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Περίληψη

Η ραγδαία μεταβαλλόμενες οικονομίες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
αλλά και διεθνώς, έχουν δημιουργήσει πολλές ευκαιρίες για μια άνευ προηγουμένου 
ανάπτυξη των επιχειρήσεων μέσω της τεχνολογίας και της φιλελευθεροποίησης του 
εμπορίου. Όμως, αυτή η παγκοσμιοποίηση έχει δημιουργήσει τέτοιους οικονομικούς και 
επιχειρηματικούς δεσμούς που η οικονομική αλληλεξάρτηση μεταξύ των χωρών έχει 

αυξηθεί σημαντικά.
Τα δεδομένα αυτά καθιστούν επιβεβλημένη την εφαρμογή διεθνών προτύπων τα 

οποία διασφαλίζουν υψηλής ποιότητας οικονομική πληροφόρηση, η οποία είναι 
συγκρίσιμη και κατανοητή, ανεξάρτητα από τη χώρα προέλευσής της. Η υιοθέτηση των 
Διεθνών Λογιστικών Προτύπων διευκολύνει την αποκάλυψη των στοιχείων των 
οικονομικών καταστάσεων των εισηγμένων επιχειρήσεων που βρίσκονται εντός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο την αποκάλυψη των πληροφοριών που 
παρέχουν οι σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων οι οποίες συντάσσονται με βάση 
τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι οικονομικές καταστάσεις, πιο συγκεκριμένα ο 
σκοπός τους, η δομή και τα περιεχόμενά τους και το σχετικό Νομικό Πλαίσιο.

Στη συνέχεια γίνεται μια εισαγωγή στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, περιγράφεται η 
πρώτη εφαρμογή τους στην Ελλάδα και παρουσιάζονται οι σημαντικότερες διαφορές 
ανάμεσα στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο.

Στο τρίτο κεφάλαιο επιχειρείται μια μελέτη των πληροφοριών που παρέχουν οι 
σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Γενικά Λογιστικά Πρότυπα. 
Γίνεται μια περιγραφή της δομής των σημειώσεων, των πληροφοριών που παρέχουν, 
των προβλημάτων που σχετίζονται με αυτές και των υποχρεώσεων που επιβάλλονται 
από Εθνικά όργανα. Τέλος παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της μελέτης.

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον επιβλέποντα καθηγητή μου, κο Ιωάννη 
Λαζαρίδη, Καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για την πολύτιμη βοήθειά του κατά την εκπόνηση της 
εργασίας όπως επίσης και τον κο Δημήτρη Παπαδόπουλο, Καθηγητή του Τμήματος 
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, εξεταστή της 
εργασίας.
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Κεφάλαιο 1: Οι οικονομικές Καταστάσεις

1.1. Εισαγωγή
Οι οικονομικές καταστάσεις συντάσσονται και παρουσιάζονται για τους 

εξωτερικούς χρήστες και για τους μετόχους. Αν και για τις περισσότερες 
χώρες, οι οικονομικές καταστάσεις φαίνονται καταρχήν όμοιες, υπάρχουν 
σημαντικές διαφορές, που οφείλονται σε κοινωνικές, οικονομικές και νομικές 
παραμέτρους. Η Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Ε.Δ.Λ.Π.- 
International Accounting Committee - IASC), με την καθιέρωση των 
Λογιστικών Προτύπων, έρχεται να αμβλύνει αυτές τις διαφορές, 
επικεντρώνοντας την προσοχή της σε μορφές σύνταξης των οικονομικών 
καταστάσεων οι οποίες θα βοηθούν τους χρήστες αυτών στη λήψη 
οικονομικών αποφάσεων. Τέτοιες αποφάσεις μπορεί να αφορούν:

• Πότε θα αγορασθεί ή πωληθεί μια συμμετοχή

• Την εκτίμηση ικανότητας μιας επιχείρησης να αποπληρώνει τα 
δάνειά της

• Τον καθορισμό των διανεμομένων κερδών κ.λ.π.
Οι οικονομικές καταστάσεις είναι μια δομημένη απεικόνιση της οικονομικής 

θέσεως μιας επιχείρησης και των συναλλαγών που έχουν αναληφθεί από 
αυτήν, που επιδιώκουν να παρέχουν πληροφορίες στους εξωτερικούς 
χρήστες, σχετικά με την καθαρή θέση, την απόδοση και τις ταμειακές ροές.

Μια πλήρης σειρά οικονομικών καταστάσεων περιλαμβάνει:

• Τον Ισολογισμό

• Την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως
• Την Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
• Την Κατάσταση Ταμειακών Ροών

• Τις Σημειώσεις που περιλαμβάνουν περίληψη των σημαντικών 
λογιστικών πολιτικών και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις

Την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση των οικονομικών 
καταστάσεων φέρει το Διοικητικό Συμβούλιο ή άλλο όργανο διοίκησης της 
επιχείρησης.
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1.2. Σκοπός
Σύμφωνα με το πρώτο πρότυπο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, οι 

οικονομικές καταστάσεις είναι μία δομημένη οικονομική παρουσίαση της 
οικονομικής θέσης μιας επιχείρησης και των συναλλαγών που έχουν 
αναληφθεί από αυτή. Η επιδίωξη των οικονομικών καταστάσεων είναι να 
παρέχουν πληροφορίες οι οποίες είναι σχετικές με την οικονομική θέση, την 
απόδοση και τις ταμειακές ροές της επιχείρησης, που είναι χρήσιμες σε μια 
ευρεία ομάδα χρηστών προκειμένου με την αξιοποίησή τους να λαμβάνουν 
οικονομικές αποφάσεις. Οι οικονομικές καταστάσεις δείχνουν επίσης τα 
αποτελέσματα της διαχείρισης των οικονομικών πόρων που έχουν διατεθεί 
στη διοίκηση.

Για να επιτευχθεί ο σκοπός αυτός, οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει να 
παρέχουν πληροφορίες σχετικές με τα ακόλουθα στοιχεία της επιχείρησης:

• τα περιουσιακά στοιχεία,

• τις υποχρεώσεις,

• τα ίδια κεφάλαια,

• τα έσοδα και τα έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των κερδών και ζημιών
και,

• τις ταμειακές ροές.
Αυτές οι πληροφορίες, παράλληλα με άλλες πληροφορίες στο 

προσάρτημα των οικονομικών καταστάσεων, βοηθούν τους χρήστες να 
προεκτιμήσουν τις μελλοντικές ταμιακές ροές της επιχείρησης και ειδικότερα 
το χρόνο και τη βεβαιότητα της δημιουργίας Ταμιακών Διαθεσίμων και 
Ταμειακών Ισοδύναμων.

