχές λόγω αποχώρησης, όπως συντάξεις και  

β) άλλες παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία, όπως ασφάλεια ζωής και 

ιατροφαρµακευτική περίθαλψη µετά την έξοδο από την υπηρεσία.  

Ρυθµίσεις βάσει των οποίων η οικονοµική οντότητα παρέχει οφέλη µετά την έξοδο 

από την υπηρεσία, συνιστούν προγράµµατα παροχών µετά την έξοδο από την 

υπηρεσία. Η οικονοµική οντότητα θα εφαρµόζει το Πρότυπο αυτό σε όλες αυτές τις 

ρυθµίσεις, είτε συνιστούν είτε όχι την ίδρυση µιας ξεχωριστής οικονοµικής οντότητας 

για να εισπράτει εισφορές και να καταβάλει παροχές.  
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 Τα προγράµµατα παροχών µετά την έξοδο από την υπηρεσία διακρίνονται είτε σε 

προγράµµατα καθορισµένων εισφορών είτε σε προγράµµατα καθορισµένων 

παροχών, ανάλογα µε την οικονοµική υπόσταση του προγράµµατος, όπως αυτή 

προκύπτει από τους κύριους όρους και συνθήκες του.  

Κατά τα προγράµµατα καθορισµένων εισφορών:  

α) η νοµική ή τεκµαιρόµενη δέσµευση της οικονοµικής οντότητας περιορίζεται στο 

ποσό που αυτή δέχεται να συνεισφέρει στο φορέα. Έτσι, το ποσό των παροχών µετά 

την έξοδο από την υπηρεσία που λαµβάνεται από τον εργαζόµενο προσδιορίζεται από 

το ποσό των εισφορών που καταβάλλονται από την οικονοµική οντότητα (και ίσως 

επίσης και από τον εργαζόµενο) σε ένα πρόγραµµα παροχών µετά την έξοδο από την 

υπηρεσία ή σε µια ασφαλιστική εταιρία, µαζί µε τις αποδόσεις της επένδυσης που 

προκύπτουν από τις εισφορές και  

β) κατά συνέπεια, ο αναλογιστικός κίνδυνος (ότι οι παροχές θα είναι λιγότερες από 

τις αναµενόµενες) και ο επενδυτικός κίνδυνος (ότι τα περιουσιακά στοιχεία που είναι 

επενδυµένα θα είναι ανεπαρκή για να αντιµετωπίσουν τις αναµενόµενες παροχές) 

βαρύνουν τον εργαζόµενο.  

 Παραδείγµατα περιπτώσεων, όπου η δέσµευση της οικονοµικής οντότητας δεν 

περιορίζεται στο ποσό που δέχεται να συνεισφέρει στο φορέα είναι, όταν η 

οικονοµική οντότητα έχει µία νοµική ή τεκµαιρόµενη υποχρέωση µέσω:  

α) ενός τύπου του προγράµµατος παροχών που δεν συνδέεται µόνο µε το ποσό των 

εισφορών·  

β) µιας εγγύησης, είτε έµµεσα µέσω ενός προγράµµατος είτε άµεσα, µέσω µίας 

καθορισµένης απόδοσης πάνω στις εισφορές ή  

γ) εκείνων των ανεπίσηµων πρακτικών εφαρµογών που δηµιουργούν µία 

τεκµαιρόµενη δέσµευση. Για παράδειγµα, µία τεκµαιρόµενη δέσµευση µπορεί να 

προκύψει, όταν µια οικονοµική οντότητα έχει ιστορικά παράσχει αυξανόµενα οφέλη 

σε πρώην εργαζόµενους για να αντιµετωπιστεί ο ρυθµός του πληθωρισµού ακόµη και 

όταν δεν υπάρχει νοµική δέσµευση να πράξει έτσι.  

Κατά τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών:  

α) η δέσµευση της οικονοµικής οντότητας είναι να παρέχει τις συµφωνηµένες 

παροχές στους τωρινούς και πρώην εργαζόµενους και  



43 
 

β) ο αναλογιστικός κίνδυνος (ότι οι παροχές θα κοστίσουν περισσότερο από το 

αναµενόµενο) και ο επενδυτικός κίνδυνος βαρύνουν, ουσιαστικά, την οικονοµική 

οντότητα. Αν η αναλογιστική ή επενδυτική εµπειρία είναι χειρότερη από τα 

αναµενόµενα, η δέσµευση της οικονοµικής οντότητας µπορεί να αυξηθεί.  

Η λογιστική για τα προγράµµατα καθορισµένων εισφορών είναι απλή, γιατί η 

δέσµευση της αναφέρουσας οικονοµικής οντότητας για κάθε περίοδο προσδιορίζεται 

από τα ποσά που συνεισφέρονται γι’ αυτήν την περίοδο. Κατά συνέπεια, καµιά 

αναλογιστική παραδοχή δεν απαιτείται για να επιµετρηθεί η δέσµευση ή το έξοδο και 

δεν υπάρχει καµιά πιθανότητα για οποιοδήποτε αναλογιστικό κέρδος ή ζηµιά. 

Περαιτέρω, οι δεσµεύσεις επιµετρώνται πάνω σε µια απροεξόφλητη βάση, εκτός όταν 

δεν λήγουν στο σύνολό τους µέσα σε δώδεκα µήνες µετά τη λήξη της περιόδου στην 

οποία οι εργαζόµενοι παρέχουν τη σχετική υπηρεσία.  

Όταν ένας εργαζόµενος έχει παράσχει υπηρεσία σε µια οικονοµική οντότητα κατά τη 

διάρκεια µιας περιόδου, η οικονοµική οντότητα θα αναγνωρίζει την καταβλητέα σε 

ένα πρόγραµµα καθορισµένων εισφορών εισφορά σε αντάλλαγµα για εκείνη την 

υπηρεσία:  

α) ως υποχρέωση (δουλευµένο έξοδο), µετά την αφαίρεση οποιασδήποτε εισφοράς 

που ήδη πληρώθηκε. Αν η εισφορά που έχει ήδη πληρωθεί υπερβαίνει την 

οφειλόµενη εισφορά για υπηρεσία πριν από την ηµεροµηνία του ισολογισµού, η 

οικονοµική οντότητα θα αναγνωρίζει αυτό το υπερβάλλον ποσό ως περιουσιακό 

στοιχείο (προπληρωµένο έξοδο) κατά την έκταση που η προπληρωµή θα οδηγήσει, 

για παράδειγµα σε µια µείωση µελλοντικών πληρωµών ή επιστροφή µετρητών και  

β) ως έξοδο, εκτός αν ένα άλλο Πρότυπο απαιτεί ή επιτρέπει τη συµπερίληψη των 

παροχών στο κόστος του περιουσιακού στοιχείου (βλ., για παράδειγµα, ∆.Λ.Π. 2 

Αποθέµατα και ∆.Λ.Π. 16 Ενσώµατα πάγια).  

Όταν οι εισφορές σε ένα πρόγραµµα καθορισµένων εισφορών δεν λήγουν στο σύνολό 

τους µέσα σε δώδεκα µήνες µετά τη λήξη της περιόδου στην οποία οι εργαζόµενοι 

παρέχουν τη σχετική υπηρεσία, θα προεξοφλούνται χρησιµοποιώντας προεξοφλητικό 

επιτόκιο που καθορίζεται στην παράγραφο 78.  

Γνωστοποιήσεις : Η οικονοµική οντότητα θα γνωστοποιεί το ποσό που 

αναγνωρίζεται ως έξοδο για προγράµµατα καθορισµένων εισφορών.  
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Όπου απαιτείται από το ∆.Λ.Π. 24 η οικονοµική οντότητα γνωστοποιεί πληροφορίες 

σχετικά µε τις εισφορές σε προγράµµατα καθορισµένων εισφορών για τα βασικά 

διοικητικά στελέχη. 

 Η λογιστική για τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών είναι πολύπλοκη, γιατί 

απαιτούνται αναλογιστικές παραδοχές για να επιµετρηθεί η δέσµευση και το έξοδο, 

ενώ υπάρχει πιθανότητα αναλογιστικών κερδών και ζηµιών. Επιπλέον, οι δεσµεύσεις 

επιµετρώνται πάνω σε µια προεξοφλητική βάση, γιατί µπορεί να διακανονισθούν 

µετά από πολλά χρόνια από την παροχή της σχετικής υπηρεσίας από τους 

εργαζόµενους.  

Αναγνώριση και επιµέτρηση  

Τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών µπορεί να µην είναι χρηµατοδοτούµενα ή 

να είναι εξ ολοκλήρου ή εν µέρει χρηµατοδοτούµενα από µια οικονοµική οντότητα 

και µερικές φορές από τους εργαζοµένους αυτής σε µια οικονοµική οντότητα ή έναν 

φορέα, που είναι νοµικά ξεχωριστός από την αναφέρουσα οικονοµική οντότητα και 

από τον οποίο καταβάλλονται οι παροχές στους εργαζόµενους. Η πληρωµή των 

χρηµατοδοτούµενων παροχών, όταν καθίστανται καταβλητέες εξαρτάται όχι µόνο 

από την οικονοµική κατάσταση και την επενδυτική απόδοση του φορέα, αλλά επίσης 

και από την ικανότητα της οικονοµικής οντότητας (και την προθυµία) να 

αποκαταστήσει κάθε προσωρινό έλλειµµα στα κεφαλαιακά περιουσιακά στοιχεία του 

φορέα. Έτσι, η οικονοµική οντότητα αναλαµβάνει ουσιαστικά τους αναλογιστικούς 

και επενδυτικούς κινδύνους που συνδέονται µε το πρόγραµµα. Κατά συνέπεια, το 

αναγνωριζόµενο έξοδο για ένα πρόγραµµα καθορισµένων παροχών δεν είναι κατ’ 

ανάγκη το ποσό της εισφοράς που οφείλεται για την περίοδο.  

Η λογιστικοποίηση από µια οντότητα των προγραµµάτων καθορισµένων παροχών 

περιλαµβάνει τα ακόλουθα βήµατα:  

α) χρήση αναλογιστικών τεχνικών για να γίνει µια αξιόπιστη εκτίµηση του ποσού της 

παροχής, που οι εργαζόµενοι έχουν κερδίσει σε ανταπόδοση της υπηρεσίας τους κατά 

την τρέχουσα και τις προηγούµενες περιόδους. Αυτό απαιτεί από την οικονοµική 

οντότητα να προσδιορίσει το ποσοστό της παροχής που αποδίδεται στην τρέχουσα 

και στις προηγούµενες περιόδους και να κάνει εκτιµήσεις (αναλογιστικές παραδοχές) 

για τις δηµογραφικές µεταβλητές (όπως η κινητικότητα του προσωπικού και η 

θνησιµότητα) και οικονοµικές µεταβλητές (όπως µελλοντικές αυξήσεις σε µισθούς 

και σε ιατροφαρµακευτικά κόστη) που θα επηρεάσουν το κόστος της παροχής  
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β) προεξόφληση της παροχής αυτής χρησιµοποιώντας τη Μέθοδο προβεβληµένης 

πιστωτικής µονάδας για να προσδιορίσει την παρούσα αξία της δέσµευσης 

καθορισµένης παροχής και το κόστος της τρέχουσας απασχόλησης (βλ. παραγράφους 

64-66)·  

γ) επιµέτρηση της εύλογης αξίας κάθε περιουσιακού στοιχείου του προγράµµατος  

δ) προσδιορισµό του συνολικού ποσού των αναλογιστικών κερδών και ζηµιών και 

του ποσού εκείνων των αναλογιστικών κερδών και ζηµιών που πρέπει να 

αναγνωριστούν  

ε) όταν ένα πρόγραµµα έχει εισαχθεί ή µεταβληθεί, προσδιορισµό του προκύπτοντος 

κόστους προϋπηρεσίας και  

στ) όταν ένα πρόγραµµα έχει περικοπεί ή τακτοποιηθεί, προσδιορισµό του 

προκύπτοντος κέρδους ή ζηµίας  

Όπου µια οικονοµική οντότητα έχει περισσότερα από ένα προγράµµατα 

καθορισµένων παροχών, η οικονοµική οντότητα εφαρµόζει τις διαδικασίες αυτές 

ξεχωριστά για κάθε σηµαντικό πρόγραµµα 

Αναγνώριση και επιµέτρηση: παρούσα αξία δεσµεύσεων καθορισµένων παροχών 

και τρέχον κόστος υπηρεσίας  

Το οριστικό κόστος ενός προγράµµατος καθορισµένων παροχών µπορεί να 

επηρεάζεται από πολλές µεταβλητές, όπως τελικοί µισθοί, κινητικότητα προσωπικού 

και θνησιµότητα, τάσεις ιατροφαρµακευτικών δαπανών και για ένα 

χρηµατοδοτούµενο πρόγραµµα, τα επενδυτικά οφέλη από τα περιουσιακά στοιχεία 

του προγράµµατος. Το οριστικό κόστος του προγράµµατος είναι αβέβαιο και αυτή η 

αβεβαιότητα πιθανόν να παραµείνει κατά τη διάρκεια µιας µακρόχρονης περιόδου. 

Για να επιµετρηθεί η παρούσα αξία των δεσµεύσεων καθορισµένων παροχών και του 

σχετικού κόστους της τρέχουσας απασχόλησης, είναι αναγκαίο να:  

α) εφαρµοστεί µια µέθοδος αναλογιστικής αποτίµησης,   

β) κατανεµηθεί η παροχή σε περιόδους υπηρεσίας και  

γ) να γίνουν αναλογιστικές παραδοχές .  

Παροχές τερµατισµού υπηρεσίας : Το Πρότυπο αυτό ασχολείται µε τις παροχές 

τερµατισµού υπηρεσίας ξεχωριστά από τις άλλες παροχές σε εργαζόµενους, γιατί το 

γεγονός που δηµιουργεί δέσµευση είναι µάλλον ο τερµατισµός υπηρεσίας παρά η 

υπηρεσία του εργαζοµένου.  
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Η οικονοµική οντότητα αναγνωρίζει τις παροχές εξόδου από την υπηρεσία ως 

υποχρέωση και ως έξοδο όταν, και µόνον όταν, η οικονοµική οντότητα είναι 

αποδεδειγµένα δεσµευµένη είτε:  

α) να τερµατίσει την απασχόληση ενός εργαζόµενου ή οµάδας εργαζοµένων πριν από 

την κανονική ηµεροµηνία αποχώρησης ή  

β) να χορηγήσει παροχές εξόδου από την υπηρεσία, ως αποτέλεσµα µιας προσφοράς 

που γίνεται για να ενθαρρύνει εκούσια έξοδο από την υπηρεσία.  

Η οικονοµική οντότητα είναι ευαπόδεικτα δεσµευµένη σε τερµατισµό της υπηρεσίας, 

όταν και µόνον όταν, η οικονοµική οντότητα έχει ένα λεπτοµερειακό επίσηµο 

πρόγραµµα για τον τερµατισµό της υπηρεσίας και δεν υπάρχει πραγµατική 

πιθανότητα αναίρεσης. Το λεπτοµερειακό πρόγραµµα θα συµπεριλαµβάνει, κατ’ 

ελάχιστο:  

α) την εγκατάσταση, λειτουργία και τον κατά προσέγγιση αριθµό εργαζόµενων των 

οποίων οι υπηρεσίες πρόκειται να τερµατιστούν·  

β) τις παροχές εξόδου από την υπηρεσία για κάθε ταξινοµηµένη κατηγορία εργασίας 

ή λειτουργία και  

γ) το χρόνο κατά τον οποίο το πρόγραµµα θα εφαρµοστεί. Η εφαρµογή θα αρχίσει το 

δυνατό συντοµότερα και ο χρόνος που απαιτείται για να ολοκληρωθεί η εφαρµογή 

πρέπει να είναι τέτοιας διάρκειας ώστε ουσιαστικές µεταβολές στο πρόγραµµα να 

µην είναι πιθανές 

Όταν οι παροχές εξόδου από την υπηρεσία λήγουν πέραν των δώδεκα µηνών από την 

ηµεροµηνία του ισολογισµού, προεξοφλούνται   

Στην περίπτωση προσφοράς για ενθάρρυνση εκούσιας εξόδου από την υπηρεσία, η 

επιµέτρηση των παροχών εξόδου από την υπηρεσία βασίζεται στον αριθµό των 

εργαζοµένων που αναµένεται να αποδεχθούν την προσφορά.  

Όταν υπάρχει αβεβαιότητα για τον αριθµό των εργαζόµενων που θα αποδεχθούν µια 

προσφορά για τις παροχές εξόδου από την υπηρεσία, τότε υπάρχει ενδεχόµενη 

υποχρέωση. Όπως απαιτείται από το ∆.Λ.Π. 37, η οικονοµική οντότητα γνωστοποιεί 

πληροφορίες σχετικά µε την ενδεχόµενη υποχρέωση, εκτός αν η πιθανότητα 

επικείµενης εκροής είναι ελάχιστη.  

Με τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 475/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουνίου 

2012, L 146/6.6.2012, τροποποιήθηκε το ∆.Λ.Π. 19 καθώς καταργεί την επιλογή που 
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επιτρέπει σε µια εταιρία να αναβάλει κάποια κέρδη και ζηµίες που προκύπτουν από 

συνταξιοδοτικά προγράµµατα (προγράµµατα καθορισµένων παροχών-«µέθοδος 

περιθωρίου»). Οι εταιρείες πλέον θα αναφέρουν αυτές τις αλλαγές όταν αυτές 

συµβαίνουν. Αυτό θα τις οδηγήσει στο να συµπεριλαµβάνουν τυχόν έλλειµµα ή 

πλεόνασµα σε ένα συνταξιοδοτικό πρόγραµµα στην κατάσταση οικονοµικής θέσης. 

Επίσης, απαιτεί από τις επιχειρήσεις να συµπεριλαµβάνουν το κόστος υπηρεσίας και 

το χρηµατοοικονοµικό κόστος στα αποτελέσµατα χρήσης και τις 

επανακαταµετρήσεις στα λοιπά συνολικά εισοδήµατα. Εφαρµόζεται στις ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013. Η εφαρµογή 

νωρίτερα επιτρέπεται. 

 

3.10   ∆.Λ.Π. 37–Προβλέψεις:  

 

Ο σκοπός του παρόντος Προτύπου είναι να εξασφαλίσει ότι ορθά κριτήρια 

αναγνώρισης και βάσεις επιµέτρησης, εφαρµόζονται για τις προβλέψεις, ενδεχόµενες 

υποχρεώσεις και ενδεχόµενα περιουσιακά στοιχεία και ότι επαρκείς πληροφορίες 

γνωστοποιούνται στο προσάρτηµα, για να καθιστούν ικανούς τους χρήστες να 

αντιλαµβάνονται τη φύση, το χρονοδιάγραµµα και το ποσό τους.    

Οι ακόλουθοι όροι χρησιµοποιούνται σε αυτό το Πρότυπο µε τις έννοιες που 

καθορίζονται:  

Πρόβλεψη είναι µια υποχρέωση αβέβαιου χρόνου ή ποσού.  

Υποχρέωση είναι παρούσα δέσµευση της οικονοµικής οντότητας, που προκύπτει από 

παρελθόντα γεγονότα, ο διακανονισµός της οποίας αναµένεται να καταλήξει σε µια 

εκροή πόρων, από την οικονοµική οντότητα, που ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη.  

∆εσµευτικό γεγονός είναι ένα γεγονός που δηµιουργεί µια νοµική ή τεκµαιρόµενη 

δέσµευση, το οποίο έχει ως αποτέλεσµα µια οικονοµική οντότητα να µην έχει καµία 

πραγµατική εναλλακτική λύση, εκτός από το διακανονισµό αυτής της δέσµευσης.  

Νοµική δέσµευση είναι µια δέσµευση που προέρχεται από:  

α) ένα συµβόλαιο (µέσω ρητών ή σιωπηρών όρων του)·  

β) νοµοθεσία ή  

γ) άλλη εφαρµογή του νόµου.  
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Τεκµαιρόµενη δέσµευση είναι µια δέσµευση που προέρχεται από πράξεις της 

οικονοµικής οντότητας, όπου:  

α) από ένα καθιερωµένο πρόγραµµα πρακτικής παρελθόντος, δηµοσιευµένες 

πολιτικές ή από επαρκώς καθορισµένη τρέχουσα δήλωση, η οικονοµική οντότητα 

έχει δείξει σε άλλα µέρη ότι θα αποδεχθεί ορισµένες ευθύνες και  

β) ως αποτέλεσµα, η οικονοµική οντότητα έχει δηµιουργήσει µια ισχυρή προσδοκία 

στην πλευρά των άλλων µερών ότι θα εκπληρώσει αυτές τις υποχρεώσεις.  

Ενδεχόµενη υποχρέωση είναι:  

α) µια πιθανή δέσµευση που προκύπτει από παρελθόντα γεγονότα και της οποίας η 

ύπαρξη θα επιβεβαιωθεί µόνον από την πραγµατοποίηση ή µη ενός ή περισσότερων 

αβέβαιων µελλοντικών γεγονότων, που δεν εµπίπτουν ολοκληρωτικά στον έλεγχο της 

επιχείρησης, ή  

β) µια παρούσα δέσµευση που ανακύπτει από παρελθόντα γεγονότα, αλλά δεν 

αναγνωρίζεται γιατί:  

i) δεν είναι πιθανό ότι µια εκροή πόρων που ενσωµατώνει οικονοµικά οφέλη θα 

απαιτηθεί για να διακανονιστεί η δέσµευση, ή  

ii) το ποσό της δέσµευσης δεν µπορεί να επιµετρηθεί µε επαρκή αξιοπιστία 

Προβλέψεις και άλλες υποχρεώσεις Οι προβλέψεις µπορεί να διακρίνονται από 

άλλες υποχρεώσεις, τέτοιες όπως πληρωτέοι εµπορικοί λογαριασµοί και 

δεδουλευµένα, γιατί υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά µε το χρονοδιάγραµµα ή το ποσό 

της µελλοντικής δαπάνης που απαιτείται για τον διακανονισµό. Αντίθετα:  

α) πληρωτέοι εµπορικοί λογαριασµοί είναι υποχρεώσεις για πληρωµή αγαθών ή 

υπηρεσιών, που έχουν παραληφθεί ή παρασχεθεί και έχουν τιµολογηθεί ή τυπικά 

συµφωνηθεί µε τον προµηθευτή και  

β) δεδουλευµένα είναι υποχρεώσεις για πληρωµές αγαθών ή υπηρεσιών, που έχουν 

παραληφθεί ή παρασχεθεί, αλλά δεν έχουν πληρωθεί, τιµολογηθεί ή τυπικά 

συµφωνηθεί µε τον προµηθευτή, συµπεριλαµβανοµένων ποσών οφειλόµενων σε 

εργαζόµενους (για παράδειγµα, ποσά που αφορούν επίδοµα αδείας). Μολονότι, 

µερικές φορές είναι αναγκαίο να εκτιµάται το ποσό ή ο χρόνος των δουλευµένων, η 

αβεβαιότητα είναι γενικά πολύ µικρότερη από εκείνη των προβλέψεων.  