Οι πληροφορίες σχετικά με την χρηματοοικονομική θέση αποτυπώνονται 
στον Ισολογισμό και είναι χρήσιμες για την εκτίμηση της ικανότητας της 
επιχείρησης να διαχειρίζεται τους οικονομικούς πόρους της και να 
ανταποκρίνεται στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της. Οι πληροφορίες για 
την αποδοτικότητα της επιχείρησης αποτυπώνονται στα Αποτελέσματα 
Χρήσεως και είναι χρήσιμες για την εκτίμηση της ικανότητας της επιχείρησης
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να δημιουργεί ταμιακές ροές από τους χρησιμοποιούμενους από αυτή 
πόρους. Οι πληροφορίες για τις μεταβολές στην χρηματοοικονομική θέση 
αποτυπώνονται στις καταστάσεις των Ταμειακών Ροών και των Μεταβολών 
των Ιδίων Κεφαλαίων και είναι χρήσιμες για την εκτίμηση της ικανότητας της 
επιχείρησης να δημιουργεί ταμειακές ροές και της ανάγκης αυτής να τις 
χρησιμοποιεί1.

1.3. Ο Νόμος 2190/20 για την παρουσίαση των οικονομικών 
καταστάσεων

Οι οικονομικές καταστάσεις μιας επιχείρησης καταρτίζονται υποχρεωτικά 
με βάση τις διατάξεις των άρθρων που περιέχει ο Κ.Ν. 2190/1920 και τα 
θεσμοθετημένα Λογιστικά Σχέδια. Αυτές οι καταστάσεις καταρτίζονται 
σύμφωνα με τα υποδείγματα του Π.Δ. 1123/1980 «Περί Ορισμού του 
Περιεχομένου και του Έτους Ενάρξεως της Προαιρετικής Εφαρμογής του 
Γενικού Λογιστικού Σχεδίου». Η σύνταξη των ετήσιων οικονομικών 
καταστάσεων στην περίπτωση της Ε.Π.Ε. διέπεται από τις διατάξεις του 
άρθρου 22, του Νόμου 3190/1955 περί Ε.Π.Ε., το οποίο άρθρο παραπέμπει 
άμεσα στα παραπάνω άρθρα που διέπουν την σύνταξη των ετήσιων 
οικονομικών καταστάσεων της Α.Ε.2

Οι διατάξεις τους ορίζουν τις αρχές με τις οποίες συντάσσονται οι 
οικονομικές καταστάσεις, τον καθορισμό αυτών των οικονομικών 
καταστάσεων και τον τρόπο εμφάνισής τους όταν δημοσιεύονται προς το 
κοινό. Η επίδραση της φορολογικής νομοθεσίας στα Ελληνικά Λογιστικά 
Πρότυπα είναι καθοριστική. Ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων έχει διατάξεις οι 
οποίες είναι πια ταυτόσημες με αυτές του ΚΝ 2190/20, αλλά εμφάνιζαν στο 
παρελθόν σε ορισμένα σημεία σημαντικές διαφορές.

Το ρυθμιστικό πλαίσιο των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, που 
σχετίζεται με την δημιουργία και την παρουσίαση των οικονομικών 
καταστάσεων, είναι εκτεταμένο και πλήρες. Μόνο για το Νόμο 2190/20,

1 Ν. Πρωτοψάλτης, Π. Βρουστούρης (2002): Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα & Διερμηνείες, Σώμα 
Ορκωτών Ελγκτών Λογιστών

2 Γ. Δαζαρίδης, Δ. Παπαδόπουλος (2005): Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Θεσσαλονίκη
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εμφανίζονται εξήντα τρεις ρυθμίσεις, που αφορούν ζητήματα παρουσίασης 
των οικονομικών καταστάσεων. Στην πραγματικότητα, οι διατάξεις του Νόμου 
που σχετίζονται με τη δημιουργία ή την παρουσίαση των οικονομικών 
καταστάσεων, είναι πολύ περισσότερες από αυτές που αναφέρονται.

Η δομή των οικονομικών καταστάσεων με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά 
Πρότυπα, παρέχει ένα πλήθος πληροφοριών με αποτέλεσμα να μπορεί να 
σχηματιστεί μια αρκετά καθαρή εικόνα για την οικονομική κατάσταση και τα 
αποτελέσματα μιας εταιρίας. Στο Νόμο 2190/20 περιλαμβάνονται ρυθμίσεις 
για το διαχωρισμό των μακροπρόθεσμων από τα βραχυπρόθεσμα στοιχεία, 
για το χειρισμό και την εμφάνιση των ίδιων μετοχών, για τον ορισμό της 
εταιρικής χρήσης, για τη συγκρίσιμη χρήση που πρέπει να εμφανίζεται στις 
οικονομικές καταστάσεις και για ζητήματα απαγόρευσης συμψηφισμών. 
Περιλαμβάνονται ειδικές ρυθμίσεις για την εμφάνιση των Λογαριασμών 
Τάξεως, δηλαδή των εκτός Ισολογισμού πληροφοριών, που αποτελούν ένα 
ανεξάρτητο κύκλωμα, αλλά που δημοσιεύονται μαζί με τις οικονομικές 
καταστάσεις. Γίνεται αναφορά για τα μη οργανικά αποτελέσματα, δηλαδή τα 
αποτελέσματα που είτε αφορούν διορθώσεις λαθών προηγούμενων χρήσεων, 
είτε αφορούν έκτακτα γεγονότα και τα οποία εμφανίζονται στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων, σε ένα ειδικό τμήμα της, διακεκριμένα. Εκτενείς αναφορές 
γίνονται και για το περιεχόμενο της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, η 
οποία ελέγχεται και υπογράφεται από τους Ελεγκτές για την αλήθεια του 
περιεχομένου της.

Σε ότι αφορά το ζήτημα της δημιουργίας και της παρουσίασης των 
οικονομικών καταστάσεων τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα διακρίνονται από 
μια πληρότητα και από πρακτική άποψη παρέχουν όλες εκείνες τις 
πληροφορίες που απαιτούνται, ώστε ο αναγνώστης των οικονομικών 
καταστάσεων να σχηματίσει μια επαρκή εικόνα για την εταιρία. Θα πρέπει να 
σημειωθεί ότι ο Νόμος 2190/20 επανειλημμένα έχει προσαρμοστεί στις 
Κοινοτικές Οδηγίες για τα ζητήματα των οικονομικών καταστάσεων και 
ιδιαίτερα στην 4η Κοινοτική Οδηγία, η οποία εφαρμόστηκε από το 1986 και 
στην 7η Κοινοτική Οδηγία για τις ενοποιημένες καταστάσεις, η οποία 
εφαρμόστηκε από το 1987, αλλά και σε ένα πλήθος άλλων οδηγιών που
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αφορούν το δίκαιο των εταιριών και σχετίζονται πολλές από αυτές με την 
παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί 
να θεωρηθεί ότι οι ρυθμίσεις του ΚΝ 2190/20 σε ότι αφορά το συγκεκριμένο 
ζήτημα αποτελούν απαρχαιωμένες ρυθμίσεις, γιατί είναι ρυθμίσεις που είναι 
συμβατές και σύμφωνες με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού 
συνεχώς ο Νόμος αυτός προσαρμόζονταν και προσαρμόζεται, στις οδηγίες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Δίκαιο των Εταιριών.

1.4. Η δομή των οικονομικών καταστάσεων
Η δομή των οικονομικών καταστάσεων με βάση το Διεθνές Λογιστικό

Πρότυπο, δηλαδή του Ισολογισμού, της Κατάστασης Αποτελεσμάτων 
Χρήσεως, των Ταμειακών Ροών και του Πίνακα Μεταβολής των ιδίων 
Κεφαλαίων, δεν είναι σταθερή και αμετάβλητη. Το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 
καθορίζει ένα ελάχιστο περιεχόμενο στις αναλύσεις αυτών των καταστάσεων 
και δεν περιορίζει την εταιρία στο να κάνει μια μεγαλύτερη ανάλυση και να 
δώσει περισσότερες πληροφορίες. Σημείο το οποίο απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή 
από τον χρήστη είναι η τήρηση των ελάχιστων υποχρεώσεων για τους 
λογαριασμούς που επιβάλλονται από το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο. Κατά 
συνέπεια θεωρείται αυτονόητο ότι οι οικονομικές καταστάσεις που τελικά θα 
διαμορφωθούν, θα έχουν πολύ συχνά περισσότερους λογαριασμούς από 
τους ελάχιστους που προβλέπονται από το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο ή 
εκείνους που προβλέπονται από εσωτερικές ρυθμίσεις όπως η Κ.Υ.Α. 172/06.

Θεωρείται σκόπιμο οι εταιρίες να έχουν ένα ολοκληρωμένο σύστημα 
σύνταξης των οικονομικών τους καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή 
Λογιστικά Πρότυπα στο επίπεδο της μητρικής εταιρίας. Σε αυτό το σύστημα 
πρέπει να συγκεντρώνονται τα στοιχεία για όλες τις οικονομικές καταστάσεις 
των θυγατρικών εταιριών που ενοποιούνται. Η ενοποίηση πρέπει να γίνεται με 
ειδικό λογισμικό που θα παρέχει τη δυνατότητα για προσθήκες λογαριασμών 
ή εμφάνιση ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε μονάδας και επιπλέον
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θα διασφαλίζει την κάλυψη των ελάχιστων υποχρεώσεων που απορρέουν 
από το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο.3

1.5. Υποδείγματα των Οικονομικών Καταστάσεων 
α. Ισολογισμός

Ο ισολογισμός παρουσιάζει την οικονομική κατάσταση της 
χρηματοοικονομικής θέσης μιας επιχείρησης σε μια δεδομένη χρονική στιγμή, 
δηλαδή τα στοιχεία του ενεργητικού, τις υποχρεώσεις και τα ίδια κεφάλαια 
αυτής. Για την κατάρτισή του, θα πρέπει να γίνει ο διαχωρισμός των 
κυκλοφοριακών και μη περιουσιακών στοιχείων, καθώς και των 
βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων. Ο διαχωρισμός αυτός γίνεται με βάση το αν 
τα περιουσιακά στοιχεία ή οι υποχρεώσεις, έχουν περίοδο ρευστοποίησης ή 
διακανονισμού αντίστοιχα, τους δώδεκα μήνες. Στην περίπτωση που μια 
επιχείρηση επιλέγει να μη διενεργήσει την ανωτέρω κατάταξη, τότε τα στοιχεία 
του ενεργητικού και οι υποχρεώσεις θα πρέπει να παρουσιάζονται γενικά κατά 
την σειρά ρευστότητάς τους. Ανεξάρτητα από την υιοθετούμενη μέθοδο 
παρουσίασης, μια επιχείρηση πρέπει να γνωστοποιεί κάθε στοιχείο του 
ενεργητικού και κάθε υποχρέωση που αναμένεται να διακανονισθεί ή να 
εισπραχθεί, σε χρόνο μεγαλύτερο των δώδεκα μηνών από την ημερομηνία 
σύνταξης του ισολογισμού.
Ένα στοιχείο του ενεργητικού κατατάσσεται ως κυκλοφορούν στοιχείο όταν 
ικανοποιεί ένα από τα ακόλουθα κριτήρια:

• Αναμένεται να ρευστοποιηθεί ή κατέχεται προς πώληση κατά τη συνήθη 
πορεία του λειτουργικού κύκλου της επιχείρησης

• Κατέχεται κυρίως για εμπορικούς σκοπούς

• Αναμένεται να ρευστοποιηθεί μέσα σε δώδεκα μήνες από την ημερομηνία 
σύνταξης του ισολογισμού

• Συνιστά ταμειακά διαθέσιμα ή ταμειακά ισοδύναμα, εκτός αν υπάρχει 
περιορισμός ανταλλαγής ή χρήσης του για το διακανονισμό υποχρέωσης

1 Δ. Ντζανάτος (2008): Δημιουργία των σημειώσεων (notes) των οικονομικών καταστάσεων και 
έλεγχος της πληρότητας τους, Εκδόσεις Καστανιώτη
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για τουλάχιστον δώδεκα μήνες μετά την ημερομηνία του ισολογισμού. 
Όλα τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία πρέπει να κατατάσσονται ως μη 
κυκλοφορούντα.

Στα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνονται περιουσιακά 
στοιχεία που κατέχονται κυρίως για εμπορικούς σκοπούς και το κυκλοφορούν 
τμήμα των μη κυκλοφορούντων χρηματοοικονομικών μέσων.

Στοιχεία του ενεργητικού τα οποία πωλούνται, χρησιμοποιούνται ή 
εισπράττονται μέσα στο λειτουργικό κύκλο4 της επιχείρησης, θεωρούνται ως 
στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού ακόμη και στην περίπτωση που δεν 
αναμένεται να εισπραχθούν μέσα στους επόμενους δώδεκα μήνες από την 
ημερομηνία του ισολογισμού.

Η χωριστή κατάταξη των κυκλοφορούντων και μη περιουσιακών 
στοιχείων παρέχει χρήσιμες πληροφορίες με το διαχωρισμό των καθαρών 
περιουσιακών στοιχείων που συνεχώς ανακυκλώνονται ως κεφάλαιο κίνησης, 
από εκείνα τα περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιούνται στις 
μακροπρόθεσμες δραστηριότητες της οικονομικής οντότητας.