Τα δουλευµένα συχνά απεικονίζονται ως µέρος των πληρωτέων εµπορικών και 

άλλων λογαριασµών, ενώ οι προβλέψεις απεικονίζονται ξεχωριστά.  
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Προβλέψεις  

Μια πρόβλεψη θα αναγνωρίζεται όταν:  

α) µια οικονοµική οντότητα έχει µια παρούσα δέσµευση (νοµική ή τεκµαιρόµενη), ως 

αποτέλεσµα ενός παρελθόντος γεγονότος·  

β) είναι πιθανό ότι µια εκροή πόρων που ενσωµατώνει οικονοµικά οφέλη, θα 

απαιτηθεί για να διακανονιστεί η δέσµευση και  

γ) µια αξιόπιστη εκτίµηση µπορεί να γίνει για το ποσό της δέσµευσης.  

Αν αυτοί οι όροι δεν πληρούνται δεν θα αναγνωρίζεται πρόβλεψη.  

Επιµέτρηση : Το ποσό που αναγνωρίζεται ως πρόβλεψη θα είναι η βέλτιστη 

εκτίµηση της δαπάνης που απαιτείται, για να διακανονιστεί η παρούσα δέσµευση 

κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού.  

Η βέλτιστη εκτίµηση της δαπάνης που απαιτείται για διακανονισµό της παρούσας 

δέσµευσης, είναι το ποσό που µια οικονοµική οντότητα λογικά θα πλήρωνε για να 

διακανονίσει τη δέσµευση, κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού ή να µεταβιβάσει 

αυτή σε ένα τρίτο µέρος κατά το χρόνο αυτό. Συχνά θα είναι αδύνατο ή απαγορευτικά 

δαπανηρό να διακανονίσει ή να µεταβιβάσει µια δέσµευση κατά την ηµεροµηνία του 

ισολογισµού. Όµως, η εκτίµηση του ποσού που µια οικονοµική οντότητα λογικά θα 

πλήρωνε για να διακανονίσει ή να µεταβιβάσει τη δέσµευση δίδει τη βέλτιστη 

εκτίµηση της δαπάνης που απαιτείται για να διακανονίσει την παρούσα δέσµευση 

στην ηµεροµηνία του ισολογισµού.  

Οι εκτιµήσεις του αποτελέσµατος και της οικονοµικής επίδρασης προσδιορίζονται 

κατά την κρίση της διοίκησης της οικονοµικής οντότητας, συµπληρούµενες από την 

εµπειρία όµοιων συναλλαγών και, σε µερικές περιπτώσεις, αναφορές ανεξαρτήτων 

εµπειρογνωµόνων. Οι λαµβανόµενες υπόψη αποδείξεις, συµπεριλαµβάνουν κάθε 

πρόσθετη απόδειξη που παρέχεται από γεγονότα. 

Παρούσα αξία : Όταν η επίδραση της διαχρονικής αξίας του χρήµατος είναι 

ουσιώδης, το ποσό της πρόβλεψης θα είναι η παρούσα αξία της δαπάνης που 

αναµένεται να απαιτηθεί για το διακανονισµό της δέσµευσης.  

Λόγω της διαχρονικής αξίας του χρήµατος, προβλέψεις που αφορούν σε ταµιακές 

εκροές, οι οποίες ανακύπτουν ευθύς αµέσως µετά την περίοδο αναφοράς, είναι 

περισσότερο επαχθείς από εκείνες τις ταµιακές εκροές του ιδίου ποσού που 
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προκύπτουν αργότερα. Οι προβλέψεις, λοιπόν, προεξοφλούνται, όταν το αποτέλεσµα 

είναι ουσιώδες.  

Το επιτόκιο (ή επιτόκια) προεξόφλησης θα είναι ένα προ-φόρου επιτόκιο (ή επιτόκια) 

που αντανακλά (αντανακλούν) τις τρέχουσες εκτιµήσεις της αγοράς για τη 

διαχρονική αξία του χρήµατος και τους συναφείς µε την υποχρέωση κινδύνους. Το 

επιτόκιο (επιτόκια) δεν θα αντανακλά (αντανακλούν) κινδύνους για τους οποίους οι 

µελλοντικές εκτιµήσεις ταµιακών ροών έχουν προσαρµοστεί.  

Μεταβολές στις Προβλέψεις: Οι προβλέψεις θα αναθεωρούνται στο τέλος κάθε 

περιόδου αναφοράς και θα προσαρµόζονται, για να αντανακλούν την τρέχουσα 

βέλτιστη εκτίµηση. Αν δεν είναι εφεξής πιθανό ότι µια εκροή πόρων, που 

ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη, θα απαιτηθεί για να διακανονιστεί η δέσµευση, η 

πρόβλεψη θα αναστρέφεται.  

Όταν χρησιµοποιείται η µέθοδος της προεξόφλησης, η λογιστική αξία µιας 

πρόβλεψης αυξάνει σε κάθε περίοδο έτσι ώστε να αντανακλά την πάροδο του χρόνου. 

Αυτή η αύξηση αναγνωρίζεται ως κόστος δανεισµού.  

Χρήση Προβλέψεων : Μια πρόβλεψη θα χρησιµοποιείται µόνο για δαπάνες, για τις 

οποίες η πρόβλεψη είχε αρχικώς αναγνωριστεί.  

Μόνο δαπάνες που αφορούν στην αρχική πρόβλεψη αναγνωρίζονται έναντι αυτής. 

Καταχωρώντας δαπάνες έναντι µιας πρόβλεψης που αρχικά είχε αναγνωριστεί για ένα 

άλλο σκοπό θα αποκρυπτόταν η επίδραση των δύο διαφορετικών γεγονότων.  

 

3.11   ∆.Λ.Π. 20 –Επιχορηγήσεις: 

 Το παρόν Πρότυπο εφαρµόζεται για τη λογιστική παρακολούθηση και 

γνωστοποίηση των κρατικών επιχορηγήσεων, καθώς και για τη γνωστοποίηση άλλων 

µορφών κρατικής ενίσχυσης. Κρατικές επιχορηγήσεις είναι ενίσχυση που παρέχεται 

από το κράτος µε τη µορφή µεταβίβασης πόρων σε µια οικονοµική οντότητα, σε 

ανταπόδοση του ότι αυτή έχει τηρήσει ή πρόκειται να τηρήσει ορισµένους όρους που 

σχετίζονται µε τη λειτουργία της. ∆εν περιλαµβάνονται στην έννοια αυτή οι κρατικές 

ενισχύσεις που λόγω της µορφής τους δεν είναι επιδεικτικές αποτιµήσεως, καθώς και 

οι συναλλαγές µε το δηµόσιο για τις οποίες δεν είναι δυνατός ο διαχωρισµός από τις 

συνήθεις συναλλαγές της οικονοµικής οντότητας 
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Οι κρατικές επιχορηγήσεις, περιλαµβανοµένης και της εύλογης αξίας των µη 

χρηµατικών επιχορηγήσεων, δεν αναγνωρίζονται µέχρις ότου υπάρξει εύλογη 

βεβαιότητα ότι:  

α) η οικονοµική οντότητα θα συµµορφωθεί µε τους όρους που τις διέπουν και  

β) οι επιχορηγήσεις θα εισπραχθούν.  

Κρατική επιχορήγηση δεν αναγνωρίζεται ώσπου να υπάρξει εύλογη βεβαιότητα ότι η 

οικονοµική οντότητα θα συµµορφωθεί µε τους όρους που τη διέπουν και η 

επιχορήγηση θα εισπραχθεί. Η είσπραξη επιχορήγησης δεν αποτελεί καταληκτική 

απόδειξη ότι έχουν εκπληρωθεί ή θα εκπληρωθούν οι όροι που διέπουν την 

επιχορήγηση.  

Ο τρόπος είσπραξης της επιχορήγησης δεν επηρεάζει τη λογιστική µέθοδο που θα 

υιοθετηθεί σχετικά µε την επιχορήγηση. Έτσι, η επιχορήγηση λογιστικοποιείται µε 

τον ίδιο τρόπο, είτε εισπράτεται σε µετρητά είτε µειωτικά κάποιας υποχρέωσης προς 

το κράτος.  

Οι κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα σε συστηµατική βάση 

κατά τις περιόδους στις οποίες η οικονοµική οντότητα αναγνωρίζει ως έξοδα το 

σχετικό κόστος το οποίο οι κρατικές επιχορηγήσεις αντισταθµίζουν. 

Αποτελεί θεµελιώδη αρχή του χειρισµού µέσω εσόδων, η αναγνώριση των κρατικών 

επιχορηγήσεων στα αποτελέσµατα σε συστηµατική βάση κατά τις περιόδους στις 

οποίες η οικονοµική οντότητα αναγνωρίζει ως έξοδα τα σχετικά κόστη για τα οποία 

θεωρούνται ως αποζηµίωση οι κρατικές επιχορηγήσεις. Η αναγνώριση κρατικών 

επιχορηγήσεων στα αποτελέσµατα µε βάση τις εισπράξεις δεν είναι σύµφωνη µε την 

παραδοχή της λογιστικής αρχής των δουλευµένων εσόδων/εξόδων (βλ. ∆.Λ.Π. 1 

Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων) και θα ήταν αποδεκτή µόνο αν δεν 

υπήρχε βάση για την κατανοµή της επιχορήγησης σε περιόδους άλλες από αυτή κατά 

την οποία ελήφθη.  

Στις περισσότερες περιπτώσεις είναι εύκολο να προσδιοριστούν οι περίοδοι στις 

οποίες η οικονοµική οντότητα αναγνωρίζει το κόστος ή τα έξοδα που σχετίζονται µε 

κρατική επιχορήγηση. Κατά συνέπεια, οι επιχορηγήσεις που καλύπτουν 

συγκεκριµένα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα της ίδιας περιόδου στην 
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οποία αφορούν τα έξοδα αυτά. Οµοίως, οι επιχορηγήσεις που συνδέονται µε 

αποσβέσιµα περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται, συνήθως, στα αποτελέσµατα στη 

διάρκεια των περιόδων και η αναγνώρισή τους γίνεται αναλογικά µε τις αποσβέσεις 

που χρεώνονται για αυτά τα περιουσιακά στοιχεία. 

 
 

3.12   ∆.Λ.Π. 17 – Μισθώσεις  

 

Σκοπός του παρόντος Προτύπου είναι να προδιαγράψει, για τους µισθωτές και τους 

εκµισθωτές, τις κατάλληλες λογιστικές αρχές, κανόνες και µεθόδους και 

γνωστοποιήσεις που πρέπει να εφαρµοσθούν για  τις µισθώσεις. 

Οι ακόλουθοι όροι χρησιµοποιούνται σε αυτό το Πρότυπο µε τις έννοιες που 

καθορίζονται: Μίσθωση είναι µία συµφωνία βάσει της οποίας ο εκµισθωτής 

µεταβιβάζει στον µισθωτή το δικαίωµα χρήσης ενός περιουσιακού στοιχείου για µία 

συµφωνηµένη χρονική περίοδο µε αντάλλαγµα µία πληρωµή ή µία σειρά πληρωµών. 

Ως χρηµατοδοτική µίσθωση χαρακτηρίζεται η µίσθωση που µεταβιβάζει 

ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη που συνεπάγεται η ιδιοκτησία ενός 

περιουσιακού στοιχείου. Ο τίτλος (ιδιοκτησίας) µπορεί τελικά είτε να µεταβιβαστεί 

είτε όχι. 

Λειτουργική µίσθωση είναι µία µίσθωση που δεν είναι χρηµατοδοτική. 

Εύλογη αξία είναι το ποσό µε το οποίο ένα περιουσιακό στοιχείο θα µπορούσε να 

ανταλλαγεί ή µια υποχρέωση να διακανονισθεί µεταξύ δύο µερών που ενεργούν µε τη 

θέλησή τους και µε πλήρη γνώση των συνθηκών της αγοράς, στα πλαίσια µιας 

συναλλαγής που διεξάγεται σε καθαρά εµπορική βάση. 

Ακαθάριστη επένδυση στη µίσθωση είναι το σύνολο: 

(α) των ελάχιστων καταβολών µισθωµάτων που µπορεί να απαιτήσει ο εκµισθωτής 

βάσει της χρηµατοδοτικής µίσθωσης και 

(β) κάθε µη εγγυηµένης υπολειµµατικής αξίας που δικαιούται ο εκµισθωτής. 

Καθαρή επένδυση στη µίσθωση είναι η ακαθάριστη επένδυση στη µίσθωση, 

προεξοφλούµενη µε το τεκµαρτό επιτόκιο της µίσθωσης. 

Στον ορισµό της µίσθωσης περιλαµβάνονται οι µισθωτικές συµβάσεις µε τις οποίες 

προβλέπεται δικαίωµα του µισθωτή να αποκτήσει την κυριότητα του µισθωµένου 

περιουσιακού στοιχείου µε την εκπλήρωση συµφωνηµένων όρων. Αυτές οι 

συµβάσεις είναι γνωστές και ως συµβόλαια ενοικίασης µε δικαίωµα αγοράς. 
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Το ∆.Λ.Π. 17 χρησιµοποιεί τον όρο «εύλογη αξία» κατά τρόπο που διαφέρει από 

ορισµένες απόψεις από τον ορισµό της εύλογης αξίας στο ∆.Π.Χ.Α. 13 Αποτίµηση 

εύλογης αξίας. Ως εκ τούτου, κατά την εφαρµογή του ∆.Λ.Π. 17, µια οντότητα 

αποτιµά την εύλογη αξία σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 17, όχι µε το ∆.Π.Χ.Α. Η κατάταξη 

των µισθώσεων που υιοθετείται από αυτό το Πρότυπο βασίζεται στο βαθµό που οι 

κίνδυνοι και ωφέλειες που συνεπάγεται η κυριότητα ενός µισθωµένου περιουσιακού 

στοιχείου ανήκουν στον εκµισθωτή ή στο µισθωτή. Στους κινδύνους περι-

λαµβάνονται οι πιθανότητες ζηµιών λόγω αδράνειας ή  τεχνολογικής απαξίωσης και 

οι µεταβολές στην απόδοση λόγω αλλαγής των οικονοµικών συνθηκών. Οι ωφέλειες 

µπορεί να αφορούν την αναµενόµενη κερδοφόρο λειτουργία του περιουσιακού 

στοιχείου κατά τη διάρκεια της οικονοµικής ζωής του και το κέρδος από ανατίµηση ή 

εκποίηση της υπολειµµατικής αξίας.  Μία µίσθωση κατατάσσεται ως χρηµατοδοτική 

µίσθωση αν µεταβιβάζει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τις ωφέλειες που 

συνοδεύουν την κυριότητα. Μία µίσθωση κατατάσσεται ως λειτουργική αν δε 

µεταβιβάζει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τις ωφέλειες που συνοδεύουν την 

κυριότητα. Το εάν µία µίσθωση είναι χρηµατοδοτική µίσθωση ή λειτουργική 

µίσθωση εξαρτάται από την ουσία της συναλλαγής και όχι από τη µορφή του 

συµβολαίου. 

Ενδείξεις καταστάσεων οι οποίες µεµονωµένα ή σε συνδυασµό θα µπορούσαν επίσης 

να συνεπάγονται την κατάταξη µιας µίσθωσης ως χρηµατοδοτικής είναι οι εξής: 

(α) η µίσθωση µεταβιβάζει την κυριότητα του περιουσιακού στοιχείου στο µισθωτή 

µέχρι τη λήξη της µισθωτικής περιόδου, 

(β) ο µισθωτής έχει το δικαίωµα αγοράς του περιουσιακού στοιχείου σε τιµή που 

αναµένεται να είναι επαρκώς χαµηλότερη από την εύλογη αξία κατά την ηµεροµηνία 

άσκησης του δικαιώµατος, έτσι ώστε, κατά την έναρξη της µίσθωσης, να θεωρείται 

µάλλον βέβαιο ότι το δικαίωµα θα ασκηθεί, 

(γ) η διάρκεια της µίσθωσης εκτείνεται στο µεγαλύτερο µέρος της οικονοµικής ζωής 

του περιουσιακού στοιχείου, έστω και αν ο τίτλος κυριότητας δε µεταβιβάζεται, 

(δ) κατά την έναρξη της µίσθωσης η παρούσα αξία των ελάχιστων καταβολών 

µισθωµάτων συµποσούται ουσιαστικά τουλάχιστον µε το σύνολο της εύλογης αξίας 

του µισθωµένου περιουσιακού στοιχείου και 

 (ε) τα µισθωµένα περιουσιακά στοιχεία είναι ειδικής φύσης, ώστε µόνον ο µισθωτής 

να µπορεί να τα χρησιµοποιεί χωρίς να απαιτούνται σοβαρές τροποποιήσεις. 
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Ενδείξεις καταστάσεων οι οποίες µεµονωµένα ή σε συνδυασµό θα µπορούσαν επίσης 

να συνεπάγονται την κατάταξη µιας µίσθωσης ως χρηµατοδοτικής είναι οι εξής: 

(α) αν ο µισθωτής έχει το δικαίωµα να ακυρώσει τη µίσθωση, οι ζηµίες του 

εκµισθωτή που συνδέονται µε την ακύρωση καλύπτονται από το µισθωτή, 

(β) κέρδη και ζηµίες από τη διακύµανση της εύλογης αξίας του υπολείµµατος 

ανήκουν στο µισθωτή (για παράδειγµα µε τη µορφή έκπτωσης του µισθώµατος που 

ισούται µε το µεγαλύτερο µέρος του προϊόντος της πώλησης στη λήξη της µίσθωσης) 

και (γ) ο µισθωτής έχει τη δυνατότητα να παρατείνει τη µίσθωση µε µίσθωµα 

σηµαντικά χαµηλότερο από τα 

τρέχοντα µισθώµατα της αγοράς. 

ΟΙ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 

Χρηµατοδοτικές µισθώσεις 

Αρχική καταχώριση:Κατά την έναρξη της µισθωτικής περιόδου, οι µισθωτές πρέπει 

να καταχωρίζουν τις χρηµατοδοτικές µισθώσεις ως περιουσιακά στοιχεία και 

υποχρεώσεις στις καταστάσεις οικονοµικής θέσης τους, µε ποσό ίσο προς την εύλογη 

αξία της µισθούµενης ιδιοκτησίας ή, αν είναι χαµηλότερη, µε την παρούσα αξία των 

ελάχιστων καταβολών µισθωµάτων, η κάθε µία προσδιοριζόµενη κατά την έναρξη 

της µίσθωσης. Το  προεξοφλητικό επιτόκιο για τον υπολογισµό της παρούσας αξίας 

των ελάχιστων καταβολών µισθωµάτων, είναι το τεκµαρτό επιτόκιο της µίσθωσης, αν 

αυτό εφικτό να προσδιοριστεί. ∆ιαφορετικά, πρέπει να χρησιµοποιείται το διαφορικό 

επιτόκιο δανεισµού. Κάθε αρχικό άµεσο κόστος του µισθωτή προστίθεται στο ποσό 

που καταχωρίζεται ως περιουσιακό στοιχείο. 

Μεταγενέστερη αποτίµηση: Οι ελάχιστες καταβολές µισθωµάτων θα επιµερίζονται 

στην χρηµατοδοτική επιβάρυνση και σε µείωση της ανεξόφλητης υποχρέωσης. Η 

χρηµατοδοτική επιβάρυνση πρέπει να κατανέµεται στη διάρκεια της µισθωτικής 

περιόδου, ούτως ώστε να προκύπτει ένα σταθερό περιοδικό επιτόκιο επί του 

ανεξόφλητου υπολοίπου της υποχρέωσης. Τα ενδεχόµενα µισθώµατα θα 

καταχωρίζονται ως έξοδα στις περιόδους κατά τις οποίες πραγµατοποιούνται. 

 Λειτουργικές µισθώσεις 

Οι καταβολές µισθωµάτων βάσει µιας λειτουργικής µίσθωσης θα καταχωρίζονται σε 

βάρος των αποτελεσµάτων, µε την ευθεία µέθοδο, σε όλη τη διάρκεια της µίσθωσης, 

εκτός αν µία άλλη συστηµατική βάση είναι περισσότερο αντιπροσωπευτική του 

είδους της χρονικής κατανοµής του οφέλους για το χρήστη.  Για τις λειτουργικές 

µισθώσεις, οι πληρωµές µισθωµάτων (µη συµπεριλαµβανοµένου του κόστους για 
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υπηρεσίες, όπως η ασφάλιση και συντήρηση) καταχωρίζονται ως έξοδα µε την ευθεία 

µέθοδο, εκτός αν µία άλλη συστηµατική βάση  είναι αντιπροσωπευτική του είδους 

της χρονικής κατανοµής της ωφέλειας του χρήστη, έστω και αν οι πληρωµές δεν 

γίνονται σε αυτήν τη βάση. 

- Οι µισθώσεις στις Οικονοµικές Καταστάσεις των Εκµισθωτών  

Χρηµατοδοτικές µισθώσεις 

Αρχική καταχώριση:Οι εκµισθωτές θα καταχωρίζουν στην κατάσταση οικονοµικής 

θέσης τους τα κατεχόµενα περιουσιακά¨στοιχεία που τελούν υπό χρηµατοδοτική 

µίσθωση και θα τα εµφανίζουν ως απαίτηση ποσού ίσου µε την καθαρή επένδυση στη 

µίσθωση. 

Σε µία χρηµατοδοτική µίσθωση, ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και οι ωφέλειες που 

συνοδεύουν τη νόµιµη κυριότητα µεταβιβάζονται από τον εκµισθωτή στο µισθωτή 

και έτσι οι απαιτήσεις µισθωµάτων αντιµετωπίζονται από τον εκµισθωτή ως 

εξόφληση (αποπληρωµή) κεφαλαίου και ως χρηµατοοικονοµικό έσοδο για την 

αποζηµίωση και την ανταµοιβή του εκµισθωτή για την επένδυση και τις υπηρεσίες 

του. 

Μεταγενέστερη αποτίµηση: Η καταχώριση του χρηµατοοικονοµικού εσόδου θα 

βασίζεται σε ένα πρότυπο που αντανακλά µία σταθερή περιοδική απόδοση της 

καθαρής επένδυσης του εκµισθωτή στη χρηµατοδοτική µίσθωση. Ο εκµισθωτής 

επιδιώκει τη συστηµατική και ορθολογική κατανοµή του χρηµατοοικονοµικού 

εσόδου σε ολόκληρη τη διάρκεια της µισθωτικής περιόδου. Η κατανοµή αυτή γίνεται 

µε τέτοιον τρόπο ώστε να προκύπτει µία σταθερή περιοδική απόδοση της καθαρής 

επένδυσης του εκµισθωτή στη χρηµατοδοτική µίσθωση. Τα µισθώµατα της κάθε 

περιόδου, µε εξαίρεση τα κόστη υπηρεσιών, είναι µειωτικά της ακαθάριστης 

επένδυσης της µίσθωσης, µειώνοντας τόσο το κεφάλαιο, όσο και το µη δουλευµένο 

χρηµατοοικονοµικό έσοδο. 

Λειτουργικές µισθώσεις 

Οι εκµισθωτές θα παρουσιάζουν στην κατάσταση οικονοµικής θέσης τους τα 

περιουσιακά στοιχεία που υπόκεινται σε λειτουργικές µισθώσεις σύµφωνα µε τη 

φύση του κάθε περιουσιακού στοιχείου.Τα έσοδα της µίσθωσης από λειτουργικές 

µισθώσεις θα καταχωρίζονται στα αποτελέσµατα µε την ευθεία µέθοδο σε ολόκληρη 

τη διάρκεια της µίσθωσης, εκτός αν µία άλλη συστηµατική µέθοδος είναι πιο 

αντιπροσωπευτική του ρυθµού µείωσης του οφέλους που αποφέρει η χρήση του 

περιουσιακού στοιχείου 
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- Συναλλαγές Πώλησης και Επαναµίσθωσης  

Μία συναλλαγή πώλησης και επαναµίσθωσης, συνεπάγεται την πώληση ενός 

περιουσιακού στοιχείου και την επαναµίσθωση εν συνεχεία του ίδιου περιουσιακού 

στοιχείου. Συνήθως υπάρχει αλληλεξάρτηση µεταξύ µισθωµάτων και τιµής 

πώλησης, δεδοµένου ότι η διαπραγµάτευσή τους γίνεται σε συνολική βάση. Ο 

λογιστικός χειρισµός µιας συναλλαγής πώλησης και επαναµίσθωσης εξαρτάται από 

το είδος της σχετικής µίσθωσης. Αν µία συναλλαγή πώλησης µε επαναµίσθωση 

καταλήγει σε λειτουργική µίσθωση και είναι φανερό ότι η συναλλαγή αυτή έχει γίνει 

στην εύλογη αξία, τότε οποιοδήποτε κέρδος ή ζηµία πρέπει να αναγνωρίζεται 

αµέσως. Αν η τιµή πώλησης του στοιχείου είναι µικρότερη από την εύλογη αξία του, 

τότε οποιοδήποτε κέρδος ή ζηµία θα αναγνωρίζεται αµέσως, εκτός αν η ζηµία 

συµψηφίζεται µε επί έλατον διαφορά των µελλοντικών µισθωµάτων, σε σχέση µε τις 

τρέχουσες τιµές, οπότε η ζηµία αυτή παραµένει στον ισολογισµό και αποσβένεται 

αναλογικά µε τα µισθώµατα σε ολόκληρη την προβλεπόµενη διάρκεια που 

αναµένεται να χρησιµοποιείται το περιουσιακό στοιχείο. Αν η τιµή πώλησης του 

στοιχείου είναι µεγαλύτερη από την εύλογη αξία του τότε η θετική διαφορά 

παραµένει ως έσοδο επόµενων περιόδων και αποσβένεται καθ’ όλη την 

προβλεπόµενη διάρκεια χρησιµοποίησης του περιουσιακού στοιχείου αυτού.  

Αν η επαναµίσθωση αποτελεί λειτουργική µίσθωση και τόσο τα µισθώµατα όσο και η 

τιµή πώλησης καθορίστηκαν σε εύλογες αξίες, τότε υπάρχει στην πραγµατικότητα 

µία κανονική πώληση και οποιοδήποτε κέρδος ή η ζηµία αναγνωρίζεται αµέσως.  

Για λειτουργικές µισθώσεις, αν η εύλογη αξία του περιουσιακού στοιχείου, κατά τη 

χρονική στιγµή µιας συναλλαγής πώλησης και επαναµίσθωσης, είναι µικρότερη από 

τη λογιστική αξία του, τότε η ζηµία που προκύπτει από τη διαφορά µεταξύ της 

λογιστικής αξίας και της εύλογης αξίας πρέπει να αναγνωρίζεται αµέσως.  

Στις χρηµατοδοτικές µισθώσεις δεν είναι απαραίτητη αυτή η προσαρµογή, εκτός αν 

έχει υπάρξει αποµείωση της αξίας του στοιχείου, οπότε η λογιστική αξία του 

µειώνεται στο ανακτήσιµο ποσό, σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 36.  

Οι υποχρεώσεις γνωστοποιήσεων από τους µισθωτές και τους εκµισθωτές 

εφαρµόζονται εξ ίσου για τις πράξεις πώλησης και επαναµίσθωσης. Η απαιτούµενη 

περιγραφή των σηµαντικών µισθωτικών συµφωνιών συνεπάγεται τη γνωστοποίηση 

των ιδιαζόντων ή ασυνήθων προϋποθέσεων της συµφωνίας ή των όρων της 

συναλλαγής πώλησης και επαναµίσθωσης.  
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3.13   ∆.Λ.Π. 18- Αναγνώριση Εσόδου 

 

Τα έσοδα εµπεριέχουν τόσο τα τακτικά όσο και τα έκτακτα έσοδα και κέρδη. Τα 

τακτικά έσοδα προκύπτουν κατά την πορεία των συνήθων δραστηριοτήτων µιας 

οικονοµικής οντότητας και αναφέρονται µε µια ποικιλία διαφορετικών λογαριασµών, 

που συµπεριλαµβάνουν τις πωλήσεις, τις αµοιβές, τους τόκους, τα µερίσµατα και τα 

δικαιώµατα. Σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να προδιαγράψει τον λογιστικό 

χειρισµό των εσόδων, που προκύπτουν από ορισµένους τύπους συναλλαγών και 

γεγονότων.  

Βασικό θέµα στη λογιστική των εσόδων αποτελεί ο προσδιορισµός του χρόνου 

αναγνώρισης του εσόδου. Τα έσοδα αναγνωρίζονται, όταν πιθανολογείται ότι 

µελλοντικά οικονοµικά οφέλη θα εισρεύσουν στην οικονοµική οντότητα και αυτά τα 

οφέλη µπορεί να επιµετρηθούν µε αξιοπιστία. Αυτό το Πρότυπο καθορίζει τις 

περιπτώσεις στις οποίες πληρούνται αυτά τα κριτήρια και συνεπώς αναγνωρίζεται το 

έσοδο. Επίσης, παρέχει πρακτική καθοδήγηση για την εφαρµογή αυτών των 

κριτηρίων.  

Έσοδο είναι η µικτή (ακαθάριστη) εισροή οικονοµικών ωφεληµάτων, στη διάρκεια 

της περιόδου, που προκύπτει από τις συνήθεις δραστηριότητες µιας οικονοµικής 

οντότητας, όταν αυτές οι εισροές έχουν ως αποτέλεσµα µια αύξηση των ιδίων 

κεφαλαίων, εκτός από εκείνη που σχετίζεται µε εισφορά κεφαλαίου από µετόχους ή 

εταίρους.  

Εύλογη αξία είναι η τιµή που θα λάµβανε µια οντότητα για την πώληση ενός 

περιουσιακού στοιχείου ή που θα κατέβαλε µια οντότητα για τη µεταβίβαση µιας 

υποχρέωσης σε µια κανονική συναλλαγή µεταξύ συµµετεχόντων στην αγορά κατά 

την ηµεροµηνία επιµέτρησης. (Βλ. ∆.Π.Χ.Α. 13 Επιµέτρηση εύλογης αξίας.)  

Το έσοδο περιλαµβάνει µόνον τις µικτές εισροές των οικονοµικών ωφελειών που 

εισπράχθηκαν και είναι εισπρακτέες από την οικονοµική οντότητα για δικό της 

λογαριασµό. Ποσά εισπραχθέντα για λογαριασµό τρίτων, όπως φόροι επί των 

πωλήσεων, φόροι αγαθών και υπηρεσιών και Φόρος Προστιθέµενης Αξίας, δεν 

αποτελούν οικονοµικές ωφέλειες που εισρέουν στην οικονοµική οντότητα και δεν 

προκαλούν αύξηση των ιδίων κεφαλαίων. Συνεπώς, εξαιρούνται των εσόδων 

Επιµέτρηση  Εσόδου: Το έσοδο θα επιµετράται στην εύλογη αξία του εισπραχθέντος 

ή εισπρακτέου ανταλλάγµατος. Το ποσό του εσόδου που προκύπτει από µια 
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συναλλαγή, προσδιορίζεται συνήθως µε συµφωνία µεταξύ της οικονοµικής οντότητας 

και του αγοραστή ή του χρήστη του περιουσιακού στοιχείου. Επιµετράται στην 

εύλογη αξία του εισπραχθέντος ή εισπρακτέου ανταλλάγµατος, λαµβάνοντας υπόψη, 

ως προς το ποσό, κάθε είδους έκπτωση που παρέχει η οικονοµική οντότητα.  

 - Πώληση Αγαθών : Το έσοδο από πώληση αγαθών θα αναγνωρίζεται, όταν 

πληρούνται όλοι οι ακόλουθοι όροι:  

α) η οικονοµική οντότητα έχει µεταβιβάσει στον αγοραστή τους ουσιαστικούς 

κινδύνους και τα οφέλη της κυριότητας των αγαθών, 

β) η οικονοµική οντότητα δεν εξακολουθεί να αναµειγνύεται στη διαχείριση των 

πωληθέντων, στο βαθµό που συνήθως σχετίζεται µε την κυριότητα, ούτε διατηρεί τον 

πραγµατικό έλεγχο επί των πωληθέντων αγαθών,  

γ) το ποσό του εσόδου µπορεί να επιµετρηθεί µε αξιοπιστία, 

δ) πιθανολογείται ότι τα οικονοµικά οφέλη, που συνδέονται µε τη συναλλαγή, θα 

εισρεύσουν στην οικονοµική οντότητα και  

ε) οι δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν ή πρόκειται να πραγµατοποιηθούν σε σχέση 

µε τη συναλλαγή, µπορούν να επιµετρηθούν µε αξιοπιστία.  

Η εκτίµηση του αν µια οικονοµική οντότητα έχει µεταβιβάσει τους ουσιαστικούς 

κινδύνους και τα οφέλη της κυριότητας στον αγοραστή, προϋποθέτει εξέταση των 

συνθηκών της συναλλαγής. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η µεταβίβαση των 

κινδύνων και των ωφελειών της κυριότητας, συµπίπτει µε τη µεταβίβαση του νοµικού 

τίτλου ή της κατοχής στον αγοραστή. Αυτό συµβαίνει στις περισσότερες λιανικές 

πωλήσεις. Σε άλλες περιπτώσεις, η µεταβίβαση των κινδύνων και των ωφελειών της 

κυριότητας συµβαίνει σε διαφορετικό χρόνο από τη µεταβίβαση του νοµικού τίτλου ή 

της κατοχής στον αγοραστή. Αν η οικονοµική οντότητα διατηρεί τους ουσιαστικούς 

κινδύνους της κυριότητας, η συναλλαγή δεν αποτελεί πώληση και δεν αναγνωρίζεται 

έσοδο. 

 - Παροχή Υπηρεσιών : Όταν το αποτέλεσµα µιας συναλλαγής, που αφορά την 

παροχή υπηρεσιών, µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα, η αναγνώριση εσόδου 

σχετιζόµενου µε τη συναλλαγή θα γίνεται µε βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της 

συναλλαγής, κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Το αποτέλεσµα µιας 

συναλλαγής µπορεί να εκτιµηθεί µε αξιοπιστία, όταν πληρούνται όλες οι ακόλουθες 

προϋποθέσεις:  
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α) το ποσό του εσόδου µπορεί να εκτιµηθεί µε αξιοπιστία·  

β) πιθανολογείται ότι τα οικονοµικά οφέλη, που συνδέονται µε τη συναλλαγή, θα 

εισρεύσουν στην οικονοµική οντότητα·  

γ) το στάδιο ολοκλήρωσης της συναλλαγής, κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού, 

µπορεί να επιµετρηθεί µε αξιοπιστία και  

δ) οι δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν για τη συναλλαγή και εκείνες που απαιτούνται 

για την ολοκλήρωση της συναλλαγής, µπορεί να επιµετρηθούν µε αξιοπιστία .  

Η αναγνώριση του εσόδου µε βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της συναλλαγής συχνά 

αναφέρεται ως η µέθοδος ποσοστιαίας ολοκλήρωσης. Σύµφωνα µε αυτήν τη µέθοδο, 

το έσοδο αναγνωρίζεται στις λογιστικές περιόδους στις οποίες παρέχονται οι 

υπηρεσίες. Η αναγνώριση του εσόδου σε αυτήν τη βάση παρέχει χρήσιµη 

πληροφόρηση, ως προς την έκταση της δραστηριότητας παροχής υπηρεσιών και της 

επίδοσης κατά τη διάρκεια µιας περιόδου. Το ∆.Λ.Π. 11 επίσης απαιτεί την 

αναγνώριση σε αυτήν τη βάση. Οι ρυθµίσεις του ανωτέρω Προτύπου έχουν 

εφαρµογή, γενικά, ως προς την αναγνώριση των εσόδων και των σχετικών εξόδων 

µιας συναλλαγής που συνεπάγεται την παροχή υπηρεσιών.  

Τα έσοδα αναγνωρίζονται µόνον όταν πιθανολογείται ότι θα εισρεύσουν στην 

οικονοµική οντότητα τα οικονοµικά οφέλη που συνδέονται µε τη συναλλαγή. Όµως, 

όταν προκύπτει αβεβαιότητα γύρω από την εισπραξιµότητα ενός ποσού που ήδη 

συµπεριλαµβάνεται στα έσοδα, το ανείσπρακτο ποσό ή το ποσό του οποίου η 

ανάκτηση έχει παύσει να είναι πιθανή, αναγνωρίζεται ως έξοδο µάλλον, παρά ως 

διόρθωση του ποσού που είχε αρχικά αναγνωριστεί στα έσοδα 

 - Τόκοι, ∆ικαιώµατα και Μερίσµατα:  Το έσοδο που προκύπτει από την εκ µέρους 

τρίτων χρήση περιουσιακών στοιχείων της οικονοµικής οντότητας, που δίδουν 

τόκους, δικαιώµατα και µερίσµατα, θα αναγνωρίζεται  όταν:  

α) πιθανολογείται ότι τα οικονοµικά οφέλη, που συνδέονται µε τη συναλλαγή, θα 

εισρεύσουν στην οικονοµική οντότητα, και  

β) το ποσό του εσόδου µπορεί να επιµετρηθεί µε αξιοπιστία.  

Τα έσοδα θα αναγνωρίζονται µε βάση τους εξής κανόνες:  

α) οι τόκοι θα αναγνωρίζονται µε τη µέθοδο του αποτελεσµατικού επιτοκίου  

β) τα δικαιώµατα θα αναγνωρίζονται σύµφωνα µε την αρχή των δουλευµένων 

εσόδων/εξόδων, ανάλογα µε την ουσία της σχετικής σύµβασης και  
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γ) τα µερίσµατα θα αναγνωρίζονται όταν οριστικοποιείται το δικαίωµα είσπραξής 

τους από τους µετόχους.  

 

3.14  ∆.Π.Χ.Α. 13 : Επιµέτρηση Εύλογης Αξίας                                          . 

 

Το παρόν ∆.Π.Χ.Α.:                                              : 

α) ορίζει την εύλογη αξία,                                                ,                               

β) θέτει σε ένα ∆.Π.Χ.Α. το πλαίσιο για την επιµέτρηση της εύλογης αξίας και 

γ) απαιτεί την πραγµατοποίηση γνωστοποιήσεων σχετικά µε τις επιµετρήσεις εύλογης 

αξίας. 

Η εύλογη αξία αποτελεί επιµέτρηση που βασίζεται στην αγορά και δεν αφορά µια 

συγκεκριµένη οντότητα. Για ορισµένα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις, 

δύναται να υπάρχουν διαθέσιµες παρατηρήσιµες συναλλαγές στην αγορά ή 

πληροφορίες της αγοράς. Για άλλα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις, δύναται 

να µην υπάρχουν διαθέσιµες παρατηρήσιµες συναλλαγές στην αγορά ή πληροφορίες 

της αγοράς. Ωστόσο, ο στόχος της επιµέτρησης της εύλογης αξίας είναι ο ίδιος και 

στις δύο περιπτώσεις να εκτιµηθεί η τιµή στην οποία θα λάµβανε χώρα µια κανονική 

συναλλαγή για την πώληση του περιουσιακού στοιχείου ή τη µεταβίβαση της 

υποχρέωσης µεταξύ συµµετεχόντων στην αγορά κατά την ηµεροµηνία επιµέτρησης 

υπό τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς (ήτοι µια τιµή εξόδου κατά την ηµεροµηνία 

επιµέτρησης από την οπτική ενός συµµετέχοντα στην αγορά που κατέχει το 

περιουσιακό στοιχείο ή οφείλει την υποχρέωση).              . 

Όταν δεν υπάρχει παρατηρήσιµη τιµή για πανοµοιότυπο περιουσιακό στοιχείο ή 

υποχρέωση, µια οντότητα αποτιµά την εύλογη αξία χρησιµοποιώντας άλλη τεχνική 

αποτίµησης που µεγιστοποιεί τη χρήση συναφών παρατηρήσιµων εισροών και 

ελαχιστοποιεί τη χρήση µη παρατηρήσιµων εισροών. Καθώς η εύλογη αξία αποτελεί 

επιµέτρηση που βασίζεται στην αγορά, αποτιµάται µε τη χρήση των υποθέσεων που 

θα χρησιµοποιούσαν οι συµµετέχοντες στην αγορά κατά την αποτίµηση του 

περιουσιακού στοιχείου ή της υποχρέωσης, συµπεριλαµβανοµένων των υποθέσεων 

σχετικά µε τον κίνδυνο. Ως εκ τούτου, η πρόθεση µιας οντότητας να διακρατήσει ένα 

περιουσιακό στοιχείο ή να τακτοποιήσει ή άλλως να εκπληρώσει µια υποχρέωση δεν 

έχει σηµασία κατά την αποτίµηση της εύλογης αξίας.                                 . 

 Ο ορισµός της εύλογης αξίας εστιάζει σε περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις 
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διότι αποτελούν το κύριο αντικείµενο της λογιστικής επιµέτρησης. Επιπλέον, το 

παρόν ∆.Π.Χ.Α. ισχύει για τους ίδιους συµµετοχικούς τίτλους µιας οντότητας 

αποτιµώµενους στην εύλογη αξία. 

Εύλογη αξία είναι η τιµή που θα λάµβανε µια οντότητα για την πώληση ενός 

περιουσιακού στοιχείου ή που θα κατέβαλε µια οντότητα για τη µεταβίβαση µιας 

υποχρέωσης σε µια κανονική συναλλαγή µεταξύ συµµετεχόντων στην αγορά κατά 

την ηµεροµηνία επιµέτρησης 

Με τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) αριθ. 1255/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης 

∆εκεµβρίου 2012, L 360/29.12.2012 το ∆.Π.Χ.Α. 13 παρέχει νέες οδηγίες σχετικά µε 

την επιµέτρηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις. Οι 

απαιτήσεις του προτύπου δεν διευρύνουν τη χρήση των εύλογων αξιών αλλά 

παρέχουν διευκρινίσεις για την εφαρµογή τους σε περίπτωση που η χρήση τους 

επιβάλλεται υποχρεωτικά από άλλα πρότυπα. Το ∆.Π.Χ.Α. 13 παρέχει ακριβή ορισµό 

της εύλογης αξίας, καθώς και οδηγίες αναφορικά µε την επιµέτρηση της εύλογης 

αξίας και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις, ανεξάρτητα από το πρότυπο µε βάση το 

οποίο γίνεται χρήση των εύλογων αξιών. Επιπλέον, οι απαραίτητες γνωστοποιήσεις 

έχουν διευρυνθεί και καλύπτουν όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις 

που επιµετρούνται στην εύλογη αξία και όχι µόνο τα χρηµατοοικονοµικά. 

Εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η 

Ιανουαρίου 2013. Η εφαρµογή νωρίτερα επιτρέπεται.  

 

3.15   Οµάδα προτύπων που σχετίζονται µε την Ενοποίηση   

 

Τα παρακάτω πρότυπα σχετίζονται µε την ενοποίηση :  

- ∆.Λ.Π. 27 -  Το παρόν πρότυπο καθορίζει το λογιστικό χειρισµό και τις 

απαιτήσεις γνωστοποίησης για τις επενδύσεις σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και 

συγγενείς επιχειρήσεις όταν η οντότητα καταρτίζει ατοµικές οικονοµικές 

καταστάσεις. 

- ∆ΛΠ 31 - Το παρόν Πρότυπο εφαρµόζεται για το λογιστικό χειρισµό των 

συµµετοχών σε κοινοπραξίες και την παρουσίαση των περιουσιακών στοιχείων, 

υποχρεώσεων, εσόδων και εξόδων της κοινοπραξίας στις οικονοµικές 

καταστάσεις των µελών των κοινοπραξιών και των επενδυτών, ανεξάρτητα από 
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τις δοµές ή τις µορφές µε τις οποίες διεξάγονται οι δραστηριότητες της 

κοινοπραξίας.  

- ∆ΛΠ 28 -  Το παρόν πρότυπο καθορίζει το λογιστικό χειρισµό των επενδύσεων 

σε συγγενείς επιχειρήσεις και να παραθέσεις τις απαιτήσεις για την εφαρµογή της 

µεθόδου της καθαρής θέσης κατά τον λογιστικό χειρισµό των επενδύσεων σε 

συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες. 

 

Τον Μάιο του 2011 το  Σ∆.Λ.Π. δηµοσίευσε 3 νέα πρότυπα5, τα ∆.Π.Χ.Α. 10 

«Ενοποιηµένες  οικονοµικές  καταστάσεις», ∆.Π.Χ.Α. 11 «Σχήµατα  υπό  κοινό  

έλεγχο» και ∆.Π.Χ.Α. 12 «Γνωστοποίηση  συµµετοχών  σε  άλλες  οντότητες»   και 

τροποποίησε τα ∆.Λ.Π. 27 «Ατοµικές  οικονοµικές  καταστάσεις»  και ∆.Λ.Π. 28 

«Επενδύσεις  σε  συγγενείς  επιχειρήσεις  και  κοινοπραξίες».  

Τα νέα αυτά  πρότυπα και οι ανωτέρω τροποποιήσεις, εγκρίθηκαν από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση στις 11 ∆εκεµβρίου 2012 και εφαρµόζονται υποχρεωτικά   το  

αργότερο,  από  την  ηµεροµηνία  έναρξης  του πρώτου οικονοµικού τους έτους που 

αρχίζει  την  1η  Ιανουαρίου  2014  ή  µετά  από  αυτήν . Επιτρέπεται η πρόωρη 

εφαρµογή τους µόνο εάν ταυτόχρονα εφαρµοστούν και τα πέντε. 

 Οι κυριότεροι όροι των προτύπων είναι οι εξής: 

Το τροποποιηµένο ∆.Λ.Π. 27 «Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις» δηµοσιεύθηκε 

ταυτόχρονα µε το ∆.Π.Χ.Α. 10 «Ενοποιηµένες  οικονοµικές  καταστάσεις» .Τα δύο 

πρότυπα αντικαθιστούν το ∆.Λ.Π. 27 «Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές 

Καταστάσεις». Το τροποποιηµένο ∆.Λ.Π. 27 περιέχει τις λογιστικές απαιτήσεις και 

τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για επενδύσεις σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και 

συγγενείς επιχειρήσεις όταν η οικονοµική οντότητα καταρτίζει ατοµικές οικονοµικές 

καταστάσεις. Το Πρότυπο απαιτεί η οικονοµική οντότητα που καταρτίζει ατοµικές 

οικονοµικές καταστάσεις να λογιστικοποιεί τις επενδύσεις στο κόστος ή σύµφωνα µε 

το ∆.Λ.Π. 39 ή ∆.Π.Χ.Α. 9 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα».  