Μια υποχρέωση πρέπει να κατατάσσεται ως βραχυπρόθεσμη, όταν 
ικανοποιεί ένα από τα ακόλουθα κριτήρια:

• Αναμένεται να διακανονισθεί κατά τη συνήθη πορεία του λειτουργικού 
κύκλου της επιχείρησης

• Κατέχεται κυρίως για εμπορικούς σκοπούς

• Πρέπει να διακανονισθεί εντός χρονικού διαστήματος δώδεκα μηνών από 
την ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού

• Η επιχείρηση δεν έχει δικαίωμα να αναλάβει άνευ όρων την τακτοποίηση 
υποχρέωσης για δώδεκα τουλάχιστον μήνες από την ημερομηνία του 
ισολογισμού.

4 Με τον όρο λειτουργικό κύκλο ή κύκλο εκμετάλλευσης μιας επιχείρησης, νοείται ο χρόνος μεταξύ 
της κτήσης των υλών που υπεισέρχεται σε μια διαδικασία της επιχείρησης και της ρευστοποίησής της 
σε ταμειακά διαθέσιμα ή σε χρηματοοικονομικά μέσα το οποίο είναι άμεσα μετατρέψιμο σε ταμειακά 
διαθέσιμα



β. Αποτελέσματα Χρήσεως
Ο Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσεως είναι μια κατάσταση η οποία 

εμφανίζει κέρδος ή ζημία των εργασιών της επιχείρησης για μια συγκεκριμένη 
χρονική περίοδο, όπως το μήνα, το τρίμηνο, το εξάμηνο, το έτος. Αυτή η 
κατάσταση καλύπτει συνήθως δωδεκάμηνο χρονικό διάστημα, μια 
διαχειριστική περίοδο (χρήση). Η κατάσταση εμφανίζει το κέρδος ή τη ζημία 
της διαχειριστικής χρήσης, που είναι η διαφορά εσόδων και εξόδων. Αυτή η 
διαφορά μεταφέρεται λογιστικά στον Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων.
Ο πίνακας της Καταστάσεως Αποτελεσμάτων πρέπει να περιλαμβάνει ως 
ελάχιστο, θέσεις στοιχείων που παρουσιάζουν τα ακόλουθα κονδύλια:

• Έσοδα

• Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως

• Χρηματοοικονομικά έξοδα

• Κέρδη, ζημίες από συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες που 
παρακολουθούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης

• Δαπάνη φόρου

• Κέρδος ή ζημία από συνήθεις δραστηριότητες

• Έκτακτα κονδύλια

• Δικαιώματα μειοψηφίας

• Καθαρό κέρδος ή ζημία χρήσης
Επιπρόσθετες θέσεις στοιχείων, επικεφαλίδες και ημιαθροίσματα πρέπει 

να παρουσιάζονται όταν απαιτείται από συγκεκριμένο Διεθνές Λογιστικό 
Πρότυπο ή όταν τέτοια εμφάνιση είναι αναγκαία για την ακριβοδίκαιη 
παρουσίαση της οικονομικής απόδοσης της επιχείρησης. Ειδικότερα για τις 
δαπάνες, η επιχείρηση πρέπει, είτε στην κατάσταση αποτελεσμάτων, είτε στο 
Παράρτημα, να προβαίνει σε περαιτέρω ανάλυση η οποία μπορεί να 
παρουσιάζεται με δύο τρόπους:

• Ανάλυση των δαπανών κατ’ είδος

• Ανάλυση των δαπανών κατά λειτουργία
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γ. Πίνακας Διαθέσεων Αποτελεσμάτων
Ο Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων είναι η κατάσταση η οποία δείχνει 

την διανομή του επιτευχθέντος θετικού οικονομικού αποτελέσματος (κέρδους) 
της επιχείρησης σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο λειτουργίας της 
επιχείρησης και των ιδιοκτητών της επιχείρησης. Το ισχύον νομικό πλαίσιο 
λειτουργίας της επιχείρησης εξαρτάται από τη νομική μορφή της. Ο Πίνακας 
Διαθέσεως Αποτελεσμάτων δεν συντάσσεται στην περίπτωση αρνητικού 
οικονομικού αποτελέσματος (ζημίας) της επιχείρησης.

Η ταυτόχρονη εξέταση του Πίνακα Αποτελεσμάτων Χρήσεως και του 
Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων μας επιτρέπει να σημειώσουμε την 
σπουδαιότητα του μεγέθους «Μερικά Αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) 
Εκμεταλλεύσεως» στο πλαίσιο της χρηματοοικονομικής διοίκησης. Αυτό το 
μέγεθος μοιράζεται από τις τρεις ακόλουθες κατηγορίες φορέων που το 
απαιτούν σύμφωνα με την καθορισμένη από το νόμο σειρά. Οι πιστωτές είναι 
αυτοί που λαμβάνουν πρώτοι ένα τμήμα αυτού του μεγέθους που αντιστοιχεί 
στην αμοιβή για τον δανεισμό των κεφαλαίων. Το κράτος με την φορολογία 
εισοδήματος είναι αυτό που παίρνει το δεύτερο κομμάτι του εναπομείναντος 
μεγέθους. Οι ιδιοκτήτες που παρέχουν τα ίδια κεφάλαια είναι αυτοί που 
παίρνουν το τρίτο κομμάτι του μεγέθους, που απομένει μετά την καταβολή της 
φορολογίας, και μπορεί να θεωρηθεί ως αμοιβή για την χρησιμοποίηση των 
ιδίων κεφαλαίων από την επιχείρηση. Το απομένων μέγεθος, αν υπάρχει 
τέτοιο, συνήθως παραμένει στην επιχείρηση, λογιστικά μεταφέρεται στην 
κατηγορία λογαριασμών Ίδια Κεφάλαια, και επενδύεται στις δραστηριότητες 
της επιχείρησης.5

1.6. Πληροφορίες που παρέχουν οι οικονομικές καταστάσεις που 
συντάσσονται σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Η λογιστική πληροφόρηση, η οποία αντιστοιχεί στο περιεχόμενο των 
δημοσιευμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, περιέχει τάσεις, 

συσχετίσεις και άλλη πληροφόρηση που δεν είναι φανερή από πρώτη όψη. Η

5 Γ. Λαζαρίδης, Δ. Παπαδόπουλος (2005): Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Θεσσαλονίκη
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αποκάλυψη αυτών των τάσεων και συσχετίσεων και η γνωστοποίησή της στα 
άτομα που λαμβάνουν αποφάσεις μπορεί να είναι στα πλαίσια της ανάλυσης 
των δημοσιευμένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Η ανάλυση δημοσιευμένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων είναι ένα 
σύστημα πληροφόρησης που αντλεί τα δεδομένα του από τις δημοσιευμένες 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις και άλλες πηγές, δημιουργεί την 
πληροφόρηση με την μελέτη, αξιολόγηση και ερμηνεία των σχέσεων και 
τάσεων μεταξύ των διαφόρων χρηματοοικονομικών δεδομένων που γίνεται με 
ποσοτικά και ποιοτικά μέσα και παρέχει την πληροφόρηση που αναφέρεται σε 
προβλέψεις σχετικά με την μελλοντική κατάσταση και επίδοση στους εκτός 
της επιχείρησης λαμβάνοντες αποφάσεις.
Τα στάδια στην αξιολόγηση και ερμηνεία των ετήσιων οικονομικών 
καταστάσεων είναι τα ακόλουθα:

• Εξέταση του πιστοποιητικού ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών

• Ανάλυση των λογιστικών αρχών και παραδοχών που περιλαμβάνονται
είτε σε ξεχωριστή κατάσταση είτε στις σημειώσεις των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων

• Συνολική εξέταση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
περιλαμβανομένων των σημειώσεων και συμπληρωματικών 
καταστάσεων

• Εφαρμογή αναλυτικών τεχνικών και μεθόδων

• Αναζήτηση σημαντικής συμπληρωματικής πληροφόρησης που δεν 
παρέχεται από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Οι τεχνικές και μέθοδοι που χρησιμοποιεί η ανάλυση χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων, ιδιαίτερα η παραδοσιακή προσέγγιση είναι:

• Συγκριτικές καταστάσεις

• Καταστάσεις τάσης

• Καταστάσεις κοινού μεγέθους

• Αριθμοδείκτες

Η πληροφόρηση που μας παρέχει η ανάλυση χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την:
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Μέτρηση της προηγούμενης επίδοσης της επιχείρησης 

Μέτρηση της παρούσας κατάστασης της επιχείρησης 

Πρόβλεψη των μελλοντικών δυνατοτήτων της επιχείρησης



Κεφάλαιο 2: Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

2.1. Εισαγωγή
Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό της παγκοσμιοποίησης είναι η 

κατάργηση των εμπορικών συνόρων, με αποτέλεσμα να διευκολύνεται και να 
ενθαρρύνεται το παγκόσμιο εμπόριο και η κίνηση κεφαλαίων. Η 
παγκοσμιοποίηση των αγορών και της οικονομίας οδήγησαν στην ανάγκη 
ύπαρξης λογιστικών προτύπων για τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα τόσο 
σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Οι δημοσιευμένες καταστάσεις των επιχειρήσεων γίνονται αντικείμενο 
εξέτασης σε διαφορετικές χώρες όπου ισχύουν διαφορετικοί κανόνες, με βάση 
των οποίων γίνεται μέτρηση της περιουσίας και του οικονομικού 
αποτελέσματος της δραστηριότητάς τους. Η συγκρισιμότητα μεταξύ των 
λογιστικών καταστάσεων που συντάσσονται από διάφορες επιχειρήσεις 
μπορεί να επιτευχθεί εφαρμόζοντας ενιαία λογιστικά πρότυπα. Περιορίζοντας 
το εύρος και την ποικιλία των διαφορών που εντοπίζονται σε εναλλακτικές 
λογιστικές πρακτικές, σχετικά με το θέμα της ποσοτικοποίησης επιτυγχάνεται 
ο παραπάνω στόχος.

Η καθιέρωση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων σε κοινοτικό επίπεδο 
αποσκοπεί στη δημιουργία προϋποθέσεων για μια ολοκληρωμένη και 
αποτελεσματική αγορά κεφαλαίων, μέσω της αύξησης της συγκρισιμότητας 
των καταστάσεων στην ενιαία αγορά, προκειμένου να διευκολυνθεί με τον 
τρόπο αυτό ο ανταγωνισμός και η κυκλοφορία των κεφαλαίων.

Κοινή λογιστική νομοθεσία υπήρχε από τη δεκαετία του 1970, όμως η 
ανάγκη για ενημέρωσή της έγινε επιτακτική λόγω των νέων συνθηκών. Η 
Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASC) ιδρύθηκε στις 29 Ιουνίου 
1973, ως αποτέλεσμα μιας συμφωνίας των Λογιστικών Σωμάτων 10 χωρών. 
Η αρχική αυτή συμφωνία αναθεωρήθηκε το Νοέμβριο του 1982.

Η πρώτη αναφορά στη δημιουργία Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 
(ΔΛΠ) έγινε στις 13 Ιουνίου 2000, όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να 
καταστεί υποχρεωτικό για όλες τις κοινοτικές επιχειρήσεις που είναι 
εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης να καταρτίζουν
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υποχρεωτικά τους ενοποιημένους λογαριασμούς τους σύμφωνα με τα Διεθνή 
Λογιστικά Πρότυπα από το 2005. Η επίσημη κατοχύρωση της πρότασης για 
την εφαρμογή διεθνών λογιστικών προτύπων έγινε με τον Κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης 
Ιουλίου 2002. Σύμφωνα με τον κανονισμό, όλες οι εισηγμένες στην αγορά της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης επιχειρήσεις, πιστωτικά ιδρύματα και ασφαλιστικές 
επιχειρήσεις θα υποχρεούνται να εφαρμόζουν τα Διεθνή Λογιστική Πρότυπα 
κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεών τους από την 1η 
Ιανουάριου 2005, δίνοντάς τους έτσι ένα σημαντικό χρονικό περιθώριο 
προσαρμογής. Στην Ελλάδα, στις αρχές του 2004 ψηφίστηκε ο Νόμος 
3229/04 με τον οποίο ενσωματώνεται ο παραπάνω κανονισμός στο Ελληνικό 
Δίκαιο.

Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα έχουν υποστεί τα τελευταία έτη σημαντικές 
τροποποιήσεις. Το γεγονός αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ανάληψη 
από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων ενός έργου 
εκσυγχρονισμού των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση 
υιοθέτησε την εφαρμογή, από το 2005 των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, 
όσον αφορά τη σύνταξη των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων των 
εταιρειών των οποίων τίτλοι έκδοσής τους διαπραγματεύονται στις 
οργανωμένες αγορές των κρατών μελών της.

Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα αποκαλούμενα International Accounting 
Standards (IAS) εκδίδονται από τον Οργανισμό Διεθνών Λογιστικών 
Προτύπων (ΟΔΛΠ - International Accounting Standards Board - IASB) o 
οποίος εδρεύει στο Λονδίνο και στον οποίο εκπροσωπείται η Επιτροπή. 
Αργότερα οι κανόνες αυτοί θα μετονομαστούν σε Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ - International Financial 
Reporting Standards - IFRS).
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2.2. Σκοπός
Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα αποτελούν ένα πλαίσιο αρχών και 

κανόνων, στόχος του οποίου είναι η ορθή απεικόνιση της χρηματοοικονομικής 
θέσης και του αποτελέσματος των εταιριών στις οικονομικές καταστάσεις, που 
δημοσιεύονται για την πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού. Η ανάγκη που 
είχε δημιουργηθεί σε όλους τους οικονομολόγους ανά τον κόσμο να βρεθεί 
ένας τρόπος σωστής πληροφόρησης των μετόχων αλλά και των 
εμπλεκομένων με την οικονομική μονάδα, οδήγησε στο να αναπτυχθούν τα 
μοντέλα αυτά, για το κοινό συμφέρον, υψηλής ποιότητας, κατανοητά και 
εφαρμόσιμα που να είναι όσο το δυνατόν μια αντικειμενικά και εντελώς 
απαγκιστρωμένα από τις κατά τόπους φορολογικές αρχές.