Το τροποποιηµένο ∆.Λ.Π. 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και 

Κοινοπραξίες» αντικαθιστά το ∆.Λ.Π. 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις». Ο 

                                                           
5
 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1254/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης ∆εκεµβρίου 

2012, L 360/29.12.2012 
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σκοπός του Προτύπου είναι να ορίσει τον λογιστικό χειρισµό αναφορικά µε τις 

επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και να παραθέσει τις απαιτήσεις για την 

εφαρµογή της µεθόδου της καθαρής θέσης κατά τη λογιστική των επενδύσεων σε 

συγγενείς και κοινοπραξίες, όπως αυτές ορίζονται στο  ∆.Π.Χ.Α. 11 «Σχήµατα  υπό  

κοινό  έλεγχο». 

Το ∆.Π.Χ.Α. 10 «Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις» θέτει τις αρχές για την 

παρουσίαση και την κατάρτιση των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, όταν 

µία οντότητα ελέγχει µία ή περισσότερες άλλες οντότητες. Το ∆.Π.Χ.Α. 10 

αντικαθιστά τις απαιτήσεις ενοποίησης που περιλαµβάνονταν στο ∆.Λ.Π. 27 

«Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις» και στη ∆ιερµηνεία 12 

«Ενοποίηση - οικονοµικές οντότητες ειδικού σκοπού». Το ∆.Π.Χ.Α. 10 στηρίζεται 

στις υφιστάµενες αρχές, προσδιορίζοντας την έννοια του ελέγχου ως τον καθοριστικό 

παράγοντα για το αν η οικονοµική οντότητα θα πρέπει να συµπεριληφθεί στις 

ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής εταιρίας. Το πρότυπο παρέχει 

πρόσθετες οδηγίες για να βοηθήσει στον προσδιορισµό του ελέγχου, όπου αυτό είναι 

δύσκολο να εκτιµηθεί.  

Το ∆.Π.Χ.Α. 11 «Σχήµατα  υπό  κοινό  έλεγχο» αντικαθιστά το ∆.Λ.Π. 31 

«Συµµετοχές σε κοινοπραξίες» και τη ΜΕ∆ 13 «Από κοινού ελεγχόµενες οικονοµικές 

οντότητες — Μη χρηµατικές συνεισφορές από κοινοπρακτούντες». Το ∆.Π.Χ.Α. 11 

παρέχει µια πιο ρεαλιστική αντιµετώπιση των από κοινού συµφωνιών (joint 

arrangements) εστιάζοντας στα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις, παρά στη νοµική 

τους µορφή. Οι τύποι των συµφωνιών περιορίζονται σε δύο: από κοινού ελεγχόµενες 

δραστηριότητες και κοινοπραξίες. Η µέθοδος της αναλογικής ενοποίησης δεν είναι 

πλέον επιτρεπτή. Οι συµµετέχοντες σε κοινοπραξίες εφαρµόζουν υποχρεωτικά την 

ενοποίηση µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης. Οι οικονοµικές οντότητες που 

συµµετέχουν σε από κοινού ελεγχόµενες δραστηριότητες εφαρµόζουν παρόµοιο 

λογιστικό χειρισµό µε αυτόν που εφαρµόζουν επί του παρόντος οι συµµετέχοντες σε 

από κοινού ελεγχόµενα περιουσιακά στοιχεία ή σε από κοινού ελεγχόµενες 

δραστηριότητες. Το πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις σχετικά µε τους 

συµµετέχοντες σε από κοινού συµφωνίες, χωρίς να υπάρχει από κοινού έλεγχος. 

Το  ∆.Π.Χ.Α. 12 «Γνωστοποίηση  συµµετοχών  σε  άλλες  οντότητες» αναφέρεται 

στις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις µιας οικονοµικής οντότητας, 

συµπεριλαµβανοµένων σηµαντικών κρίσεων και υποθέσεων, οι οποίες επιτρέπουν 
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στους αναγνώστες των οικονοµικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τη φύση, τους 

κινδύνους και τις οικονοµικές επιπτώσεις που σχετίζονται µε τη συµµετοχή της 

οικονοµικής οντότητας σε θυγατρικές, συγγενείς, από κοινού συµφωνίες και µη 

ενοποιούµενες οικονοµικές οντότητες (structured entities). Μία οικονοµική οντότητα 

έχει τη δυνατότητα να προβεί σε κάποιες ή όλες από τις παραπάνω γνωστοποιήσεις 

χωρίς να είναι υποχρεωµένη να εφαρµόσει το ∆.Π.Χ.Α. 12 στο σύνολό του, ή το 

∆.Π.Χ.Α. 10 ή 11 ή τα τροποποιηµένα ∆.Λ.Π. 27 ή 28. 

Οι τροποποιήσεις αυτές που εκδόθηκαν από το Συµβούλιο στις 31 Οκτωβρίου 2012  

παρέχουν µια εξαίρεση από τις απαιτήσεις της ενοποίησης για τις Εταιρείες 

Επενδύσεων και αντ’ αυτού απαιτούν οι Εταιρείες Επενδύσεων να παρουσιάζουν τις 

επενδύσεις τους σε θυγατρικές, ως µια καθαρή επένδυση που επιµετράται στην 

εύλογη αξία µε τις µεταβολές στα αποτελέσµατα χρήσεως.  

Οι τροποποιήσεις αυτές, οι οποίες δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από τη Ευρωπαϊκή 

Ένωση, έχουν εφαρµογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 

2014. 

Η µελέτη των µεταβολών στην οµάδα των προτύπων που σχετίζονται µε την 

ενοποίηση , αφού τα νέα αυτά πρότυπα εφαρµοστούν, καθώς και η επίδραση των 

µεταβολών αυτών και της ενδεχόµενης αναβάθµισης του πληροφοριακού 

περιεχοµένου των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων προτείνοται ως θέµα για 

περαιτέρω διερεύνηση. 

Στην ενότητα αυτή παρατέθηκε η θεωρητική προσέγγιση κάποιων βασικών  ∆.Π.Χ.Α. 

που χρησιµοποιούνται κατά τη σύνταξη των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων και 

παρατέθηκαν αναλυτικά οι µεταβολές αυτών και οι Κανονισµοί µε τους οποίους 

επήλθαν.  Στο επόµενο «Κεφάλαιο 4» βλέπουµε την πρακτική εφαρµογή αυτών στις 

οικονοµικές καταστάσεις της ΣΙ∆ΕΝΟΡ . 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΙ∆ΕΝΟΡ  

 

4.1 Γενικές Πληροφορίες  

Οι κυριότερες δραστηριότητες του Οµίλου ΣΙ∆ΕΝΟΡ είναι η βιοµηχανική επεξεργασία και 

εµπορία προϊόντων σιδήρου και χάλυβα. Ο Όµιλος δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, στην 

ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και Ευρώπης καθώς και στην Αµερική και οι µετοχές 

της Εταιρίας διαπραγµατεύονται στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Ο όµιλος ΣΙ∆ΕΝΟΡ είναι 

µέλος του οµίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ. Η Εταιρία εδρεύει στην Ελλάδα, Νοµό Ατικής, στο ∆ήµο 

Αθήνας, στην οδό Μεσογείων 2-4. Η ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρίας 

είναιwww.sidenor.gr.Οι οικονοµικές καταστάσεις  της 31/12/2012 έχουν εγκριθεί από το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας την 27/02/2013 και από τη Τακτική Γενική Συνέλευση 

της εταιρίας την 13/06/2013. 

  Η ∆ιοίκηση του οµίλου παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στο διεθνές οικονοµικό 

σκηνικό και είναι έτοιµη και ευέλικτη ώστε να προσαρµοστεί ανάλογα. 

Βασικές προτεραιότητες του οµίλου είναι: 

-η διατήρηση και η περαιτέρω αύξηση του µεριδίου αγοράς, βασιζόµενος στο δίκτυο 

διανοµής που έχει ήδη πραγµατοποιήσει. 

 -η µόνιµη και διαρκής ενίσχυση της παρουσίας του στις αγορές της Κεντρικής 

Ευρώπης, των Βαλκανίων και των γειτονικών χωρών της Ανατολικής Μεσογείου, 

αντισταθµίζοντας την σηµαντική πτώση του κλάδου κατασκευών στην Ελληνική αγορά. 

-η µείωση του κόστους παραγωγής 

-η αποτελεσµατική διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης. 

Ως εκ τούτου ο Όµιλος και η Εταιρία συνεχίζουν να υιοθετούν την «αρχή της 

επιχειρηµατικής συνέχειας των δραστηριοτήτων τους» κατά τη σύνταξη των εταιρικών και 

ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2012. 

 

4.2 Πλαίσιο Κατάρτισης Οικονοµικών Καταστάσεων και Σύνοψη Σηµαντικών 

Λογιστικών Αρχών 

Οι βασικές λογιστικές πολιτικές που έχει εφαρµόσει ο Όµιλος κατά τη σύνταξη αυτών των 

ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων περιγράφονται παρακάτω. Οι πολιτικές αυτές έχουν 

εφαρµοσθεί µε συνέπεια σε όλες τις χρήσεις που παρουσιάζονται. 
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Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί από τη διοίκηση µε βάση τα ∆ιεθνή 

Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆.Π.Χ.Α.), που έχουν εκδοθεί από το Συµβούλιο 

∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (Σ∆.Λ.Π.), συµπεριλαµβανοµένων και των ∆ιεθνών 

Λογιστικών Προτύπων (∆.Λ.Π.) και ερµηνειών που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή 

∆ιερµηνειών των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους 

όπως έχει τροποποιηθεί µε την εκτίµηση σε εύλογη αξία των επενδύσεων διαθέσιµων προς 

πώληση και των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε εύλογη αξία 

µέσω αποτελεσµάτων συµπεριλαµβανοµένων των παραγώγων. 

Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α. απαιτεί τη χρήση 

ορισµένων σηµαντικών λογιστικών εκτιµήσεων και την άσκηση κρίσης από τη ∆ιοίκηση στη 

διαδικασία εφαρµογής των λογιστικών αρχών. Επίσης απαιτείται η χρήση υπολογισµών και 

υποθέσεων που επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά των περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχόµενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την 

ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων και τα αναφερθέντα ποσά εισοδηµάτων και 

εξόδων κατά τη διάρκεια της υπό αναφορά χρήσης. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι 

υπολογισµοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της ∆ιοίκησης σε σχές µε τις 

τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγµατικά αποτελέσµατα µπορεί τελικά να διαφέρουν 

από αυτούς τους υπολογισµούς. 

 

4.3 Λογιστικές Εκτιµήσεις της  ∆ιοικήσεως και κρίσεις  για την εφαρµογή των 

λογιστικών αρχών στις οικονοµικές καταστάσεις της  31/12/2012 

 

Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης επανεξετάζονται διαρκώς και βασίζονται σε 

ιστορικά δεδοµένα και προσδοκίες για µελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες 

σύµφωνα µε τα ισχύοντα.  

Ο Όµιλος προβαίνει σε εκτιµήσεις και παραδοχές σχετικά µε την εξέλιξη των 

µελλοντικών γεγονότων. Οι εκτιµήσεις και παραδοχές που ενέχουν σηµαντικό κίνδυνο να 

προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρµογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και 

των υποχρεώσεων στους επόµενους 12 µήνες έχουν ως εξής: 

α) Απαιτείται κρίση από τον Όµιλο για τον προσδιορισµό της πρόβλεψης για φόρο 

εισοδήµατος. Υπάρχουν πολλές συναλλαγές και υπολογισµοί για τους οποίους ο τελικός 
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προσδιορισµός του φόρου είναι αβέβαιος. Εάν ο τελικός φόρος είναι διαφορετικός από τον 

αρχικώς αναγνωρισθέντα, η διαφορά θα επηρεάσει τον φόρο εισοδήµατος και την πρόβλεψη 

για αναβαλλόµενη φορολογία της χρήσης. 

β) Ο Όµιλος αναγνωρίζει πρόβλεψη για επίδικες υποθέσεις βάσει στοιχείων από τη Νοµική 

Υπηρεσία του Οµίλου. 

γ) Ο Όµιλος αναγνωρίζει προβλέψεις για συµβατικές υποχρεώσεις προς πελάτες του, οι 

οποίες υπολογίζονται βάσει ιστορικών δεδοµένων και στατιστικών από την επίλυση 

αντίστοιχων περιπτώσεων του παρελθόντος. 

δ) Ο Όµιλος αναγνωρίζει προβλέψεις για την αποµείωση των συµµετοχών λαµβάνοντας 

υπόψη τα µελλοντικά οφέλη που θα εισρεύσουν από αυτές. 

ε) Παροχές προσωπικού 

Η παρούσα αξία των υποχρεώσεων για παροχές προσωπικού βασίζεται σε διάφορους 

παράγοντες οι οποίοι προσδιορίζονται αναλογιστικά χρησιµοποιώντας κάποιες παραδοχές. Οι 

παραδοχές που έχουν χρησιµοποιηθεί για τον προσδιορισµού του καθαρού εξόδου παροχών 

προσωπικού περιλαµβάνουν το προεξοφλητικό επιτόκιο, τις µελλοντικές αυξήσεις µισθών 

καθώς και τα επίπεδα πληθωρισµού. Τυχόν αλλαγές στις παραδοχές αυτές θα επηρεάσουν τη 

λογιστική αξία της υποχρέωσης. 

Η παρούσα αξία των καθορισµένων παροχών προσδιορίζεται χρησιµοποιώντας το 

κατάλληλο προεξοφλητικό επιτόκιο (∆είκτης οµολόγων "iBoxx AA-ratedEuro corporate 

bond 10+year''), πλέον των αυξήσεων των αποδοχών του προσωπικού.  

Κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του ∆.Λ.Π. 2 σύµφωνα µε το οποίο τα αποθέµατα 

αποτιµούνται στη χαµηλότερη τιµή µεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιµης 

αξίας πραγµατοποιήθηκε υποτίµηση ύψους €(2.374) χιλ. για τον Όµιλο. Το παραπάνω ποσό 

επιβάρυνε αντίστοιχα τα αποτελέσµατα της χρήσης. 

 

4.4 Εκτίµηση της ∆ιοίκησης σχετικά µε την επίδραση των νέων προτύπων, 

τροποποποιήσεων και δερµηνειών τα οποία είναι υποχρεωτικά για τις 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν από 01/01/2013 

 

Συγκεκριµένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί, τα 

οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν από την 1/1/2013 ή 

µεταγενέστερα. Η εκτίµηση του Οµίλου σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή αυτών 

των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω. 
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∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2015) 

Το ∆ΠΧΑ 9 αποτελεί την πρώτη φάση στο έργο του Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών 

Λογιστικών Προτύπων) για την αντικατάσταση του ∆ΛΠ 39 και αναφέρεται στην 

ταξινόµηση και επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και 

χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων. Το Σ∆ΛΠ στις επόµενες φάσεις του έργου θα 

επεκτείνει το ∆ΠΧΑ 9 έτσι ώστε να προστεθούν νέες απαιτήσεις για την αποµείωση της 

αξίας και τη λογιστική αντιστάθµισης. Ο Όµιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της 

επίδρασης του ∆ΠΧΑ 9 στις οικονοµικές του καταστάσεις. Το ∆ΠΧΑ 9 δεν µπορεί να 

εφαρµοστεί νωρίτερα από τον Όµιλο διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Μόνο όταν υιοθετηθεί, ο Όµιλος θα αποφασίσει εάν θα εφαρµόσει το ∆ΠΧΑ 9 νωρίτερα 

από την 1 Ιανουαρίου 2015. 

∆ΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι εισοδήµατος» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013) 

Η τροποποίηση του ∆ΛΠ 12 παρέχει µια πρακτική µέθοδο για την επιµέτρηση των 

αναβαλλόµενων φορολογικών υποχρεώσεων και αναβαλλόµενων φορολογικών 

περιουσιακών στοιχείων όταν επενδυτικά ακίνητα επιµετρώνται µε τη µέθοδο εύλογης 

αξίας σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα». Η τροποποίηση αυτή δεν έχει 

εφαρµογή  στον Όµιλο. 

∆ΠΧΑ 13 «Επιµέτρηση Εύλογης Αξίας» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους 

που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013) 

Το ∆ΠΧΑ 13 παρέχει νέες οδηγίες σχετικά µε την επιµέτρηση της εύλογης αξίας και τις 

απαραίτητες γνωστοποιήσεις.  Οι απαιτήσεις του προτύπου δεν διευρύνουν τη χρήση των 

εύλογων αξιών αλλά παρέχουν διευκρινίσεις για την εφαρµογή τους σε περίπτωση που η 

χρήση τους επιβάλλεται υποχρεωτικά από άλλα πρότυπα. Το ∆ΠΧΑ 13 παρέχει ακριβή 

ορισµό της εύλογης αξίας, καθώς και οδηγίες αναφορικά µε την επιµέτρηση της εύλογης 

αξίας και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις, ανεξάρτητα από το πρότυπο µε βάση το οποίο 

γίνεται χρήση των εύλογων αξιών. 

Επιπλέον, οι απαραίτητες γνωστοποιήσεις έχουν διευρυνθεί και καλύπτουν όλα τα 

περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που επιµετρούνται στην εύλογη αξία και όχι 

µόνο τα χρηµατοοικονοµικά. 

Ε∆∆ΠΧΑ 20 «∆απάνες απογύµνωσης υπαίθριων ορυχείων κατά το στάδιο της παραγωγής» 

(εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η 

Ιανουαρίου 2013) 
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Αυτή η διερµηνεία παρέχει καθοδήγηση για τη λογιστικοποίηση των δαπανών της 

αποµάκρυνσης των στείρων υπερκείµενων («απογύµωνση») κατά το στάδιο της 

παραγωγής ενός ορυχείου. Βάσει αυτής της διερµηνείας, οι µεταλλευτικές οικονοµικές 

οντότητες πιθανώς να χρειαστεί να διαγράψουν στα αποτελέσµατα εις νέον της έναρξης της 

περιόδου τις ήδη κεφαλαιοποιηµένες δαπάνες απογύµνωσης των ορυχείων οι οποίες δεν 

µπορούν να αποδοθούν σε ένα αναγνωρίσιµο συστατικό ενός αποθέµατος µεταλλεύµατος 

(“ore body”). Η διερµηνεία έχει εφαρµογή µόνο σε δαπάνες υπαίθριων ορυχείων και όχι σε 

υπόγεια ορυχεία ή σε δραστηριότητες εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου. 

∆ΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζοµένους» (εφαρµόζεται στις ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013) 

Αυτή η τροποποίηση επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στην αναγνώριση και επιµέτρηση του 

κόστους των προγραµµάτων καθορισµένων παροχών και των παροχών εξόδου από την 

υπηρεσία (κατάργηση της µεθόδου του περιθωρίου), καθώς και στις γνωστοποιήσεις όλων 

των παροχών σε εργαζοµένους. Οι βασικές αλλαγές αφορούν κυρίως στην αναγνώριση των 

αναλογιστικών κερδών και ζηµιών, στην αναγνώριση του κόστους προϋπηρεσίας/ 

περικοπών, στην επιµέτρηση του εξόδου συντάξεων, στις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις, 

στο χειρισµό των εξόδων και των φόρων που σχετίζονται µε τα προγράµµατα 

καθορισµένων παροχών, καθώς και στη διάκριση µεταξύ βραχυπρόθεσµων και 

µακροπρόθεσµων παροχών. 

∆ΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» (εφαρµόζεται στις 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013)  

Το Σ∆ΛΠ δηµοσίευσε αυτή την τροποποίηση προκειµένου να συµπεριλάβει επιπλέον 

πληροφόρηση η οποία θα βοηθήσει τους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων µίας 

οικονοµικής οντότητας να αξιολογήσουν την επίδραση ή την πιθανή επίδραση που θα 

έχουν οι συµφωνίες για διακανονισµό χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων, συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος για συµψηφισµό που σχετίζεται µε 

αναγνωρισµένα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις, στην 

οικονοµική θέση της οικονοµικής οντότητας. 

∆.Λ.Π. 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση» (εφαρµόζεται στις 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014) 

Αυτή η τροποποίηση στις οδηγίες εφαρµογής του ∆ΛΠ 32 παρέχει διευκρινήσεις σχετικά 

µε κάποιες απαιτήσεις για τον συµψηφισµό χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων 

και υποχρεώσεων στην κατάσταση οικονοµικής θέσης. 
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Οµάδα προτύπων σχετικά µε ενοποίηση και από κοινού συµφωνίες (εφαρµόζονται στις 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014) 

 

Το Σ∆ΛΠ δηµοσίευσε πέντε νέα πρότυπα σχετικά µε ενοποίηση και τις από κοινού 

συµφωνίες: ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 11, ∆ΠΧΑ 12, ∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση), ∆ΛΠ 28 

(Τροποποίηση). Αυτά τα πρότυπα εφαρµόζονται στις ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014. Επιτρέπεται η πρόωρη 

εφαρµογή τους µόνο εάν ταυτόχρονα εφαρµοστούν και τα πέντε αυτά πρότυπα. Ο Όµιλος 

βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης των νέων προτύπων στις ενοποιηµένες 

οικονοµικές του καταστάσεις. Οι κυριότεροι όροι των προτύπων είναι οι εξής: 

∆ΠΧΑ 10 «Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις» 

Το ∆ΠΧΑ 10 αντικαθιστά στο σύνολό τους τις οδηγίες αναφορικά µε τον έλεγχο και την 

ενοποίηση, που παρέχονται στο ∆ΛΠ 27 και στο SIC 12. Το νέο πρότυπο αλλάζει τον 

ορισµό του ελέγχου ως καθοριστικού παράγοντα προκειµένου να αποφασιστεί εάν µια 

οικονοµική οντότητα θα πρέπει να ενοποιείται. Το πρότυπο παρέχει εκτεταµένες 

διευκρινίσεις που υπαγορεύουν τους διαφορετικούς τρόπους κατά τους οποίους µία 

οικονοµική οντότητα (επενδυτής) µπορεί να ελέγχει µία άλλη οικονοµική οντότητα 

(επένδυση). Ο αναθεωρηµένος ορισµός του ελέγχου εστιάζει στην ανάγκη να υπάρχει 

ταυτόχρονα το δικαίωµα (η δυνατότητα να κατευθύνονται οι δραστηριότητες που 

επηρεάζουν σηµαντικά τις αποδόσεις) και οι µεταβλητές αποδόσεις (θετικές, αρνητικές ή 

και τα δύο) προκειµένου να υπάρχει έλεγχος. Τα νέο πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις 

αναφορικά µε συµµετοχικά δικαιώµατα και δικαιώµατα άσκησης βέτο (protective rights), 

καθώς επίσης και αναφορικά µε σχέσεις πρακτόρευσης / πρακτορευοµένου. 

∆ΠΧΑ 11 «Από κοινού Συµφωνίες» 

Το ∆ΠΧΑ 11 παρέχει µια πιο ρεαλιστική αντιµετώπιση των από κοινού συµφωνιών 

εστιάζοντας στα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις, παρά στη νοµική τους µορφή. Οι τύποι 

των συµφωνιών περιορίζονται σε δύο: από κοινού ελεγχόµενες δραστηριότητες και 

κοινοπραξίες. Η µέθοδος της αναλογικής ενοποίησης δεν είναι πλέον επιτρεπτή. Οι 

συµµετέχοντες σε κοινοπραξίες εφαρµόζουν υποχρεωτικά την ενοποίηση µε τη µέθοδο της 

καθαρής θέσης. Οι οικονοµικές οντότητες που συµµετέχουν σε από κοινού ελεγχόµενες 

δραστηριότητες εφαρµόζουν παρόµοιο λογιστικό χειρισµό µε αυτόν που εφαρµόζουν επί 

του παρόντος οι συµµετέχοντες σε από κοινού ελεγχόµενα περιουσιακά στοιχεία ή σε από 

κοινού ελεγχόµενες δραστηριότητες. Το πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις σχετικά µε 

τους συµµετέχοντες σε από κοινού συµφωνίες, χωρίς να υπάρχει από κοινού έλεγχος. 
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∆ΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συµµετοχής σε άλλες οικονοµικές οντότητες». 