Η υιοθέτηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων διευκολύνει, χωρίς 
άλλο, τη συγκρισιμότητα της αποδοτικότητας των εισηγμένων επιχειρήσεων 
σε οποιαδήποτε χώρα. Επιπλέον, η εφαρμογή της αρχής του «fair value 
accounting» επιτάσσει την αποτίμηση όλων των χρηματοπιστωτικών μέσων 
(στοιχεία ενεργητικού και παθητικού) με βάση την εύλογη (fair) αξία τους και 
στο μέτρο αυτό αποτελεί πράγματι επανάσταση σε σχέση με την 
εφαρμοζόμενη για δεκαετίες λογιστική αρχή του ιστορικού κόστους.

Η εμπιστοσύνη της κεφαλαιαγοράς στην ποιότητα της λογιστικής 
πληροφόρησης και τη διοίκηση των επιχειρήσεων είναι υψίστης σημασίας για 
την πρόοδο της οικονομίας. Στην ενίσχυση αυτής της εμπιστοσύνης 
στοχεύουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Σε πρώτη φάση, τα Διεθνή 
Λογιστικά Πρότυπα, έχοντας αποκτήσει διεθνή αναγνώριση και αποδοχή, 
αναφέρονται σε όλες τις λογιστικές καταστάσεις και επιδιώκουν να εξαλείψουν 
την έλλειψη επαρκούς και άμεσα συγκρίσιμης χρηματοοικονομικής 
πληροφόρησης, η οποία εμφανίζεται κυρίως στην παγκόσμια αγορά. Με αυτή 
τη δυνατότητα σύγκρισης είναι εμφανές ότι ο ανταγωνισμός στις διεθνείς 
χρηματαγορές θα οξυνθεί, οδηγώντας την οικονομία σε νέα κερδοφορία. Η 
δημιουργία και η εφαρμογή τους ενθαρρύνει τις κινήσεις των επενδυτών στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές, με την παροχή αξιόπιστης και υψηλής ποιότητας
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λογιστική πληροφόρηση. Επιπλέον, με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα γίνεται 
εφικτή η αξιολόγηση της χρηματοοικονομικής κατάστασης κάθε επιχείρησης, 
ανεξάρτητα από το που είναι η έδρα της, με αντικειμενικά κριτήρια και δείχνει 
την πραγματική εικόνα της, η οποία δεν μπορεί να παραποιηθεί εύκολα. Με 
αυτές τις παροχές τους, τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα απλοποιούν το 
εμπόριο και τη διαπραγμάτευση κινητών αξιών σε διασυνοριακό και διεθνές 
επίπεδο και επιτρέπουν την ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίου.

Η χρήση λογιστικών προτύπων αναφορικά με τις δημοσιευμένες 
πληροφορίες διευκολύνει την παρουσίαση της φιλοσοφίας που ακολουθείται 
στην προετοιμασία των λογαριασμών. Επιπλέον, χρησιμοποιώντας λογιστικά 
πρότυπα οι λογιστικές καταστάσεις αποκτούν μεγαλύτερη συνοχή αφού η 
σύνταξή τους στηρίζεται σε ένα σύνολο προτύπων και διαδικασιών, μεταξύ 
των οποίων υπάρχει μια λογική συνέχεια και συνέπεια και αποφεύγοντας 
αντιφάσεις και αντιθέσεις.

Η σπουδαιότητα της πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη 
θέσπιση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων είναι αδιαμφισβήτητη, αλλά η 
τελική κρίση θα διατυπωθεί με την οριστική ένταξή τους στη λογιστική 
διαδικασία που προβλέπει η κάθε χώρα για τις εισηγμένες στο χρηματιστήριο 
του επιχειρήσεις, πράγμα όχι και τόσο εύκολο λόγω των εκάστοτε εθνικών 
ιδιαιτεροτήτων.

2.3. Πρώτη εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Πρότυπων στην Ελλάδα
Η Ελλάδα ως μέλος της ΕΕ, είναι υποχρεωμένη να εγκαταλείψει τα

Ελληνικά και να υιοθετήσει τα διεθνή λογιστικά πρότυπα. Η εφαρμογή των 
Διεθνών Λογιστικών Πρότυπων στη χώρα μας σηματοδοτεί μια ριζική αλλαγή 
στον τρόπο παροχής οικονομικής πληροφόρησης από πλευράς 
επιχειρήσεων. Σύμφωνα με το Αρθρο 13 του Ν 3229/2004, οι εισηγμένες σε 
οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά ανώνυμες εταιρίες, συντάσσουν Ετήσιες 
Οικονομικές Καταστάσεις και Τριμηνιαίες Ενδιάμεσες Οικονομικές 
Καταστάσεις, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Οι διατάξεις αυτές 
εφαρμόστηκαν και στη χώρα μας, όπως και στις υπόλοιπες χώρες της
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Ευρωπαϊκής Ένωσης από 01/01/2005. Οι υπόλοιπες Ελληνικές επιχειρήσεις 
θα έπρεπε να είχαν εφαρμόσει τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα μέχρι τις 
31/12/2005.

Οι πρώτες τριμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύθηκαν χωρίς να 
προηγηθεί έλεγχος Ορκωτών, ενώ από τις πρώτες εξαμηνιαίες οικονομικές 
καταστάσεις και μετά, οι οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται πλέον 
ελεγμένες. Οι παράλληλες εξελίξεις στο χώρο της ελεγκτικής, μέσω της 
όγδοης ελεγκτικής Οδηγίας και των Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων, έδωσαν 
τη δυνατότητα εκσυγχρονισμού και παρακολούθησης, από τους Ορκωτούς 
Ελεγκτές, όλων των εξελίξεων στο χώρο της χρηματοοικονομικής λογιστικής 
και της ελεγκτικής, για τη διασφάλιση της ποιότητας των οικονομικών 
καταστάσεων.

Με την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων απομακρύνθηκαν 
οι ιδιαιτερότητες του Ελληνικού Λογιστικού Σχεδίου και οι οικονομικές 
καταστάσεις των Ελληνικών επιχειρήσεων έγιναν πλέον εύκολα κατανοητές 
και αξιοποιήσιμες σε Ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, παρέχοντας 
οικονομική πληροφόρηση ίσης αξιοπιστίας με αυτή των λοιπών επιχειρήσεων. 
Προκειμένου να διευκολυνθεί η πρώτη εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών 
Προτύπων οι Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις εφάρμοσαν το Διεθνές Λογιστικό 
Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 1, για την καλύτερη κατανόηση 
των μεταβατικών διατάξεων και την ευκολότερη υιοθέτηση των προτύπων.