Το ∆ΠΧΑ 12 αναφέρεται στις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις µιας οικονοµικής οντότητας, 

συµπεριλαµβανοµένων σηµαντικών κρίσεων και υποθέσεων, οι οποίες επιτρέπουν στους 

αναγνώστες των οικονοµικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τη φύση, τους κινδύνους και 

τις οικονοµικές επιπτώσεις που σχετίζονται µε τη συµµετοχή της οικονοµικής οντότητας 

σε θυγατρικές, συγγενείς, από κοινού συµφωνίες και µη ενοποιούµενες οικονοµικές 

οντότητες (structured entities). Μία οικονοµική οντότητα έχει τη δυνατότητα να προβεί σε 

κάποιες ή όλες από τις παραπάνω γνωστοποιήσεις χωρίς να είναι υποχρεωµένη να 

εφαρµόσει το ∆ΠΧΑ 12 στο σύνολό του, ή το ∆ΠΧΑ 10 ή 11 ή τα τροποποιηµένα ∆ΛΠ 27 

ή 28. 

∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις» 

Το Πρότυπο αυτό δηµοσιεύθηκε ταυτόχρονα µε το ∆ΠΧΑ 10 και σε συνδυασµό, τα δύο 

πρότυπα αντικαθιστούν το ∆ΛΠ 27 «Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές 

Καταστάσεις». Το τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 ορίζει το λογιστικό χειρισµό και τις 

απαραίτητες γνωστοποιήσεις αναφορικά µε τις συµµετοχές σε θυγατρικές, κοινοπραξίες 

και συγγενείς όταν µία οικονοµική οντότητα ετοιµάζει ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις. 

Παράλληλα, το Συµβούλιο µετέφερε στο ∆ΛΠ 27 όρους του ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε 

Συγγενείς επιχειρήσεις» και του ∆ΛΠ 31 «Συµµετοχές σε Κοινοπραξίες» που αφορούν τις 

ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις. 

∆ΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» 

Το ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» αντικαθιστά το 

∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις». Ο σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να 

ορίσει τον λογιστικό χειρισµό αναφορικά µε τις επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και 

να παραθέσει τις απαιτήσεις για την εφαρµογή της µεθόδου της καθαρής θέσης κατά τη 

λογιστική των επενδύσεων σε συγγενείς και κοινοπραξίες, όπως προκύπτει από τη 

δηµοσίευση του ∆ΠΧΑ 11. 

∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 11 και ∆ΠΧΑ 12 (Τροποποίηση) «Ενοποιηµένες οικονοµικές 

καταστάσεις, από κοινού συµφωνίες και γνωστοποίηση συµµετοχής σε άλλες οικονοµικές 

οντότητες: Οδηγίες µετάβασης» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013).  H τροποποίηση στις οδηγίες µετάβασης 

των ∆ΠΧΑ 10, 11 και 12 παρέχει διευκρινίσεις σχετικά µε τις οδηγίες µετάβασης στο 

∆ΠΧΑ 10 και περιορίζει τις απαιτήσεις για παροχή συγκριτικής πληροφόρησης στις 

γνωστοποιήσεις του ∆ΠΧΑ 12 µόνο για την περίοδο που προηγείται άµεσα της πρώτης 

ετήσιας περιόδου κατά την οποία εφαρµόζεται το ∆ΠΧΑ 12. Συγκριτική πληροφόρηση για 
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γνωστοποιήσεις σχετικά µε συµµετοχές σε µη ενοποιούµενες οικονοµικές οντότητες 

(structured entities) δεν απαιτείται. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 12 και ∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Εταιρείες Επενδύσεων» (εφαρµόζεται 

στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014) 

Η τροποποίηση του ∆ΠΧΑ 10 ορίζει µία εταιρία επενδύσεων και παρέχει µία εξαίρεση από 

την ενοποίηση. Πολλά επενδυτικά κεφάλαια και παρόµοιες εταιρείες που πληρούν τον 

ορισµό των εταιρειών επενδύσεων εξαιρούνται από την ενοποίηση των περισσότερων 

θυγατρικών τους, οι οποίες λογιστικοποιούνται ως επενδύσεις σε εύλογη αξία µέσω 

αποτελεσµάτων, παρόλο που ασκείται έλεγχος. Οι τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 12 εισάγουν 

τις γνωστοποιήσεις που χρειάζεται να παρέχει µια εταιρία επενδύσεων. Οι τροποποιήσεις 

δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

4.5 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΚΟΝ∆ΥΛΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  

4.5.1 Ενσώµατα Πάγια
6
. 

 

Τα ενσώµατα πάγια παρουσιάζονται στο κόστος κτήσεως µείον συσσωρευµένες 

αποσβέσεις και τυχόν αποµείωση. Το κόστος κτήσεως περιλαµβάνει όλες τις άµεσα 

σχετιζόµενες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. 

Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των 

ενσωµάτων παγίων ή ως ξεχωριστό πάγιο µόνον εάν είναι πιθανό τα µελλοντικά 

οικονοµικά οφέλη να εισρεύσουν στον Όµιλο και το κόστος τους µπορεί να επιµετρηθεί 

αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα αποτελέσµατα όταν 

πραγµατοποιούνται. 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως τα ανταλλακτικά και ο λοιπός εξοπλισµός συντήρησης 

ταξινοµούνται ως ενσώµατα πάγια και όχι ως αποθέµατα όταν πληρούν τον ορισµό των 

ενσώµατων παγίων, δηλαδή όταν χρησιµοποιούνται για περισσότερες από µία περίοδο. 

Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωµάτων 

παγίων υπολογίζονται µε την σταθερή µέθοδο µε ισόποσες ενδιάµεσες επιβαρύνσεις στο 

διάστηµα της αναµενόµενης ωφέλιµης ζωής του στοιχείου, έτσι ώστε να διαγραφεί το 

κόστος στην υπολειµµατική του αξία, ως εξής: 

                                                           
6
 βλ. σχετικά ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
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- Κτίρια 10-33 Έτη 

- Μηχανολογικός εξοπλισµός 5-20 Έτη 

- Αυτοκίνητα 6-7 Έτη 

- Λοιπός εξοπλισµός 3-8 Έτη 

 

Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσωµάτων παγίων υπόκεινται σε 

επανεξέταση, εάν χρειάζεται σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού. Όταν οι λογιστικές αξίες 

των ενσωµάτων παγίων υπερβαίνουν την εκτιµώµενη ανακτήσιµη αξία τους, η διαφορά 

(αποµείωση) καταχωρείται άµεσα ως έξοδο στα αποτελέσµατα. 

Κατά την πώληση ενσωµάτων παγίων, οι διαφορές µεταξύ του τιµήµατος που λαµβάνεται 

και της λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες στα αποτελέσµατα. 

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα που αφορούν στην κατασκευή στοιχείων ενεργητικού 

κεφαλαιοποιούνται για το χρονικό διάστηµα που απαιτείται µέχρι την ολοκλήρωση της 

κατασκευής. Όλα τα άλλα χρηµατοοικονοµικά έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα 

χρήσεως. 

Οι παραπάνω γνωστοποιήσεις της διοίκησης της 31/12/2012 είναι ίδιες µε τις αντίστοιχες 

της 31/12/11.  

 

• Αποµείωση αξίας µη χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων 

 

Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιµη ζωή δεν αποσβένονται αλλά 

υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης ετησίως και όταν κάποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η 

λογιστική αξία µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη. Τα περιουσιακά στοιχεία που 

αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις 

ότι η λογιστική αξία τους δε θα ανακτηθεί. Η ανακτήσιµη αξία είναι η µεγαλύτερη µεταξύ 

της εύλογης αξίας µείον έξοδα πώλησης και της αξίας χρήσης (παρούσα αξία χρηµατοροών 

που αναµένεται να δηµιουργηθούν µε βάση την εκτίµηση της διοίκησης για τις 

µελλοντικές οικονοµικές και λειτουργικές συνθήκες). Οι ζηµιές αποµείωσης 

καταχωρούνται σαν έξοδα στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων στη χρήση που προκύπτουν. 

Για την εκτίµηση των ζηµιών αποµείωσης τα περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται στις 

µικρότερες δυνατές µονάδες δηµιουργίας ταµειακών ροών. Οι παραπάνω γνωστοποιήσεις 

της διοίκησης της 31/12/2012 είναι ίδιες µε τις αντίστοιχες της 31/12/11.  
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Κατά τη διάρκεια του 2012 η θυγατρική εταιρία SOVEL απέκτησε το υπόλοιπο ποσοστό της 

θυγατρικής της ΒΕΤ 0,48%. 

Την 30.04.2012 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της θυγατρικής εταιρίας ΒΕΤ Α.Ε., στα 

πλαίσια εξορθολογισµού της παραγωγής και λαµβάνοντας υπόψη τη συνεχιζόµενη 

οικονοµική κρίση στην Ελλάδα, αποφάσισε οµόφωνα την άµεση διακοπή της λειτουργίας 

του εργοστασίου της στη Χαλκίδα. Η παραγωγή των προϊόντων σωληνουργείας συνεχίζει να 

πραγµατοποιείται σε εγκαταστάσεις θυγατρικών εταιρειών του οµίλου. 

Σχετικά µε την ανωτέρω απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της θυγατρικής 

εταιρίας ΒΕΤ Α.Ε, η ∆ιοίκηση της εταιρίας αποφάσισε , σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 36  

“Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων” την διενέργεια ελέγχου για τυχόν αποµείωσης 

της αξίας των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας και συγκεκριµένα τα οικόπεδα και τα 

κτίρια της εταιρίας. 

Ο έλεγχος αποµείωσης ανατέθηκε στην εταιρία Αξίες Α.Ε, η οποία εκπόνησε την εκτίµηση 

σύµφωνα µε τα Εκτιµητικά πρότυπα του RICS (RICSValuation-Professional Standards [the 

Red Book]2012). 

Η εύλογη αξία των εκτιµώµενων περιουσιακών στοιχείων που προέκυψε από την ανωτέρω 

µελέτη ανήλθε σε € 8.592 χιλ. ευρώ και υπολείπεται της λογιστικής αξίας των περιουσιακών 

στοιχείων κατά € 994 χιλ., µε αποτέλεσµα την ισόποση µείωση των παγίων περιουσιακών 

στοιχείων της εταιρίας µε αντίστοιχη επιβάρυνση του αποτελέσµατος. 

 

4.5.2 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
7 

 

  Λογισµικά προγράµµατα: Οι άδειες λογισµικού αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον 

συσσωρευµένες αποσβέσεις, µείον οποιαδήποτε συσσωρευµένη αποµείωση. Οι αποσβέσεις 

διενεργούνται µε βάση τη σταθερή µέθοδο στο διάστηµα της ωφέλιµης ζωής τους, η οποία 

είναι 3 έως 5 χρόνια. ∆απάνες που απαιτούνται για την ανάπτυξη και συντήρηση του 

λογισµικού αναγνωρίζονται ως έξοδα στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων στο έτος που 

προκύπτουν. 

Έξοδα Ανάπτυξης: Το κόστος έρευνας λογίζεται ως έξοδο κατά την πραγµατοποίηση του. 

Το κόστος των έργων ανάπτυξης (που αφορούν κυρίως σχεδιασµό και δοκιµή νέων ή 

βελτιωµένων προϊόντων), αναγνωρίζεται ως κατηγορία των ασώµατων παγίων στοιχείων 

µόνο όταν υπάρχει πιθανότητα επιτυχίας των έργων αυτών, λαµβάνοντας υπόψη το βαθµό 

                                                           
7
 βλ. σχετικά ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
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εµπορικής και τεχνολογικής βιωσιµότητας τους και υπό την προϋπόθεση ότι το κόστος 

µπορεί να µετρηθεί αξιόπιστα. Λοιπές δαπάνες ανάπτυξης, που δεν ικανοποιούν τα 

παραπάνω κριτήρια καταχωρούνται ως δαπάνες κατά την πραγµατοποίηση τους. Κόστη 

ανάπτυξης µε πεπερασµένη ωφέλιµη ζωή τα οποία έχουν κεφαλαιοποιηθεί αποσβένονται 

µετά την έναρξη της παραγωγής των προϊόντων που αναφέρονται, µε τη σταθερή µέθοδο 

απόσβεσης, κατά το διάστηµα της αναµενόµενης ωφέλιµης ζωής του στοιχείου η οποία σε 

κάθε περίπτωση δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη. 

Υπεραξία:  Η υπεραξία αντιπροσωπεύει τη διαφορά µεταξύ του κόστους εξαγοράς και της 

εύλογης αξίας του µεριδίου της καθαρής θέσης της θυγατρικής επιχείρησης κατά την 

ηµεροµηνία της εξαγοράς. Η υπεραξία από εξαγορές θυγατρικών εταιρειών αναγνωρίζεται 

στις ασώµατες ακινητοποιήσεις. Η υπεραξία δεν αποσβένεται και ελέγχεται ετησίως για 

αποµείωση και αναγνωρίζεται στο κόστος µείον τις όποιες ζηµιές αποµείωσης. Ζηµιές από 

υπεραξία δεν αντιστρέφονται. 

Άδειες χρήσης : Οι άδειες χρήσης αποτιµώνται στο κόστος κτήσης µείον τις αποσβέσεις. 

Οι αποσβέσεις διενεργούνται τη σταθερή µέθοδο και υπολογίζονται από την ηµεροµηνία 

έναρξης του δικαιώµατος µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της άδειας χρήσης. 

Οι παραπάνω γνωστοποιήσεις της διοίκησης της 31/12/2012 είναι ίδιες µε τις αντίστοιχες 

της 31/12/11.  

 

4.5.3 Αποθέµατα
8   

 

Τα αποθέµατα αποτιµώνται στην χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους κτήσης και της καθαρής 

ρευστοποιήσιµης αξίας. Το κόστος προσδιορίζεται µε τη µέθοδο του µέσου µηνιαίου 

σταθµικού κόστους. Χρηµατοοικονοµικά έξοδα δεν περιλαµβάνονται στο κόστος κτήσεως 

των αποθεµάτων. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία εκτιµάται µε βάση τις τρέχουσες τιµές 

πώλησης των αποθεµάτων στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας αφαιρουµένων και των 

τυχόν εξόδων πώλησης όπου συντρέχει περίπτωση. 

Οι παραπάνω γνωστοποιήσεις της διοίκησης της 31/12/2012 είναι ίδιες µε τις αντίστοιχες 

της 31/12/11.  

                                                           
8
 βλ. σχετικά ΠΙΝΑΚΑΣ 3 : ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ   στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
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Στη  χρήση  2012, το κόστος των αποθεµάτων που καταχωρήθηκε ως έξοδο στο κόστος 

πωληθέντων ανέρχεται σε €742.846 χιλ. (2011: €897.206) και €172.220 χιλ. (2011: €207.199 

χιλ.) για τον Όµιλο και την Εταιρία αντίστοιχα. 

Κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του ∆.Λ.Π. 2 σύµφωνα µε το οποίο τα αποθέµατα 

αποτιµούνται στη χαµηλότερη τιµή µεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιµης 

αξίας πραγµατοποιήθηκε υποτίµηση ύψους €(2.374) χιλ. για τον όµιλο. Το παραπάνω ποσό 

επιβάρυνε τα αποτελέσµατα της χρήσης. 

Το ποσό αποµείωσης αποθεµάτων προήλθε από τη θυγατρική εταιρία ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ 

ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ. 

 

4.5.4 Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία Ενεργητικού
9
   

 

Οι επενδύσεις του Οµίλου ταξινοµούνται στις ακόλουθες κατηγορίες. Η ταξινόµηση 

εξαρτάται από το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκε η επένδυση. Η ∆ιοίκηση προσδιορίζει την 

ταξινόµηση κατά την αρχική αναγνώριση. 

(α) Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µε 

µεταβολές στα αποτελέσµατα. 

Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που αποκτήθηκαν µε σκοπό 

την πώληση σε σύντοµο χρονικό διάστηµα. Επίσης περιλαµβάνει παράγωγα 

χρηµατοοικονοµικά προϊόντα εκτός εάν έχουν προσδιορισθεί ως εργαλεία αντιστάθµισης 

κινδύνου. Στοιχεία ενεργητικού αυτής της κατηγορίας ταξινοµούνται στο κυκλοφορούν 

ενεργητικού εάν κατέχονται για εµπορία ή αναµένεται να πουληθούν εντός 12 µηνών από την 

ηµεροµηνία ισολογισµού. 

(β) ∆άνεια χορηγηθέντα και απαιτήσεις. 

Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες ή 

προσδιορισµένες πληρωµές, τα οποία δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργούς αγορές και δεν 

υπάρχει πρόθεση πώλησης τους. Περιλαµβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από 

εκείνα µε λήξεις µεγαλύτερες των 12 µηνών από την ηµεροµηνία ισολογισµού. Τα τελευταία 

συµπεριλαµβάνονται στα µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία. 

 (γ) Επενδύσεις διακρατούµενες ως τη λήξη. 

                                                           
9
 βλ. σχετικά ΠΙΝΑΚΑΣ 4 : ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ   στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
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Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες η 

προσδιορισµένες πληρωµές και συγκεκριµένη λήξη και τα οποία ο Όµιλος έχει την πρόθεση 

και τη δυνατότητα να τα διακρατήσει ως τη λήξη τους. 

(δ) ∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία. 

Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε 

προσδιορίζονται σε αυτήν την κατηγορία, είτε δε µπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις 

ανωτέρω κατηγορίες. Περιλαµβάνονται στα µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

εφόσον η ∆ιοίκηση δεν έχει την πρόθεση να τα ρευστοποιήσει µέσα σε 12 µήνες από την 

ηµεροµηνία Ισολογισµού. 

Οι αγορές και οι πωλήσεις των επενδύσεων αναγνωρίζονται κατά την ηµεροµηνία της 

συναλλαγής, που είναι και η ηµεροµηνία που ο Όµιλος δεσµεύεται να αγοράσει ή να 

πωλήσει το στοιχείο. Οι επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση, αρχικά αναγνωρίζονται στην 

εύλογη αξία τους πλέον των δαπανών συναλλαγής. Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη 

αξία µέσω αποτελεσµάτων αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία και οι δαπάνες 

συναλλαγής καταχωρούνται ως έξοδο στα αποτελέσµατα χρήσεως. Οι επενδύσεις 

διαγράφονται όταν το δικαίωµα στις ταµειακές ροές από τις επενδύσεις λήγει ή 

µεταβιβάζεται και ο Όµιλος έχει µεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τα οφέλη 

που συνεπάγεται η ιδιοκτησία. 

Στη συνέχεια, τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους και τα σχετικά κέρδη ή ζηµιές καταχωρούνται στα λοιπά 

συνολικά εισοδήµατα. Κατά την πώληση ή αποµείωση, τα συσσωρευµένα κέρδη ή οι ζηµιές 

µεταφέρονται από τα ίδια κεφάλαια στα αποτελέσµατα. Ζηµιές αποµείωσης που έχουν 

αναγνωρισθεί στα αποτελέσµατα δεν αντιστρέφονται µέσω αποτελεσµάτων. 

Τα πραγµατοποιηθέντα και µη πραγµατοποιηθέντα κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν από τις 

µεταβολές της εύλογης αξίας των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων 

αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µε µεταβολές στα αποτελέσµατα, αναγνωρίζονται στα 

αποτελέσµατα της χρήσης που προκύπτουν. 

Οι εύλογες αξίες των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που διαπραγµατεύονται 

σε χρηµατιστηριακές αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιµές αγοράς.Για τα στοιχεία 

τα οποία δε διαπραγµατεύονται σε χρηµατιστηριακή αγορά, οι εύλογες αξίες προσδιορίζονται 

µε τη χρήση τεχνικών αποτίµησης όπως ανάλυση πρόσφατων συναλλαγών, συγκρίσιµων 

στοιχείων που διαπραγµατεύονται και προεξόφληση ταµειακών ροών. 

Σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού ο Όµιλος εκτιµά αν υπάρχουν αντικειµενικές ενδείξεις που 

να οδηγούν στο συµπέρασµα ότι τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία έχουν υποστεί 
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αποµείωση.Για µετοχές εταιρειών που έχουν ταξινοµηθεί ως χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 

διαθέσιµα προς πώληση, τέτοια ένδειξη συνιστά η σηµαντική ή παρατεταµένη µείωση της 

εύλογης αξίας σε σχέση µε το κόστος κτήσεως. Αν στοιχειοθετείται αποµείωση, η 

σωρευµένη στα ίδια κεφάλαια ζηµιά που είναι η διαφορά µεταξύ κόστους κτήσεως και 

εύλογης αξίας, µεταφέρεται στα αποτελέσµατα. Οι ζηµιές αποµείωσης σε συµµετοχικούς 

τίτλους που καταχωρούνται στα αποτελέσµατα δεν αναστρέφονται µέσω των 

αποτελεσµάτων. 

Οι παραπάνω γνωστοποιήσεις της διοίκησης της 31/12/2012 είναι ίδιες µε τις αντίστοιχες 

της 31/12/11.  

 

Παράγωγα Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία 

 

Αντιστάθµιση Ταµειακών Ροών 

Το µέρος των αλλαγών στην εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών παραγώγων, τα οποία 

έχουν χαρακτηρισθεί και κατηγοριοποιηθεί ως «αντιστάθµιση ταµειακών ροών» και αφορά 

σε αποτελεσµατική αντιστάθµιση αναγνωρίζεται στα λοιπά συνολικά εισοδήµατα. Το κέρδος 

/ ζηµία του µη αποτελεσµατικού µέρους αυτών, αναγνωρίζεται αµέσως στα αποτελέσµατα 

της χρήσεως. 

Τα ποσά που έχουν συσσωρευτεί στην καθαρή θέση ανακυκλώνονται µέσω του λογαριασµού 

αποτελεσµάτων κατά τη στιγµή που το αντισταθµ ιζόµενο στοιχείο επηρεάζει το κέρδος ή τη 

ζηµιά της περιόδου. Το κέρδος / ζηµία σχετιζόµενο µε το αποτελεσµατικό µέρος των 

χρηµατοοικονοµικών παραγώγων αντιστάθµισης κινδύνου µεταβολής επιτοκίου, 

αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα χρήσεως, στο χρηµατοοικονοµικό κόστος. 

Κατά τη στιγµή που ένα χρηµατοοικονοµικό παράγωγο λήξει, πουληθεί ή κρίνεται ως µη 

αποτελεσµατική, αντιστάθµιση τότε οποιαδήποτε σωρευτική ζηµιά / κέρδος παραµένει στην 

καθαρή θέση και αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα χρήσεως όταν η συναλλαγή την οποία 

αφορά αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα. Όταν µία προβλεπόµενη συναλλαγή παύει να 

ισχύει ότι θα προκύψει, τα σωρευτικά κέρδη / ζηµίες που έχουν καταχωρηθεί στα λοιπά 

συνολικά εισοδήµατα µεταφέρονται άµεσα στα αποτελέσµατα χρήσεως. 

Ο όµιλος εφαρµόζει το αναθεωρηµένο ∆.Π.Χ.Α. 7 σχετικά µε τα χρηµατοοικονοµικά στοι-

χεία που εµφανίζονται στις καταστάσεις χρηµατοοικονοµικής θέσης σε εύλογη αξία .  

 Η εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που διαπραγµατεύονται σε ενεργείς 

αγορές (χρηµατιστήρια) (π.χ. παράγωγα, µετοχές, οµόλογα, αµοιβαία κεφάλαια), 

προσδιορίζεται από τις δηµοσιευόµενες τιµές που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία του 
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ισολογισµού. Για τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού χρησιµοποιείται η τιµή 

προσφοράς και για τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία παθητικού χρησιµοποιείται η τιµή 

ζήτησης.   Η  εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που δεν διαπραγµατεύονται 

σε ενεργείς αγορές προσδιορίζεται µε την χρήση τεχνικών αποτίµησης και παραδοχών που 

στηρίζονται σε δεδοµένα της αγοράς κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 

 

4.5.5 Εµπορικές και λοιπές βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις
10

 

 

 

Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα 

αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου, 

αφαιρουµένων και των ζηµιών αποµείωσης. Οι ζηµιές αποµείωσης αναγνωρίζονται όταν 

υπάρχει αντικειµενική ένδειξη ότι ο Όµιλος δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που 

οφείλονται µε βάση τους συµβατικούς όρους. Το ποσό της πρόβλεψης είναι η διαφορά 

µεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιµώµενων 

µελλοντικών ταµειακών ροών, προεξοφλουµένων µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. 

Το ποσό της πρόβλεψης καταχωρείται ως έξοδο στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων.  

Οι παραπάνω γνωστοποιήσεις της διοίκησης της 31/12/2012 είναι ίδιες µε τις αντίστοιχες της 

31/12/11.  

 

4.5.6  Προµηθευτές
11

  

 

 

Οι υποχρεώσεις προς προµηθευτές καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και 

µεταγενέστερα αποτιµούνται στο αναπόσβεστο κόστος µε τη µέθοδο του πραγµατικού 

επιτοκίου. 

Οι παραπάνω γνωστοποιήσεις της διοίκησης της 31/12/2012 είναι ίδιες με τις αντίστοιχες 

της 31/12/11.  
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 βλ. σχετικά ΠΙΝΑΚΑΣ 5 :ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
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 βλ. σχετικά ΠΙΝΑΚΑΣ 6 :ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
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4.5.7 ∆ανεισµός
12

 

 

Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, µειωµένα µε τα τυχόν άµεσα έξοδα 

για την πραγµατοποίηση της συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο 

κόστος βάσει της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου. Τυχόν διαφορά µεταξύ του 

εισπραχθέντος ποσού (καθαρό από σχετικά έξοδα) και της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται 

στα αποτελέσµατα κατά την διάρκεια του δανεισµού βάσει της µεθόδου του πραγµατικού 

επιτοκίου. 

Τα δάνεια ταξινοµούνται ως βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις εκτός εάν ο Όµιλος έχει το 

δικαίωµα να αναβάλλει την εξόφληση της υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 µήνες από την 

ηµεροµηνία του ισολογισµού. Σε αυτή την περίπτωση ταξινοµούνται ως µακροπρόθεσµες 

υποχρεώσεις. 

Οι παραπάνω γνωστοποιήσεις της διοίκησης της 31/12/2012 είναι ίδιες µε τις αντίστοιχες της 

31/12/11.  

Σηµείωση χρήσης 2012:Η διοίκηση του Οµίλου ΣΙ∆ΕΝΟΡ, στα πλαίσια των συνολικών 

πιστωτικών ορίων που έχει µε τις τράπεζες και τα οποία αναχρηµατοδοτούνται σε κανονική 

βάση, ξεκίνησε διαπραγµατεύσεις µε σκοπό την µετατροπή σηµαντικού µέρους του 

βραχυπρόθεσµου δανεισµού σε δανεισµό µακροπρόθεσµης διάρκειας. 

Οι ενδείξεις σχετικά µε την ανταπόκριση των τραπεζών στα αιτήµατα του οµίλου, είναι 

θετικές. 

Η διοίκηση του οµίλου θεωρεί δεδοµένη την επιτυχή ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας 

εντός του τρέχοντος έτους, ως συνέχεια της καλής µακρόχρονης συνεργασίας, και ότι µε την 

θετική έκβαση των διαπραγµατεύσεων θα επιτύχει την καλύτερη διαχείριση του κεφαλαίου 

κίνησης και την παράλληλη µείωση του κόστους δανεισµού. 

Η Τακτική Γενική Συνέλευση της ΣΙ∆ΕΝΟΡ Α.Ε. της 15/06/2010 αποφάσισε την έκδοση 

κοινών οµολογιακών δανείων ύψους € 70 εκ. 

Επίσης µε τις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις των 14/06/2011 και 28/6/2012 αποφασίστηκε η 

έκδοση κοινών οµολογιακών δανείων ύψους € 100 εκ. αντίστοιχα, µε σκοπό την 

αναχρηµατοδότηση µέρους των δανειακών υποχρεώσεων της εταιρίας, τα οποία θα 

καλυφθούν στο σύνολό τους από τις τράπεζες. 

Την 31/10/2012 η µητρική εταιρία µε την εισφορά του βιοµηχανικού κλάδου στη θυγατρική 

εταιρία ΣΙ∆ΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΑΛΥΒΑ ΑΕ (πρώην ∆ΕΠΑΛ) εισέφερε και το 
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 βλ. σχετικά ΠΙΝΑΚΑΣ 7 : ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ  στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
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σύνολο του δανεισµού. Έτσι η έκδοση των οµολογιακών δανείων µετά την 31/10/2012 θα 

γίνονται στο όνοµα της απορροφούσας εταιρίας. 

Έως την 31/10/2011 είχαν ληφθεί €49,25 εκ. Επίσης κατά την διάρκεια της χρήσης 2012 και 

συγκεκριµένα από 1/11 – 31/12/2012 λήφθηκαν επιπλέον €44,66 εκ., διετούς διάρκειας, µε 

σκοπό την αναχρηµατοδότηση µέρους των δανειακών υποχρεώσεων. 

Επιπλέον, η θυγατρική SOVEL A.E. σε συνέχεια της σχετικής απόφασης της 

ΈκτακτηςΓενικής Συνέλευσης της SOVEL στις 13.01.2011, υπέγραψε α) στις 28.2.2011 

κοινό οµολογιακό δάνειο, συνολικού ύψους 5 εκ. ευρώ µε οµολογιούχους δανειστές την 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. και την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 

(ΚΥΠΡΟΥ) LTD, τριετούς διάρκειας και β) στις 16.3.2011 κοινό οµολογιακό δάνειο, 

συνολικού ύψους 5 εκ. ευρώ µε οµολογιούχους δανειστές την EFG EUROBANK 

ERGASIAS AE και Eurobank EFG Cyprus Ltd., διετούς διάρκειας, µε σκοπό την 

αναχρηµατοδότηση µέρους των δανειακών υποχρεώσεων της εταιρίας. 

Ο όµιλος, σε συνεργασία µε τις τράπεζες προχωρά τόσο σε ανανέωση των ορίων του όσο και 

στην µετατροπή του βραχυπρόθεσµου δανεισµού του σε µακροπρόθεσµο. 

 

4.5.8 Αναβαλλόµενος Φόρος Εισοδήµατος
13 

 

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. Αναβαλλόµενος φόρος 

εισοδήµατος δεν λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού 

ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός επιχειρηµατικής συνένωσης, η οποία όταν έγινε η 

συναλλαγή δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζηµία. Ο 

αναβαλλόµενος φόρος προσδιορίζεται µε τους φορολογικούς συντελεστές που υπάρχει 

γνώση κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού, ότι θα ισχύουν κατά τη στιγµή που θα 

αναστραφούν οι προσωρινές διαφορές. Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 

αναγνωρίζονται στην έκταση στην οποία θα υπάρξει µελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την 

χρησιµοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δηµιουργεί την αναβαλλόµενη φορολογική 

απαίτηση. 

Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος αναγνωρίζεται για τις προσωρινές διαφορές που 

προκύπτουν από επενδύσεις σε θυγατρικές και συνδεδεµένες επιχειρήσεις, µε εξαίρεση την 

                                                           
13

 βλ. σχετικά ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΟΥ 8(α) – 8(δ)   στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
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περίπτωση που η αναστροφή των προσωρινών διαφορών ελέγχεται από τον Όµιλο και είναι 

πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές δεν θα αναστραφούν στο προβλεπτό µέλλον. 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις και οι απαιτήσεις δύναται να συµψηφίζονται 

µόνο σε περίπτωση που αφορούν σε κοινή φορολογική αρχή και υπάρχει το δικαίωµα 

συµψηφισµού αυτών. 

Ο συντελεστής µε τον οποίο υπολογίζεται ο αναβαλλόµενος φόρος είναι ίσος µε αυτόν που 

εκτιµάται ότι θα ισχύει κατά τη στιγµή που θα αναστραφούν οι προσωρινές φορολογικές 

διαφορές. 

Ο ισχύον φορολογικός συντελεστής φορολογίας εισοδήµατος για τις εταιρείες που 

δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα είναι 20%. Σύµφωνα µε το άρθρο 9 του νόµου 4110/2013 

µεταβλήθηκε ο φορολογικός συντελεστής από 20% σε 26% και θα ισχύει από 1/1/2013 µε 

αποτέλεσµα το κονδύλι του Παθητικού «Αναβαλλόµενες Φορολογικές Υποχρεώσεις» να 

αυξηθεί για την εταιρία  κατά 30% δηλαδή από ευρώ  2.363.223 σε  ευρώ 3.072.189,90. 

 

φορος εισοδηµατος : 

 

Η φορολογία εισοδήµατος υπολογίζεται µε βάση τη φορολογική νοµοθεσία και τους 

φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν στις χώρες όπου διεξάγονται οι εργασίες του Οµίλου 

και καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο κατά την οποία προκύπτουν τα εισοδήµατα. 

Ο ισχύον φορολογικός συντελεστής φορολογίας εισοδήµατος για τις εταιρείες που 

δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα είναι 20%. Σύµφωνα µε το άρθρο 9 του νόµου 4110/2013 

µεταβλήθηκε ο φορολογικός συντελεστής από 20% σε 26% και θα ισχύει από 1/1/2013. 

Για αυτές τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο, Βουλγαρία, Πρώην 

Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, Αλβανία και Σερβία ο ισχύον φορολογικός 

συντελεστής είναι 10%. 

Τέλος για την εταιρία που δραστηριοποιείται στη Ρουµανία ο φορολογικός συντελεστής είναι 

16%. 

 

Συµψηφισµός χρηµατοοικονοµικών στοιχείων:  

Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού συµψηφίζονται και το καθαρό 

ποσό παρουσιάζεται στον ισολογισµό εφόσον υπάρχει ένα έννοµο δικαίωµα για συµψηφισµό 

και η πρόθεση να διακανονιστούν σε καθαρή βάση ή να αναγνωριστεί το στοιχείο του 

ενεργητικού και να διακανονιστεί το στοιχείο του παθητικού ταυτόχρονα. 
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Οι παραπάνω γνωστοποιήσεις της διοίκησης της 31/12/2012 (µε εξαίρεση τους φορολογικούς 

συντελεστές) είναι ίδιες µε τις αντίστοιχες της 31/12/11.  

 

 

4.5.9  Παροχές στο προσωπικό
14

 

 

(α)Παροχές µετά την έξοδο από την Υπηρεσία 

Οι παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαµβάνουν τόσο προγράµµατα 

καθορισµένων εισφορών όσο και προγράµµατα καθορισµένων παροχών. 

Το δεδουλευµένο κόστος των προγραµµάτων καθορισµένων εισφορών καταχωρείται ως 

έξοδο στην περίοδο που αφορά. 

Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισµό για τα προγράµµατα καθορισµένων 

παροχών είναι η παρούσα αξία της δέσµευσης για την καθορισµένη παροχή µείον την εύλογη 

αξία των περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος και τις µεταβολές που προκύπτουν από 

τα µη αναγνωρισµένα αναλογιστικά κέρδη και ζηµιές και το κόστος προϋπηρεσίας. Η 

δέσµευση της καθορισµένης παροχής υπολογίζεται από ανεξάρτητο αναλογιστή µε τη χρήση 

της µεθόδου της εκτιµώµενης πιστωτικής µονάδος (Projected unit credit method). 

Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζηµιές που προκύπτουν από τις προσαρµογές µε βάση τα 

ιστορικά δεδοµένα και είναι πάνω ή κάτω από το περιθώριο του 10% της σωρευµένης 

υποχρέωσης, καταχωρούνται στα αποτελέσµατα µέσα στον αναµενόµενο µέσο ασφαλιστικό 

χρόνο των συµµετεχόντων στο πρόγραµµα. Το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται άµεσα 

στα αποτελέσµατα µε εξαίρεση την περίπτωση που οι µεταβολές του προγράµµατος 

εξαρτώνται από τον εναποµένοντα χρόνο προϋπηρεσίας των εργαζόµενων. Στην περίπτωση 

αυτή το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται στα αποτελέσµατα µε τη σταθερή µέθοδο µέσα 

στην περίοδο ωρίµανσης. 

 

(β)Παροχές τερµατισµού της απασχόλησης 

Οι παροχές τερµατισµού της απασχόλησης πληρώνονται όταν οι εργαζόµενοι αποχωρούν 

πριν την ηµεροµηνία συνταξιοδοτήσεως. Ο Όµιλος καταχωρεί αυτές τις παροχές όταν 

δεσµεύεται, είτε όταν τερµατίζει την απασχόληση υπαρχόντων εργαζοµένων σύµφωνα µε 

ένα λεπτοµερές πρόγραµµα για το οποίο δεν υπάρχει πιθανότητα απόσυρσης, είτε όταν 

προσφέρει αυτές τις παροχές ως κίνητρο για εθελουσία αποχώρηση. Παροχές τερµατισµού 
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 βλ. σχετικά ΠΙΝΑΚΑΣ 9 : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ   στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
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της απασχόλησης που οφείλονται 12 µήνες µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού 

προεξοφλούνται. 

(γ)Βραχυπρόθεσµες Παροχές. 

Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς το προσωπικό σε χρήµα και είδος καταχωρούνται ως 

έξοδο όταν καθίστανται δεδουλευµένες. 

Προγράµµατα ∆ικαιωµάτων Μετοχών προς Εργαζοµένους 

ΗΕταιρία έχει χορηγήσει ∆ικαιώµατα Προαίρεσης για την απόκτηση µετοχών (Share Options 

Plans) σε ορισµένα στελέχη τα οποία κατοχυρώνονται σταδιακά από το έτος 2002 µέχρι το 

έτος 2011. Η τιµή άσκησης του δικαιώµατος ορίσθηκε ως η µέση τιµή κλεισίµατος της 

µετοχής των εταιρειών στο Χ.Α. Βάσει των µεταβατικών διατάξεων του ∆.Π.Χ.Π. 2 και 

δεδοµένου ότι τα συγκεκριµένα δικαιώµατα προαίρεσης παραχωρήθηκαν πριν τις 7 

Νοεµβρίου 2002 η εταιρία δεν εφάρµοσε τις πρόνοιες του συγκεκριµένου Προτύπου µε 

εξαίρεση τις γνωστοποιήσεις των παραγράφων 44 και 45 του ∆.Π.Χ.Π. 2. 

Οι παραπάνω γνωστοποιήσεις της διοίκησης της 31/12/2012 είναι ίδιες µε τις αντίστοιχες της 

31/12/11.  

 

4.5.10 Προβλέψεις  

 

Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν: 

i.Υπάρχει µία παρούσα νοµική ή τεκµαιρόµενη δέσµευση ως αποτέλεσµα παρελθόντων 

γεγονότων. 

ii.Είναι πιθανόν ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων για τον διακανονισµό της δέσµευσης. 

iii.Το απαιτούµενο ποσό µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα. 

Όπου υπάρχουν διάφορες παρόµοιες υποχρεώσεις, η πιθανότητα ότι θα απαιτηθεί εκροή κατά 

την εκκαθάριση προσδιορίζεται µε την εξέταση της κατηγορίας υποχρεώσεων συνολικά. 

Πρόβλεψη αναγνωρίζεται ακόµα κι αν η πιθανότητα εκροής σχετικά µε οποιοδήποτε στοιχείο 

που περιλαµβάνεται στην ίδια κατηγορία υποχρεώσεων µπορεί να είναι µικρή. 

Οι παραπάνω γνωστοποιήσεις της διοίκησης της 31/12/2012  είναι ίδιες µε τις αντίστοιχες της 

31/12/11.  

Για τη χρήση 2012, οι προβλέψεις αναλύονται ως εξής:  

- Εκκρεµείς δικαστικές υποθέσεις 

Το ποσό της πρόβλεψης βασίζεται σε εκτιµήσεις της Νοµικής Υπηρεσίας του Οµίλου. Οι 

πρόσθετες προβλέψεις χρήσης έχουν καταχωρηθεί στα αποτελέσµατα χρήσης στα έξοδα 

διοίκησης. Ο αντιλογισµός των προβλέψεων έχει καταχωρηθεί στα άλλα έσοδα. Το υπόλοιπο 
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της πρόβλεψης αναµένεται να χρησιµοποιηθεί κατά την επόµενη χρήση. Η διοίκηση του 

οµίλου θεωρεί ότι το ποσό της πρόβλεψης που έχει σχηµατισθεί κρίνεται επαρκές και δεν 

αναµένεται να προκύψουν επιπλέον επιβαρύνσεις πέραν των ποσών που αναφέρονται την 

31/12/2012.70 

- Ζηµίες από συµβάσεις 

Η σχηµατισθείσα πρόβλεψη αναφέρεται σε ζηµίες που ενδέχεται να προκύψουν ως απόρροια 

συµβατικών υποχρεώσεων της Εταιρίας µε αντισυµβαλλόµενους της. Η πρόβλεψη 

υπολογίστηκε βάσει ιστορικών δεδοµένων και στατιστικών από την επίλυση αντίστοιχων 

περιπτώσεων του παρελθόντος. Οι πρόσθετες προβλέψεις χρήσης έχουν καταχωρηθεί στα 

έξοδα διάθεσης. 

Κατά τη χρήση 2011 o Όµιλος προχωρώντας σε επανεκτίµηση του ύψους των 

σχηµατισθεισών προβλέψεων έναντι ενδεχόµενων υποχρεώσεων προέβη σε µείωσή τους 

κατά € 628.799 για τους κάτωθι δύο λόγους: 

α) Επήλθε δραστική βελτίωση της λειτουργίας της εταιρίας, σε διάφορα επίπεδα (παραγωγή, 

logistics κ.α.) κατά τρόπο ώστε τα τελευταία 5 έτη να µην υπήρξε κάποια σηµαντική 

απαίτηση έναντι της εταιρίας, απόρροια συµβατικών της υποχρεώσεων 

β) Το ύψος, η γεωγραφική κατανοµή και η φύση των υφιστάµενων συµβατικών 

υποχρεώσεων δεν απαιτεί την ύπαρξη προβλέψεων πέραν των ποσών που εµφανίζονται στις 

οικονοµικές καταστάσεις. 

Κατά την επανεκτίµηση των προβλέψεων στη χρήση 2012 δεν προέκυψε περαιτέρω µείωση. 

Ο Όµιλος, βασιζόµενος στην αρχή της συντηρητικότητας, εξετάζει σε τακτά χρονικά 

διαστήµατα την φύση των εκάστοτε συµβατικών του υποχρεώσεων και προβαίνει στις 

απαιτούµενες προσαρµογές. Ο αντιλογισµός των προβλέψεων, για τη χρήση 2011, έχει 

καταχωρηθεί αφαιρετικά των εξόδων διάθεσης. 

 

4.5.11 Επιχορηγήσεις
15   

 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους όταν αναµένεται µε 

βεβαιότητα ότι η επιχορήγηση θα εισπραχθεί και ο Όµιλος θα συµµορφωθεί µε όλους τους 

προβλεπόµενους όρους. 

 

                                                           
15

 βλ. σχετικά ΠΙΝΑΚΑΣ 10 : «ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ»   στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
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Κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα, αναβάλλονται και αναγνωρίζονται στα 

αποτελέσµατα έτσι ώστε να αντιστοιχίζονται µε τα έξοδα που προορίζονται να 

αποζηµιώσουν. 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις που σχετίζονται µε την αγορά ενσώµατων παγίων, 

περιλαµβάνονται στις µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις ως αναβαλλόµενες κρατικές 

επιχορηγήσεις και µεταφέρονται ως έσοδα στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων µε 

την σταθερή µέθοδο κατά την αναµενόµενη ωφέλιµη ζωή των σχετικών περιουσιακών 

στοιχείων. 

Οι παραπάνω γνωστοποιήσεις της διοίκησης της 31/12/2012  είναι ίδιες µε τις αντίστοιχες της 

31/12/11.  

 

4.5.12 Μισθώσεις Τα παρακάτω ισχύουν την 31/12/11 & 31/12/12 

 

 

Εταιρία οµίλου ως µισθωτής 

Οι µισθώσεις παγίων όπου ο Όµιλος διατηρεί ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τα οφέλη 

της ιδιοκτησίας ταξινοµούνται ως χρηµατοδοτικές µισθώσεις. Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις 

κεφαλαιοποιούνται µε την έναρξη της µίσθωσης στη χαµηλότερη µεταξύ της εύλογης αξίας 

του παγίου στοιχείου ή της παρούσας αξίας των ελάχιστων µισθωµάτων. Οι αντίστοιχες 

υποχρεώσεις από µισθώµατα, καθαρές από χρηµατοοικονοµικά έξοδα, απεικονίζονται στις 

υποχρεώσεις. Το µέρος του χρηµατοοικονοµικού εξόδου που αφορά σε χρηµατοδοτικές 

µισθώσεις αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα χρήσης κατά τη διάρκεια της µίσθωσης. Τα 

πάγια που αποκτήθηκαν µε χρηµατοδοτική µίσθωση αποσβένονται στη µικρότερη περίοδο 

µεταξύ της ωφέλιµης ζωής των παγίων και της διάρκειας µίσθωσής τους. 

Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και τα οφέλη της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον 

εκµισθωτή ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. Οι πληρωµές που γίνονται για 

λειτουργικές µισθώσεις αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσης σε σταθερή βάση κατά τη 

διάρκεια της µίσθωσης. 

Οι παραπάνω γνωστοποιήσεις της διοίκησης της 31/12/2012  είναι ίδιες µε τις αντίστοιχες της 

31/12/11.  
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4.5.13 Αναγνώριση Εσόδου  

 

Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, 

καθαρά από Φόρο Προστιθέµενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές. Στις ενοποιηµένες 

οικονοµικές καταστάσεις τα διεταιρικά έσοδα µέσα στον Όµιλο απαλείφονται πλήρως. Η 

αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 

(α)Πωλήσεις αγαθών 

Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν ο Όµιλος παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα 

αγαθά γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα 

εξασφαλισµένη. 