Βασικός στόχος ήταν η εύλογη παρουσίαση των οικονομικών 
καταστάσεων, παρέχοντας πληροφορίες τόσο για την οικονομική θέση όσο 
και για την αποδοτικότητα και τις μεταβολές στην οικονομική θέση μιας 
επιχείρησης. Η πιστή και συνετή εφαρμογή του συνόλου των προτύπων και 
του προτύπου της πρώτης εφαρμογής εξασφάλισε συγκρίσιμες οικονομικές 
καταστάσεις, τόσο χρονικά και κυρίως μεταξύ του έτους μετάβασης και του 
έτους πλήρους εφαρμογής των προτύπων, τόσο χρονικά και κυρίως μεταξύ 
του έτους μετάβασης και του έτους πλήρους εφαρμογής των προτύπων, όσο 
και μεταξύ των διαφόρων επιχειρήσεων. Η αγορά προσαρμόστηκε γρήγορα 
στην αποδοχή και επεξεργασία χρηματοοικονομικών πληροφοριών υψηλής
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ανάλυσης και συγκρισιμότητας και τα οφέλη ήταν εμφανή για τους επενδυτές 
και τις ίδιες τις επιχειρήσεις.

Οι πρώτες ενδείξεις είναι ότι οι Ελληνικές επιχειρήσεις πέτυχαν στην 
εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και στην παροχή αξιόπιστων 
χρηματοοικονομικών πληροφοριών, παρότι οι συνθήκες υιοθέτησης των 
προτύπων ήταν ιδιαίτερα δύσκολες, το θεσμικό πλαίσιο σε εξέλιξη, οι 
επιχειρήσεις και τα στελέχη τους τελούσαν ακόμη σε διαρκή διαδικασία 
ενημέρωσης και εκπαίδευσης.

Από την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων διαπιστώθηκαν 
τα παρακάτω πρακτικά προβλήματα:

• Η δυσκολία της συλλογής και επεξεργασίας απαιτούμενων 
πληροφοριών

• Η έλλειψη εξειδικευμένων στελεχών με εμπειρία εφαρμογής IAS/ IFRS

• Η υποτίμηση της δυσκολίας της πρόκλησης από τους εμπλεκόμενους 
φορείς

Η πρώτη εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων είχε θετικές 
αλλά και αρνητικές συνέπειες στα Ίδια Κεφάλαια και τα Αποτελέσματα των 
οικονομικών καταστάσεων των εισηγμένων στο ΧΑΑ Ελληνικών 
επιχειρήσεων, με ισχυρότερες τις θετικές επιπτώσεις. Οι επιχειρήσεις είχαν 
αρχικά να αντιμετωπίσουν αυξημένες αναπροσαρμοσμένες αξίες των 
ενσώματων ακινητοποιήσεων τους, λόγω της αποτίμησής τους στις τρέχουσες 
αξίες. Σημαντική θετική επίπτωση είχε και η προσαρμογή των αποσβέσεων με 
βάση την ωφέλιμη ζωή των παγίων και όχι τους περιορισμούς των 
φορολογικών αποσβέσεων. Αντίστοιχες θετικές επιπτώσεις είχε για τις 
εισηγμένες επιχειρήσεις η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών στοιχείων 
αλλά και η αναγνώριση της διάθεσης κερδών ως υποχρέωση/ δαπάνη κατά 
την ημερομηνία έγκρισης από τη Γενική Συνέλευση.

Οι επιπτώσεις στις οικονομικές καταστάσεις ήταν αρνητικές λόγω του 
μεγάλου θέματος της αναγνώρισης των παροχών προς τους εργαζομένους 
και τα σχετικά προγράμματα αποχώρησης. Αυξημένες ήταν επίσης οι 
προβλέψεις επισφαλειών και η εξοδοποίηση των εξόδων εγκατάστασης και 
των ασώματων ακινητοποιήσεων.
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Οι επιπτώσεις τόσο στα Ίδια Κεφάλαια όσο και στα Αποτελέσματα 
Χρήσεως επηρεάζονται βέβαια από τον κλάδο στον οποίο ανήκει η κάθε 
επιχείρηση. Στις βιομηχανικές επιχειρήσεις ήταν έντονες οι επιπτώσεις από 
την αναπροσαρμογή των αξιών των ενσώματων ακινητοποιήσεων, μέσω της 
εύλογης αξίας τους, αλλά και των αποσβέσεων, μέσω της προσαρμογής των 
συντελεστών, ανάλογα με την ωφέλιμη ζωή που έχουν για τις επιχειρήσεις, 
αλλά και η εξοδοποίηση των ασώματων ακινητοποιήσεων. Η αναβαλλόμενη 
φορολογία και οι προβλέψεις για τις παροχές στους εργαζόμενους αποτέλεσε 
βασική επίπτωση σε όλους τους κλάδους.

Οι Ελληνικές επιχειρήσεις είναι πλέον σε θέση να απολαμβάνουν όλα τα 
οφέλη από την παροχή συγκρίσιμων και γενικά αποδεκτών οικονομικών 
καταστάσεων. Η ενημέρωση όλων των χρηστών των οικονομικών 
καταστάσεων είναι πλέον ευκολότερη και ακριβέστερη, λόγω της 
ομοιομορφίας των πληροφοριών που παρέχονται, αλλά και λόγω της 
αναλυτικής ετήσιας έκθεσης που ακολουθεί τις οικονομικές καταστάσεις. Η 
προσέγγιση των διεθνών χρηματαγορών είναι ευκολότερη και οι 
διαπραγματεύσεις αποτελεσματικότερες.

Αν και είναι βέβαιο ότι η εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 
έχει κυρίως θετικές συνέπειες δεν μπορούμε να παραλείψουμε να 
αναφέρουμε και τα προβλήματα της εφαρμογής τους στην χώρα μας. 
Αδυναμίες εντοπίζονται όσον αφορά τη διαδικασία απόλυτης κατανόησης και 
εφαρμογής των προτύπων, τις διαφορές με τη φορολογική νομοθεσία και την 
πλήρη παροχή όλων των απαραίτητων πληροφοριών και αναλύσεων.

Ένα σημαντικό πρόβλημα κατά την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών 
Προτύπων είναι ο λογιστικός σχεδιασμός, η λογιστική και διοικητική 
οργάνωση των Ελληνικών επιχειρήσεων και των ομίλων. Οι επιχειρήσεις δεν 
είναι οργανωμένες με τρόπο που να βοηθά στη σύνταξη των οικονομικών 
καταστάσεων με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Η δομή τους ήταν ίσως 
ικανοποιητική για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων με τα Ελληνικά 
Λογιστικά Πρότυπα, όχι όμως για τις νέες απαιτήσεις6.