(β)Παροχή υπηρεσιών 

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που παρέχονται οι υπηρεσίες, µε 

βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της παρεχόµενης υπηρεσίας σε σχέση µε το σύνολο των 

παρεχόµενων υπηρεσιών. 

(γ)Έσοδα από τόκους 

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και µε την χρήση του 

πραγµατικού επιτοκίου. Όταν υπάρχει αποµείωση των απαιτήσεων, η λογιστική αξία αυτών 

µειώνεται στο ανακτήσιµο ποσό τους το οποίο είναι η παρούσα αξία των αναµενόµενων 

µελλοντικών ταµειακών ροών προεξοφλουµένων µε το αρχικό πραγµατικό επιτόκιο. Στην 

συνέχεια λογίζονται τόκοι µε το ίδιο επιτόκιο επί της αποµειωµένης (νέας λογιστικής) αξίας. 

(δ)Μερίσµατα 

Τα µερίσµατα, λογίζονται ως έσοδα, όταν θεµελιώνεται το δικαίωµα της είσπραξης. 

Οι παραπάνω γνωστοποιήσεις της διοίκησης της 31/12/2012  είναι ίδιες µε τις αντίστοιχες της 

31/12/11.  

 

 

4.5.14 Ενοποίηση  

 

(α) Θυγατρικές εταιρείες
16

  

 

Θυγατρικές είναι οι επιχειρήσεις (συµπεριλαµβανοµένων των επιχειρήσεων ειδικού σκοπού) 

πάνω στις οποίες ασκείται οικονοµικός και λειτουργικός έλεγχος από την µητρική επί των 

                                                           
16

 βλ.  ΠΙΝΑΚΑ 11   στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
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δικαιωµάτων ψήφου των οποίων η µητρική κατέχει ποσοστό µεγαλύτερο του 50%. Η ύπαρξη 

και επίδραση τυχόν δυνητικών δικαιωµάτων ψήφου τα οποία, έχουν θεµελιώσει δικαίωµα 

εξάσκησης κατά τον χρόνο σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων ή είναι µετατρέψιµα, 

λαµβάνεται υπόψη προκειµένου να στοιχειοθετηθεί εάν η µητρική ασκεί τον έλεγχο επί µιας 

άλλης επιχείρησης. 

Έλεγχος µπορεί να υπάρχει και σε περιπτώσεις όπου η συµµετοχή στο µετοχικό κεφάλαιο µε 

δικαίωµα ψήφου είναι µικρότερη του 50%, αλλά ο Όµιλος είναι σε θέση να εξασκήσει 

έλεγχο στις χρηµατοοικονοµικές και επιχειρηµατικές πολιτικές, de facto. De facto έλεγχος 

υφίσταται όταν ο αριθµός των δικαιωµάτων ψήφου του Οµίλου, σε σχέση µε τον αριθµό 

αλλά και την κατανοµή των δικαιωµάτων των άλλων µετόχων, δίνουν τη δυνατότητα ελέγχου 

από τον Όµιλο των χρηµατοοικονοµικών και επιχειρηµατικών πολιτικών. 

Οι θυγατρικές ενοποιούνται µε ολική ενοποίηση από την ηµεροµηνία που αποκτάται ο 

έλεγχος επ’ αυτών και παύουν να ενοποιούνται από την ηµεροµηνία που τέτοιος έλεγχος δεν 

υφίσταται. Το σύνολο των συνολικών εσόδων λογίζεται κατά αναλογία στους ιδιοκτήτες της 

µητρικής και στις µη ελέγχουσες συµµετοχές, ακόµη και αν το υπόλοιπο που αναλογεί στις 

µη ελέγχουσες συµµετοχές είναι χρεωστικό. 

Η απόκτηση θυγατρικών εταιρειών λογιστικοποιείται µε τη µέθοδο της εξαγοράς. Το τίµηµα 

της εξαγοράς υπολογίζεται ως η εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων που µεταφέρονται, 

των υποχρεώσεων που αναλαµβάνονται και των µετοχών που εκδίδονται από τον Όµιλο. Οι 

δαπάνες που σχετίζονται µε την εξαγορά εξοδοποιούνται. Τα περιουσιακά στοιχεία, οι 

υποχρεώσεις και οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις που µεταφέρονται σε µία επιχειρηµατική 

συνένωση επιµετρώνται στην εύλογη αξία τους κατά την ηµεροµηνία της εξαγοράς. Τα 

αναγνωρίσιµα στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεων και οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις που 

αποκτώνται σε µια επιχειρηµατική συνένωση, επιµετρώνται αρχικά κατά την ηµεροµηνία 

απόκτησης στην εύλογη αξία τους. Ανά περίπτωση εξαγοράς, ο Όµιλος αναγνωρίζει τυχόν µη 

ελέγχουσα συµµετοχή της θυγατρικής είτε στην εύλογη αξία, είτε στην αξία του µεριδίου της 

µη ελέγχουσας συµµετοχής στην καθαρή θέση της θυγατρικής. 

Το υπερβάλλον του συνόλου του µεταφερθέντος ανταλλάγµατος, των δικαιωµάτων τρίτων 

και της εύλογης αξίας προηγούµενων συµµετοχικών δικαιωµάτων στον αποκτώµενο κατά 

την ηµεροµηνίας απόκτησης, επί της εύλογης αξίας των καθαρών αναγνωρίσιµων 

περιουσιακών στοιχείων της θυγατρικής που αποκτήθηκε, λογιστικοποιείται ως υπεραξία. Αν 

το σύνολο των παραπάνω είναι µικρότερο από την εύλογη αξία των καθαρών αναγνωρίσιµων 

περιουσιακών στοιχείων της θυγατρικής, η διαφορά αναγνωρίζεται άµεσα στην κατάσταση 

αποτελεσµάτων. Τυχόν ενδεχόµενο αντάλλαγµα που µεταβιβάζεται από τον αποκτώντα 
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αναγνωρίζεται στην εύλογη αξία κατά την ηµεροµηνία απόκτησης. Οποιεσδήποτε 

µεταγενέστερες µεταβολές στην εύλογη αξία του ενδεχόµενου ανταλλάγµατος, που 

τεκµαίρεται ότι αποτελούν στοιχείο του ενεργητικού ή παθητικού, αναγνωρίζονται σύµφωνα 

µε το ∆.Λ.Π. 39 είτε στα αποτελέσµατα είτε ως µεταβολή στα λοιπά συνολικά εισοδήµατα. 

Εάν το ενδεχόµενο αντάλλαγµα κατατάσσεται ως στοιχείο των Ιδίων Κεφαλαίων, δεν 

επαναµετράται έως την τελική τακτοποίησή του µέσω των Ιδίων Κεφαλαίων. 

Συναλλαγές, υπόλοιπα και µη πραγµατοποιηµένα κέρδη που προκύπτουν µεταξύ των 

εταιρειών του Οµίλου απαλείφονται κατά την ενοποίηση. Οι µη πραγµατοποιηµένες ζηµιές, 

επίσης απαλείφονται. Οι λογιστικές αρχές των θυγατρικών εταιρειών έχουν 

αναπροσαρµοσθεί ώστε να είναι οµοιόµορφες µε αυτές που έχουν υιοθετηθεί από τον Όµιλο. 

Η εταιρία καταχωρεί τις επενδύσεις σε θυγατρικές, στις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις 

της, σε κόστος µείον αποµείωση. 

(β) Αύξηση ποσοστού σε θυγατρικές 

O Όµιλος χειρίζεται τις συναλλαγές µε τους κατόχους µη ελεγχουσών συµµετοχών µε τον 

ίδιο τρόπο που χειρίζεται τις συναλλαγές µε τους κύριους µετόχους του Οµίλου. Όσον αφορά 

τις αγορές που πραγµατοποιούνται από κατόχους µη ελεγχουσών συµµετοχών, η διαφορά 

µεταξύ του τιµήµατος που καταβλήθηκε και της λογιστικής αξίας του αποκτηθέντος µεριδίου 

των ιδίων κεφαλαίων της θυγατρικής καταχωρείται στα Ίδια Κεφάλαια. Κέρδη ή ζηµίες που 

προκύπτουν από την πώληση σε κατόχους µη ελεγχουσών συµµετοχών καταχωρούνται 

επίσης στα Ίδια Κεφάλαια. 

‘Όταν ο Όµιλος παύσει να έχει έλεγχο ή σηµαντική επιρροή, το εναποµένον ποσοστό 

συµµετοχής επιµετράται εκ νέου στην εύλογη αξία του, ενώ τυχόν διαφορές που προκύπτουν 

καταχωρούνται στα αποτελέσµατα. Κατόπιν, το περιουσιακό αυτό στοιχείο αναγνωρίζεται ως 

συγγενής επιχείρηση, κοινοπραξία ή χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ενεργητικού στην εύλογη 

αυτή αξία. Επιπροσθέτως, σχετικά ποσά που είχαν προηγουµένως καταχωρηθεί απευθείας 

στην καθαρή θέση λογιστικοποιούνται µε τον ίδιο τρόπο που θα ακολουθούνταν σε 

περίπτωση πώλησης των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, ήτοι 

µεταφέρονται στα αποτελέσµατα. 

 

(β). Συγγενείς επιχειρήσεις
17

  

Συγγενείς επιχειρήσεις είναι οι επιχειρήσεις, στις οποίες ο Όµιλος έχει ουσιώδη επιρροή, 

αλλά όχι έλεγχο, το οποίο γενικά ισχύει όταν το ποσοστό συµµετοχής κυµαίνεται µεταξύ 

                                                           
17

 βλ.  ΠΙΝΑΚΑ 12   στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
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20% και 50% των δικαιωµάτων ψήφου. Οι επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις 

λογιστικοποιούνται µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης και αρχικά αναγνωρίζονται στο κόστος 

κτήσεως. Ο λογαριασµός των επενδύσεων σε συγγενείς επιχειρήσεις περιλαµβάνει και την 

υπεραξία που προέκυψε κατά την εξαγορά (µειωµένη µε τυχόν ζηµίες αποµείωσης). 

Σε περίπτωση µείωσης του ποσοστού συµµετοχής σε συγγενή επιχείρηση, όπου όµως ο 

Όµιλος συνεχίζει να ασκεί σηµαντική επιρροή, µόνο η αναλογία στα ποσά που είχαν 

προηγουµένως καταχωρηθεί απευθείας στην καθαρή θέση θα καταχωρηθεί στα 

αποτελέσµατα. 

Το µερίδιο του Οµίλου στα κέρδη ή τις ζηµιές των συγγενών επιχειρήσεων µετά την εξαγορά 

αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα, ενώ το µερίδιο των απ’ ευθείας µεταβολών των 

αποθεµατικών µετά την εξαγορά, αναγνωρίζεται στα λοιπά συνολικά έσοδα. Οι 

συσσωρευµένες µεταβολές επηρεάζουν τη λογιστική αξία των επενδύσεων σε συγγενείς 

επιχειρήσεις. Στην περίπτωση που το µερίδιο του Οµίλου επί των ζηµιών µιας συγγενούς 

υπερβεί την αξία της επένδυσης στη συγγενή, δεν αναγνωρίζονται επιπλέον ζηµιές, εκτός εάν 

έχουν γίνει πληρωµές ή έχουν αναληφθεί περαιτέρω δεσµεύσεις για λογαριασµό της 

συγγενούς. 

Μη πραγµατοποιηµένα κέρδη από συναλλαγές µεταξύ του Οµίλου και των συγγενών 

επιχειρήσεων απαλείφονται κατά το ποσοστό συµµετοχής του Οµίλου στις συγγενείς 

επιχειρήσεις. Μη πραγµατοποιηµένες ζηµιές απαλείφονται, επίσης κατά το ποσοστό 

συµµετοχής του οµίλου σε αυτές, εκτός αν η συναλλαγή παρέχει ενδείξεις αποµείωσης του 

µεταβιβασθέντος περιουσιακού στοιχείου. Οι λογιστικές αρχές των συγγενών επιχειρήσεων 

έχουν τροποποιηθεί ώστε να είναι οµοιόµορφες µε αυτές που έχουν υιοθετηθεί από τον 

Όµιλο.Στην κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης της µητρικής, οι εταιρείες αποτιµώνται 

στο κόστος κτήσης µείον την αποµείωση.  

 

 

Στην παραπάνω ανάλυση  παραθέσαµε το  πλαίσιο κατάρτισης οικονοµικών καταστάσεων,  

τις σηµαντικές  λογιστικές  αρχές  και τις εκτιµήσεις της διοίκησης και είδαµε την 

εφαρµογή των ∆.Π.Χ.Α. µέσα από τα κονδύλια των οικονοµικών καταστάσεων της 

31/12/2012  σε   συνδυασµό µε την πληροφόρηση από τις σχετικές  γνωστοποιήσεις της 

διοίκησης.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΡΕΥΝΑ 

  

Στην ενότητα αυτή παρατίθενται τα συµπεράσµατα της παρούσας εργασίας µε βάση 

την προηγηθείσα ανάλυση  και κυρίως το κεφάλαιο τέσσερα όπου εξετάζεται η 

µελέτη περίπτωσης της εταρείας ΣΙ∆ΕΝΟΡ  σε σχέση µε την εφαρµογή των  

∆.Π.Χ.Α. κατά λογαριασµών τόσο του Ενεργητικού όσο και του Παθητικού. 

Ειδικότερα εξετάζοντας τις µεταβολές των προτύπων στις οικονοµικές καταστάσεις 

της υπό εξέταση εταιρίας   καταλήγουµε στα παρακάτω συµπεράσµατα:  

• Η µεταβολή του ∆.Λ.Π. 12 δεν έχει καµιά επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της 

υπο εξέτασης εταιρίας και τα κονδύλια του φόρου εισοδήµατος και της αναβαλλόµενης 

φορολογίας ενδέχεται να επηρεαστούν µεν, αλλά από ανεξάρτητο µε τις µεταβολές στα 

∆.Λ.Π. παράγοντα (αλλαγή φορολογικού συντελεστή & δυσκολία προσδιορισµού 

τελικού φόρου).  

• Η τροποποίηση του ∆.Λ.Π. 19 επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στην αναγνώριση και 

επιµέτρηση του κόστους των προγραµµάτων καθορισµένων παροχών και των παροχών 

εξόδου από την υπηρεσία.  Στις  «Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές» 

της ∆ιοίκησης οι οποίες περιλαµβάνονται στην επίσηµη έκθεση της ΣΙ∆ΕΝΟΡ (χρήση 

2012, σελ. 48 παρ. 4.1ε ) αναγράφεται µεταξύ άλλων: «…ε) Παροχές προσωπικού : Η 

παρούσα αξία των υποχρεώσεων για παροχές προσωπικού βασίζεται σε διάφορους 

παράγοντες οι οποίοι προσδιορίζονται αναλογιστικά χρησιµοποιώντας κάποιες 

παραδοχές. Οι παραδοχές που έχουν χρησιµοποιηθεί για τον προσδιορισµού του 

καθαρού εξόδου παροχών προσωπικού περιλαµβάνουν το προεξοφλητικό επιτόκιο, τις 

µελλοντικές αυξήσεις µισθών καθώς και τα επίπεδα πληθωρισµού. Τυχόν αλλαγές στις 

παραδοχές αυτές θα επηρεάσουν τη λογιστική αξία της υποχρέωσης».  

• Η αναµενόµενη τροποποίηση του  ∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα» δεν έχει 

ολοκληρωθεί  και ως εκ τούτου δεν µπορεί να εκτιµηθεί καµιά επίδραση. Ο Όµιλος 

βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης του ∆ΠΧΑ 9 στις οικονοµικές του 

καταστάσεις
18. 

                                                           
18

 Η τροποποίηση εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 

2015 
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• Η τροποποίηση του ∆.Π.Χ.Α. 13 πιθανόν να επηρεάσει τις οικονοµικές καταστάσεις 

και τους αριθµοδείκτες στο βαθµό οι νέες οδηγίες σχετικά µε την  επιµέτρηση της 

εύλογης αξίας θα µεταβάλλουν την υφιστάµενη µέθοδο επιµέτρησης εύλογων αξιών.  

Αυτή τη στιγµή δεν µπορει να γίνει εκτίµηση της επίδρασης αυτής καθώς  οι 

επιµετρήσεις λαµβάνουν χώρα κατά το κλείσιµο δηλαδή την 31/12/2013. 

• Η τροποποίηση του  ∆ΠΧΑ 7   «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» 

σχετίζεται µε επιπλέον πληροφόρηση που ζητείται από το πρότυπο να συµπεριληφθεί 

στις γνωστοποιήσεις και δεν έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις  

• Σχετικά µε τις τροποποίησεις στην «Οµάδα προτύπων που σχετίζονται  µε την  

ενοποίηση» :  Ο Όµιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης των νέων 

προτύπων στις ενοποιηµένες οικονοµικές του καταστάσεις και ως εκ τούτου δεν 

µπορεί να ποσοτικοποιηθεί η επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις  στο παρόν 

στάδιο. Είναι θέµα που προτείνουµε για µελλοντική εργασία.  

• Η τροποποίηση του ∆.Λ.Π. 32 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση» παρέχει 

διευκρινήσεις σχετικά µε κάποιες απαιτήσεις για τον συµψηφισµό 

χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην κατάσταση 

οικονοµικής θέσης, εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 

µετά την 1η Ιανουαρίου 2014. ∆εν έχει προσδιοριστεί η επίδραση της τροποποίησης 

αυτής στις οικονοµικές καταστάσεις. 

Επειδή αναµένονται πολλές αλλαγές στην εφαρµογή των ∆.Π.Χ.Α. κυρίως από την 

01/01/2014 σε µελλοντικές εργασίες θα ήταν καλό να διερευνηθούν οι αλλαγές που θα 

επέλθουν και κατά πόσο θα ενισχύσουν το πληροφοριακό περιεχόµενο των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οικόπεδα Κτίρια Μηχ/κός Μεταφορικά Έπιπλα και Ακινητοπ/σεις Σύνολο 

ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ εξοπλισµός µέσα εξαρτήµατα υπό εκτέλεση 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2012 

 
93.892.513 241.736.651 739.792.286 6.497.819 17.554.257 73.777.005 1.173.250.531 

Συναλλαγµατικές διαφορές 

 
-10.950 -87.363 -61.184 -535 -6.485 -3.485 -170.002 

Προσθήκες 

 
355.282 2.416.150 8.137.302 132.719 1.030.722 12.892.373 24.964.548 

Πωλήσεις 

 
- -13.900 -4.999.501 -17.847 -205.569 -5.008 -5.241.826 

Καταστροφές 

 
- - -26.783 -50.237 -13.034 - -90.054 

Αποµείωση 

 
- -993.711 - - - - -993.711 

Αναλώσεις ανταλλακτικών παγίων 

 
- - -1.130.518 - - - -1.130.518 

Ανακατανοµές 

 
- 10.614.378 52.048.331 66.956 784.084 -63.513.748 - 

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2012 

 

94.236.846 253.672.205 793.759.932 6.628.875 19.143.974 23.147.136 1.190.588.968 

Οικόπεδα Κτίρια Μηχ/κός Μεταφορικά Έπιπλα και Ακινητοπ/σεις Σύνολο 

Συσσωρευµένες αποσβέσεις εξοπλισµός µέσα εξαρτήµατα υπό εκτέλεση 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2012 

 

- -78.417.836 
-

335.564.268 -4.910.404 -15.230.692 - -434.123.200 

Συναλλαγµατικές διαφορές 

 

- 13.443 18.457 436 4.854 - 37.190 

Αποσβέσεις χρήσης 

 

- -12.004.517 -52.576.734 -392.081 -1.014.736 - -65.988.067 

Πωλήσεις 

 

- 4.749 3.046.230 12.563 58.205 - 3.121.748 

Καταστροφές 

 

- - 26.783 50.237 13.034 - 90.054 

Αναλώσεις ανταλλακτικών παγίων 

 

- - 566.680 - - - 566.680 

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2012 

 

- -90.404.161 
-

384.482.852 -5.239.248 -16.169.334 - -496.295.595 

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεµβρίου 

2012  94.236.846 163.268.044 409.277.080 1.389.627 2.974.640 23.147.136 694.293.373 

         

         ΜΙΣΘΩΜΕΝΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΜΕΤ. ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΑΓΙΑ:  

ΕΝΟΠΟΙ ΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙ ΧΕΙ Α 

        Ποσά σε Ευρώ 

 

31-∆εκ-12 31-∆εκ-11 

     Μηχανολογικός Εξοπλισµός 

 

    

     Κόστος - κεφαλαιοποιηµένες 
χρηµατοδοτικές µ ισθώσεις 

 

9.069.380 9.069.380 

     Συσσωρευµένες αποσβέσεις 

 
-6.412.466 -5.862.759 

     
Καθαρή αναπόσβεστη αξία 

 

2.656.914 3.206.621 

     

         Μεταφορικά Μέσα 

 

    

     Κόστος - κεφαλαιοποιηµένες 
χρηµατοδοτικές µ ισθώσεις 

 

377.318 377.318 

     Συσσωρευµένες αποσβέσεις 

 

-369.745 -332.013 

     

 

    

     
Καθαρή αναπόσβεστη αξία 

 
7.573 45.305 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟIΧΕΙΑ 

Έξοδα 
Σήµατα 
και 

αναπτυξης άδειες Λογισµ ικό Λοιπά Σύνολο 

Έξοδα 
Σήµατα 

και 

Ποσά σε Ευρώ αναπτυξης άδειες Λογισµ ικό Λοιπά Σύνολο 

Κόστος 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2012 374244 436188 1.436.558 556.843 2.803.833 

Συναλλαγµατικές διαφορές - - -619 -699 -1.318 

Προσθήκες - - 14200 7.821 22021 

Πωλήσεις - - -460 - -460 

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2012 

374244 436188 1449679 563965 2824076 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2012 -373.444 - -1.322.148 -71.255 -1.766.847 

Συναλλαγµατικές διαφορές - - 459 757 1.216 

Αποσβέσεις χρήσης -800 - -42.109 -57.865 -100.775 

Πωλήσεις - - 115 - 115 

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2012 -374244 - -1363683 -128.363 -1866291 

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2012 - 436188 85995 435602 957785 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ  

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2011 

Εµπορεύµατα 19.644.171 18.102.332 943.203 6.836.220 

Προιόντα έτοιµα 111.606.759 145.837.192 6.428.173 43.758.600 

Ηµ ιτελή 45.724.803 36.279.383 2.661.822 7.178.406 

Υποπροϊόντα & υπολλείµµατα 1.917.978 2.382.693 414.177 989.890 

Παραγωγή σε εξέλιξη 418.607 296.855 - - 

Α' & Β' ύλες-αναλώσιµα υλικά-ανταλλακτικά & 
είδη 

συσκευασίας 106.157.438 132.765.441 2.699.744 22.720.278 

Προκαταβολές για αγορά αποθεµάτων 2.167.274 437.812 531.260 180.539 

        

Σύνολο 287.637.030 336.101.708 13.678.378 81.663.933 

Μείον: Προβλέψεις για αποµείωση αποθεµάτων:         

Προιόντα έτοιµα -1.874.259 -198.468 - - 

Υποπροιόντα & υπολείµατα -499.517 - - - 

        

-2.373.776 -198.468 - - 

        

Συνολική καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία 285.263.254 335.903.240 13.678.378 81.663.933 
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          ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ Προσδιορισµός των ευλόγων αξιών   

31/12/2012   31/12/2011 

Ποσά σε € Πρώτο ∆εύτερο Τρίτο Σύνολο   Πρώτο ∆εύτερο Τρίτο Σύνολο 
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ επίπεδο επίπεδο επίπεδο 31/12/2012   επίπεδο επίπεδο επίπεδο 31/12/2011 

Χρηµατοοικονοµικά 
µέσα διαθέσιµα προς 
πώληση 5.150 1.539.350 - 1.544.500   5.150 1.539.350 - 1.544.500 

Χρηµατοοικονοµικά 
µέσα σε εύλογη αξία - - 7.337 7.337   - - 7.337 7.337 
Παράγωγα 

χρηµατοοικονοµικά 
στοιχεία ενεργητικού - 134.597 - 134.597   - 533.516 - 533.516 

                  

5.150 1.673.947 7.337 1.686.434   5.150 2.072.866 7.337 2.085.353 
Παράγωγα 

χρηµατοοικονοµικά 
στοιχεία παθητικού - -109.343 - -109.343     

-
4.558.052 - -4.558.052 

                  

- -109.343 - -109.343     
-

4.558.052 - -4.558.052 

          

          

         31/12/2012 

 

31/12/2011 

Ποσά σε € Πρώτο ∆εύτερο Τρίτο Σύνολο   Πρώτο ∆εύτερο Τρίτο Σύνολο 

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ επίπεδο επίπεδο επίπεδο 31/12/2012   επίπεδο επίπεδο επίπεδο 31/12/2011 

Χρηµατοοικονοµικά 
µέσα διαθέσιµα προς 
πώληση - - - -   5.150 1.409.321 - 1.414.471 
Παράγωγα 

χρηµατοοικονοµικά 
στοιχεία ενεργητικού - - - -   - 126.926 - 126.926 

          

- - - -   5150 1536247 - 1541397 

Παράγωγα 
χρηµατοοικονοµικά 
στοιχεία παθητικού για                   
αντιστάθµ ιση ταµειακών 

ροών - - - -   - -33.196 - -33.196 

                  

- - - -   - -33.196 - -33.196 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5 :ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Ποσά σε Ευρώ 31-∆εκ-12 31-∆εκ-11 31-∆εκ-12 31-∆εκ-11 

Πελάτες 134.566.556 160.656.272 623.563 52.252.463 

Μείον: Προβλέψεις αποµείωσης -10.294.150 -10.368.453 - -92.127 

        

Καθαρές απαιτήσεις πελατών 124.272.406 150.287.819 623.563 52.160.336 

Λοιπές Προκαταβολές 63.631 101.310 5 66.792 

$ραµµάτια-επιταγές εισπρακτ.& 
σφραγ/νες 3.275.656 7.384.366 152.968 5.426.260 

Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη 32.003.343 29.349.578 3.691.897 70.821.952 

Τ ρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις 7.787.062 12.368.234 1.141.801 2.706.739 

Λοιποί χρεώστες 16.526.493 25.427.282 1.766.040 7.880.973 

Λοιπές βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις 
χρηµατοδοτικού χαρακτήρα 839.614 16.018.911 - - 

Απαιτήσεις από µερίσµατα 
συνδεδεµένων επιχειρήσεων 683.477 784.518 - - 

Προκαταβολή φόρου εισοδήµατος 1.607.245 255.082 - - 

Μείον: Προβλέψεις αποµείωσης -6.289.522 -5.456.985 -44.350 -4.289.468 

        

Σύνολο 180.769.405 236.520.115 7.331.924 134.773.584 

Απαιτήσεις από φόρο εισοδήµατος 8.382.127 7.874.902 6.750.777 7.746.548 

Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό 

Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις κατά 
συνδεδεµένων επιχ/σεων 292.514 498.781 2.213.629 2.213.629 

Ακίνητα σε οικόπεδα τρίτων 1.818.527 2.038.617 1.141.651 1.285.860 

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 3.718.029 3.327.322 20.073 1.302.050 

        

Σύνολο 5.829.070 5.864.720 3.375.353 4.801.539 

        

Σύνολο απαιτήσεων 194.980.602 250.259.737 17.458.054 147.321.671 

Απαιτήσεις 31-∆εκ-12 31-∆εκ-11 31-∆εκ-12 31-∆εκ-11 

        

Εγγυήσεις για εξασφάλιση 
απαιτήσεων από πελάτες 41.924.243 60.843.680 259.557 29.382.741 

Λοιπές απαιτήσεις 1.680.017 1.680.017 45.294 1.534.130 

        

Σύνολο 43.604.260 62.523.697 304.850 30.916.871 

Εµπορικές απαιτήσεις (µόνο για 
απαιτήσεις που έχουν 

λήξει και δεν έχει γίνει πρόβλεψη 
επισφάλειας) 31-∆εκ-12 31-∆εκ-11 31-∆εκ-12 31-∆εκ-11 

        

0-3 µήνες 13.709.067 15.010.479 224.711 182.146 

3-6 µήνες 8.556.172 1.362.951 23.781 194.837 

> 6 µήνες 17.115.122 11.224.696 76.705 5.340.619 

        

Σύνολο 39.380.361 27.598.126 325.197 5.717.602 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6  :  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Ποσά σε Ευρώ 31-∆εκ-12 31-∆εκ-11 31-∆εκ-12 31-∆εκ-11 

 

        

Προµηθευτές 90.106.146 125.087.469 3.882.435 27.876.180 

$ραµµάτια πληρωτέα 80.871 - - - 

Επιταγές πληρωτέες - 514.482 - - 

Προκαταβολές πελατών 7.524.904 20.716.356 80.831 6.427.058 

Ασφαλιστικοί οργανισµοί 2.608.827 3.353.476 509.867 671.717 

Ποσά οφειλόµενα σε συνδεδεµένα µέρη 18.240.556 14.129.654 6.904.808 48.038.795 

Μερίσµατα πληρωτέα 27.390 27.390 27.390 27.390 

Αναλογία τρίτων στα µερίσµατα πληρωτέα 1.671 1.671 - - 

Πιστωτές διάφοροι 3.036.892 4.328.652 26.571 933.134 

Εσοδα επόµενων χρήσεων 10.848 15.968 - 150 

Έξοδα χρήσεως δεδουλευµένα 8.164.824 10.382.145 199.190 2.449.200 
Λοιποί µεταβατικοί λογαριασµοί 
Παθητικού 540.329 1.344.201 - 789.751 

Λοιποί φόροι και τέλη 3.094.655 2.476.726 227.113 345.714 

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 
χρηµατοδοτικού χαρακτήρα 6.012.167 879.923 - 879.923 

Λοιπές υποχρεώσεις 139.494 8.241.697 - 3.064.485 

 

        

Σύνολο 139.589.574 191.499.811 11.858.205 91.503.499 

 

        

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 810.273 933.964 - - 

Υποχρέωσεις επαναγοράς δικαιωµάτων 
ρίπων - 8.074.661 - 3.064.482 

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 132.767.134 181.611.263 11.858.205 87.559.094 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 
χρηµατοδοτικού χαρακτήρα 6.012.167 879.923 - 879.923 

Σύνολο Υποχρεώσεων         

139.589.574 191.499.811 11.858.205 91.503.499 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7 : ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Ποσά σε Ευρώ 31-∆εκ-12 31-∆εκ-11 31-∆εκ-12 31-∆εκ-11 

        

Τ ραπεζικός δανεισµός 73.002.227 93.007.648 - - 

Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µ ίσθωσης 1.225.000 - - - 

Οµολογιακά ∆άνεια 80.886.670 82.056.672 - 47.416.672 

        

Σύνολο µακροπρόθεσµων δανείων 155.113.897 175.064.320 - 47.416.672 

        

Τ ραπεζικοί Ανοικτοί Λογαριασµοί 12.677.309 62.935.376 - 27.691.382 

Τ ραπεζικός δανεισµός 401.054.187 355.449.201 - 158.511.664 

Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µ ίσθωσης 150.000 - - - 

Σύνολο βραχυπρόθεσµων δανείων 413.881.496 418.384.577 - 186.203.046 

        

Σύνολο δανείων 568.995.393 593.448.897 - 233.619.718 

        

Σύνολο ∆ιαθεσίµων 41.862.828 47.427.286 851.083 8.320.060 

        

Καθαρός ∆ανεισµός 527.132.565 546.021.611 -851.083 225.299.658 

        

Οι ηµεροµηνίες λήξης των µακροπρόθεσµων δανείων είναι οι εξής: 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Ποσά σε Ευρώ 31-∆εκ-12 31-∆εκ-11 31-∆εκ-12 31-∆εκ-11 

Μεταξύ 1 και 2 ετών 95.362.390 116.085.864 - 40.750.002 

Μεταξύ 2 και 5 ετών 58.526.506 52.737.158 - 6.666.670 

Πάνω από 5 έτη - 6.241.298 - - 

153.888.897 175.064.320 - 47.416.672 
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ  ΦΟΡΟΥ   

8(α). ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ & ΣΥΜΨΗΦΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 

 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2011 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις: 

Ανακτήσιµες µετά από 12 µήνες 132.384 83.140 - - 

        

Σύνολο 132.384 83.140 - - 

Αναβαλλόµενες φορολογικές 
υποχρεώσεις: 

Ανακτήσιµες µετά από 12 µήνες 
-

51.988.094 -54.811.308 -2.363.223 -12.732.965 

        

Σύνολο 
-

51.988.094 -54.811.308 -2.363.223 -12.732.965 

        

Καθαρό ποσό αναβαλλόµενης 
φορολογίας 

-
51.855.710 -54.728.167 -2.363.223 -12.732.965 

8.(β) ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

Η συνολική µεταβολή στον αναβαλλόµενο φόρο εισοδήµατος είναι η παρακάτω: 
 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2011 

Υπόλοιπο αρχής χρήσης 
-

54.728.167 -60.106.712 -12.732.966 -14.300.173 

Συναλλαγµατικές διαφορές -1.982 2.818 - - 

Εξαγορά θυγατρικής - -322.355 - - 

Μείωση λόγω εισφοράς κλάδου - - 9.084.762 - 

(Χρέωση) / πίστωση κατάστασης 
αποτελεσµάτων 3.669.135 5.224.100 1.266.235 1.604.548 

Φόρος που (χρεώθηκε )/ πιστώθηκε στα 
λοιπά συνολικά 

εισοδήµατα -794.695 473.981 18.746 -37.341 

        

Υπόλοιπο τέλους χρήσης 
-

51.855.710 -54.728.167 -2.363.223 -12.732.966 
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8 (γ). Οι κινήσεις των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων και (υποχρεώσεων) έχουν ως παρακάτω 

(ΟΜΙΛΟΣ) : 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
∆ιαφορά 
αποσβέσεων 

∆ιαφορά 
Προβλέψεων 

Μη 
αναγνωρίσιµα 
άυλα στοιχεία 

Φορολο-
γικές 
ζηµ ιές Λοιπά Σύνολο 

Υπόλοιπο 1/1/2011 -62.573.466 2.096.249 650.478 54.540 -334.514 -60.106.712 

Συναλλαγµατικές διαφορές - 3.314 - -496 - 2.818 

(Χρέωση) / πίστωση 
αποτελεσµάτων χρήσεως 3.874.657 -59.902 -29.295 -14.809 1.453.450 5.224.100 

(Χρέωση) / πίστωση στα λοιπά 
συνολικά εισοδήµατα - - - - 473.981 473.981 

Εξαγορά θυγατρικής -326.799 4.444   - - -322.354 

Υπόλοιπο 31/12/2011 -59.025.608 2.044.105 621.183 39.235 1.592.917 -54.728.167 

Υπόλοιπο 1/1/2012 -59.025.608 2.044.105 621.183 39.235 1.592.917 -54.728.167 

Συναλλαγµατικές διαφορές - -1.758 - -224 - -1.982 

(Χρέωση) / πίστωση 
αποτελεσµάτων χρήσεως 5.327.491 -40.130 -437.415 26.090 

-
1.206.901 3.669.135 

(Χρέωση) / πίστωση στα λοιπά 
συνολικά εισοδήµατα - - - - -794.695 -794.695 

Ανακατανοµές στα έναρξης - -20.783 - - 20.783 - 

Υπόλοιπο 31/12/2012 -53.698.116 1.981.434 183.768 65.101 -387.897 -51.855.710 

8 (δ) Οι κινήσεις των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων και (υποχρεώσεων) έχουν ως παρακάτω 

(ΕΤΑΙΡΙΑ) : 

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
∆ιαφορά 
αποσβέσεων 

∆ιαφορά 
Προβλέψεων 

Μη 
αναγνωρίσιµα 
άυλα στοιχεία 

Φορολογι-
κές ζηµιές Λοιπά Σύνολο 

Αναβαλλόµενες φορολογικές 
υποχρεώσεις:             

Υπόλοιπο 1/1/2011 -15196880 864.920 - - 31788 -14.300.172 

(Χρέωση) / πίστωση 
αποτελεσµάτων χρήσεως 981.943 50.309 -600 - 572.896 1.604.548 

(Χρέωση) / πίστωση στα λοιπά 
συνολικά εισοδήµατα - - - - -37.341 -37.341 

              

Υπόλοιπο 31/12/2011 -14.214.937 915.229 -600 - 567.343 -12.732.965 

              

Υπόλοιπο 1/1/2012 -14214937 915.229 -600 - 567343 -12.732.965 

(Χρέωση) / πίστωση 
αποτελεσµάτων χρήσεως 1.255.389 -14.148 -500 - 25.494 1.266.235 

(Χρέωση) / πίστωση στα λοιπά 
συνολικά εισοδήµατα - - - - 18.746 18.746 

Μείωση λόγω εισφοράς 
κλάδου 10628652 -875.763 1100 - -669.227 9084762 

Υπόλοιπο 31/12/2012 -2.330.897 25.318 - - -57.644 -2.363.223 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 9 - Υποχρεώσεις Παροχών Προσωπικού λόγω εξόδου από την  Υπηρεσία 

     

 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2011 

Υποχρεώσεις ισολογισµού για:         

Συνταξιοδοτικές παροχές 5.375.571 6.172.513 128.790 2.004.741 

Ποσά σε Ευρώ         

Χρεώσεις στα αποτελέσµατα 
    Συνταξιοδοτικές παροχές 2.457.023 1.388.750 2.013.905 336.191 

Παρούσα αξία µη χρηµατοδοτούµενων 
υποχρεώσεων 4.923.043 4.701.382 66.474 1.617.176 
Μη καταχωρηθέντα αναλογιστικά 
(κέρδη) / ζηµιές 622.680 1.657.420 89.892 417.524 

Μη καταχωρηθέν κόστος προϋπηρεσίας -170.154 -186.290 -27.576 -29.959 

Υποχρέωση στον Ισολογισµό 5.375.569 6.172.513 128.790 2.004.741 
 
 

Μεταβολές στη καθαρή υποχρέωση 
αναγνωρισµένη στον Ισολογισµό         

Καθαρή υποχρέωση κατά την έναρξη του 
έτους 6.172.513 6.119.817 2.004.741 1.939.643 

Εισφορά κλάδου σε θυγατρική - - -1.748.111 - 

Παροχές που πληρώθηκαν -3.253.965 -1.358.276 -2.141.745 -271.093 

Εξαγορά θυγατρικής - 22223 - - 

Σύνολο δαπάνης που αναγνωρίστηκε στο 
λογαριασµό αποτελεσµάτων 2.457.023 1.388.750 2.013.905 336.191 

Καθαρή υποχρέωση στο τέλος του έτους 5.375.571 6.172.513 128.790 2.004.741 

Επιπλέον έξοδα ή (έσοδα) 169.739 174.423 27.576 29.959 

Αναλογιστική ζηµία ή (κέρδος) -622.265 -1.645.553 -89.892 -417.524 
Παροούσα αξία υποχρέωσης στο τέλος 
της χρήσης 4.923.045 4.701.382 66.474 1.617.176 
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

31/12/2012 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2011 

Ανάλυση δαπανών που αναγνωρίστηκαν στο 
λογαριασµό αποτελεσµάτων 

    Κόστος τρέχουσας αποσχόλησης 428.555 553.413 141.753 206.763 

Τ όκος στην υποχρέωση 214.274 291.602 74.068 103.605 

Κόστος επιπλέον παροχών 35.608 272.484 - 21.759 
Κόστος τακτοποίησης από µεταφορές 
εργαζοµένων 95.526 287.772 - - 
Κέρδος περικοπών από µεταφορές 
εργαζοµένων 38.774 -22.189 - - 

Αναλογιστική ζηµία ή (κέρδος) -17.746 10.051 -12.324 1.681 

Έξοδα 1.648.218 -19.862 1808025 - 

Κόστος προϋπηρεσίας κατά την περίοδο 13.813 15.480 2.383 2.383 

Σύνολο δαπάνης που αναγνωρίστηκε στο 
λογαριασµό αποτελεσµάτων 

        

2.457.023 1.388.750 2.013.905 336.191 

 

        

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν για λογιστικούς σκοπούς 
είναι οι εξής: 

 

 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

31/12/2012 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2011 

Προεξοφλητικό επιτόκιο 4,6% - 6% 4,6% - 6% 2,70% 4,60% 

Μελλοντικές αυξήσεις µισθών 1% - 4,5% 1% - 4,5% 0,10% 1,50% 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 10:  ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ  

 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΕΤΑΙΡΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Ποσά σε Ευρώ 31-∆εκ-12 31-∆εκ-11 
31-∆εκ-

12 
31-∆εκ-

11 

Υπόλοιπο αρχής χρήσεως 9.755.244 10.775.945 129.605 143.373 

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων -1.008.830 -1.020.701 -1.786 -13.768 

Εισφορά κλάδου σε θυγατρική - - -127819 - 

 

        

Υπόλοιπο τέλους χρήσεως 8.746.414 9.755.244 - 129.605 

        

     

Οι επιχορηγήσεις αφορούν επενδύσεις που έχουν πραγµατοποιηθεί για την αγορά και 

εγκατάσταση ενσώµατων παγίων στοιχείων (κτιριακές εγκαταστάσεις, µηχανήµατα, 

µεταφορικά µέσα). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 11: ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΟΛΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ 

2012 

 
Επωνυµ ία 

Χώρα 
εγκατάστασης 

Άµεσο Ποσοστό 
Συµµετοχής 

Έµµεσο 
Ποσοστό 

Άµεσο & Έµµεσο 
Ποσοστό Συµµετοχής 

Τοµέας 
δραστηριότητας 

SOVEL A.E. Ελλάδα 0,00% 64,01% 64,01% Σίδηρος 

ΣΙ∆ΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. Ελλάδα 100,00% 0,00% 100,00% Σίδηρος 

ST OMANA INDUST RY S.A. Βουλγαρία 100,00% 0,00% 100,00% Σίδηρος 
ΕΡΛΙΚΟΝ ΕΠΕΞΕΡ$ΑΣΙΑ ΣΥΡΜΑΤ TΝ 
Α.Β.Ε. Ελλάδα 0,00% 98,86% 98,86% Σίδηρος 

ΑΕΙΦΟΡΟΣ Α.Ε. Ελλάδα 0,00% 90,00% 90,00% Σίδηρος 

ΘΕΡΜΟΛΙΘ Α.Ε. Ελλάδα 0,00% 63,00% 63,00% Σίδηρος 

ΠΡΟΣΑΛ A.E. Ελλάδα 0,00% 100,00% 100,00% Σωληνουργεία 

PROSAL T UBES S.A. Βουλγαρία 0,00% 100,00% 100,00% Σωληνουργεία 

T EPRO STEEL EAD Βουλγαρία 100,00% 0,00% 100,00% Σίδηρος 

DOJRAN STEEL LLCOP Σκόπια 0,00% 100,00% 100,00% Σίδηρος 

BOZET T I LTD Κύπρος 100,00% 0,00% 100,00% Σίδηρος 

ΒΕΜΕΤ Α.Ε. Ελλάδα 0,00% 100,00% 100,00% Σίδηρος 

ΕΤ ΗΛ Α.Ε. Ελλάδα 0,00% 69,98% 69,98% Σίδηρος 

ΠΡΑΚΣΥΣ A.E. Ελλάδα 0,00% 51,00% 51,00% Σίδηρος 

∆ΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙΒ. A.E. Ελλάδα 53,01% 17,09% 70,10% Σωληνουργεία 

AEIFOROS BULGARIA SA Βουλγαρία 0,00% 90,00% 90,00% Σίδηρος 

BET A.E. Ελλάδα 0,00% 64,01% 64,01% Σωληνουργεία 

BEAT A.E. Ελλάδα 0,00% 41,60% 41,60% Σίδηρος 

SIGMA Α.Ε. Βουλγαρία 0,00% 69,28% 69,28% Σίδηρος 

ΑΡ$ΟΣ Α.Ε.Β.ΕΞ. Ελλάδα 0,00% 69,28% 69,28% Σίδηρος 

SIDERAL SHPK Aλβανία 0,00% 100,00% 100,00% Σίδηρος 

SIDEROM ST EEL SLR Ρουµανία 0,00% 100,00% 100,00% Σίδηρος 

PORT SVISHTOV WEST SA Βουλγαρία 0,00% 73,09% 73,09% Σίδηρος 
PRIST ANISHT EN KOMPLEX SVILOSA 
EOOD Βουλγαρία 0,00% 73,09% 73,09% Σίδηρος 

SIDEBALK ST EEL DOO Σερβία 100,00% 0,00% 100,00% Σίδηρος 

JOST DEX LTD Κύπρος 94,00% 0,00% 94,00% Σίδηρος 

ΣTΛΗΝΟΥΡ$ΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. Ελλάδα 78,55% 0,00% 78,55% 10 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 12 : ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 Ποσά σε Ευρώ 31-∆εκ-12 31-∆εκ-11 

    

Αρχή περιόδου 29.811.322 29.360.776 

Μερίδιο κέρδους/ (ζηµ ιάς) µετά φόρων 1.008.192 2.073.485 

Έσοδα µερισµάτων (-) -1.436.185 -1.268.733 

Συναλλαγµατικές διαφορές 447.069 -464.693 

Προσθήκες - - 

Εισφορά κλάδου σε θυγατρική - - 

Μείον προβλέψεις - - 

Αύξηση ποσοστού σε συγγενή - 110.487 

    

Υπόλοιπο λήξεως 29.830.398 29.811.322 

    

   Οι συγγενείς επιχειρήσεις που ενοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής 

θέσης είναι οι παρακάτω:  

Επωνυµ ία 
Χώρα 

Εγκατάστασης 
Ποσοστό 

συµµετοχής31/12/2012 

ΣΙ∆ΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΣΙ∆Μ Ελλάδα 24,59% 

∆ΙΑΠΕΜ Α.Ε. Ελλάδα 33,35% 

Β.ΕΠΕ.Μ. Α.Β.Ε.Ε Ελλάδα 50,00% 

ΜΕΤ ΑΛΛΟΥΡ$ΙΑ ΑΤ Τ ΙΚΗΣ Α.Ε. Ελλάδα 50,00% 

ΕΛ.Κ.Ε.ΜΕ. Α.Ε. Ελλάδα 20,00% 

DOMOPLEX LT D Κύπρος 45,00% 

BIODIESEL A.E. Ελλάδα 16,00% 

ZAO T MK-CPW Ρωσία 38,49% 

AWM SPA Ιταλία 34,00% 

 
 