6 Δ. Ντζανάτος (2008): Δημιουργία των σημειώσεων (notes) των οικονομικών καταστάσεων και 
έλεγχος της πληρότητάς τους, Εκδόσεις Καστανιώτη
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Το δεύτερο πρόβλημα οφείλεται στο γεγονός ότι η εφαρμογή των 
Διεθνών Λογιστικών Προτύπων γίνεται για ένα τμήμα μόνο των επιχειρήσεων 
της χώρας σε αντίθεση με ένα μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων που εξακολουθεί 
να εφαρμόζει τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Η πρακτική που ακολουθείται, 
από τις εταιρίες που τις εφαρμόζουν, είναι ότι παρακολουθούνται σε όλη τη 
διάρκεια της χρήσης οι συναλλαγές με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 
και στο τέλος της χρήσης γίνονται οι απαραίτητες προσαρμογές που 
απαιτούνται για τη μετατροπή και τη δημιουργία των οικονομικών 
καταστάσεων με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Δηλαδή εκτός των 
δυσκολιών που εμφανίζονται κατά την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών 
Προτύπων υπάρχει και το πρόβλημα αυτής της μετατροπής από τα Ελληνικά 

Λογιστικά Πρότυπα.
Συμπεραίνοντας θα μπορούσαμε να πούμε ότι κατά την εφαρμογή των 

Διεθνών Λογιστικών Προτύπων προκύπτουν πρακτικά προβλήματα τα οποία 
προκειμένου να επιλυθούν απαιτούν χρόνο και χρήμα από τις επιχειρήσεις οι 
οποίες δεν είναι πάντα διατεθειμένες να τα διαθέσουν. Για να δοθούν 
σταδιακά λύσεις στα προβλήματα θεωρείται σκόπιμο να γίνει μια ιεράρχηση 
των προβλημάτων και να επιλύονται ανάλογα με τη βαρύτητα του κάθε 
προβλήματος.

Ωστόσο θα πρέπει να παρατηρήσουμε ότι τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 
αποτελούν ένα σημαντικό βήμα μπροστά σε ότι αφορά την αρτιότητα των 
οικονομικών καταστάσεων, από την άποψη των αρχών στις οποίες 
βασίζονται, αλλά κυρίως σε ότι αφορά την πληρότητα της πληροφόρησης των 
χρηστών των οικονομικών καταστάσεων, μέσω των γνωστοποιήσεων που 
παρέχονται.

2.4. Σημαντικότερες διαφορές ανάμεσα στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 
του Νόμου 2190/20 και το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο

Οι σημαντικότερες διαφορές μεταξύ των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 
και του Ελληνικού Λογιστικού Σχεδίου θα μπορούσαν να ταξινομηθούν σε 
τρεις βασικές κατηγορίες:

• Στις συντασσόμενες οικονομικές καταστάσεις
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• Στη διαφορετική λογιστική αντιμετώπιση ορισμένων περιπτώσεων και 
γεγονότων

• Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

α. Συντασσόμενες Οικονομικές Καταστάσεις
Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα απαιτούν τη σύνταξη της Κατάστασης 

Μεταβολών της Καθαρής θέσης κάτι το οποίο δεν προβλέπεται από την 
Ελληνική Νομοθεσία. Το κενό καλύπτεται μερικώς με τη σύνταξη του Πίνακα 
Διάθεσης των κερδών. Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις δεν είναι 
υποχρεωτική ούτε η κατάρτιση του Πίνακα Διάθεσης των Αποτελεσμάτων και 
επομένων ο χρήστης των οικονομικών καταστάσεων στερείται των 
σημαντικών αυτών πληροφοριών.

Η Κατάσταση Μεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων περιλαμβάνει όλες 
εκείνες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες ώστε ο χρήστης να 
ενημερωθεί για τη μεταβολή που επήλθε στα Ίδια Κεφάλαια κατά τη διάρκεια 
της χρήσης (αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, αναπροσαρμογές, 
επιχορηγήσεις κλπ.), αλλά και στο τέλος αυτής, μέσω της διανομής των 
αποτελεσμάτων.

Το περιεχόμενο του προσαρτήματος και οι πληροφορίες οι οποίες θα 
πρέπει να περιλαμβάνονται σε αυτό με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 
Συγκεκριμένα, οι γνωστοποιήσεις (notes) οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο 
κομμάτι των οικονομικών καταστάσεων αποτελούν μία δομημένη και 
αναλυτική παρουσίαση της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της 
επιχείρησης.
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β. Αντιμετώπιση Λογιστικών Γεγονότων
Οι λογιστικοί χειρισμοί που απαιτούνται από τα Διεθνή Λογιστικά 

Πρότυπα για την απεικόνιση διαφόρων λογιστικών γεγονότων διαφέρουν από 
αυτούς που απαιτούνται από την Ελληνική Νομοθεσία. Οι διαφορές αυτές 

πολλές φορές σχετίζονται όχι με τις εφαρμοζόμενες λογιστικές αρχές για τη 
σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων αλλά με φορολογικές διατάξεις οι 
οποίες επιδρούν ουσιαστικά στη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων. 
Χαρακτηριστικά αναφέρεται ο λογιστικός χειρισμός που προβλέπεται από την 
Ελληνική Φορολογική Νομοθεσία για την αποτίμηση των χρεογράφων. 
Ενδεικτικά αναφέρονται οι κυριότερες διαφορές μεταξύ των Ελληνικών και των 
Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. Οι διαφορές αυτές είναι ενδεικτικές και σε 
καμία περίπτωση δεν εξαντλούν το σύνολο των περιπτώσεων που 
ενδεχομένως να προκύψουν κατά την πρακτική εφαρμογή των Διεθνών 
Λογιστικών Προτύπων.

Λονιστική Αποσβέσεων
Με βάση την Ελληνική Νομοθεσία οι αποσβέσεις υπολογίζονται με 

σταθερούς συντελεστές οι οποίοι θα πρέπει να εφαρμόζονται πάγια από την 
κάθε επιχείρηση. Με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα κάθε εταιρία θα 
πρέπει να εκτιμά την ωφέλιμη ζωή των περιουσιακών στοιχείων της και 
μάλιστα αυτή η εκτίμηση θα πρέπει να υπόκειται σε τακτικούς ελέγχους και 
εάν κριθεί απαραίτητο να αναπροσαρμόζεται.

Ενσώματα πάνια περιουσιακά στοιχεία
Με βάση την Ελληνική Νομοθεσία τα γήπεδα και τα κτίρια 

αναπροσαρμόζονται υποχρεωτικά με βάση το Ν.2065/1992 κάθε τέσσερα 
χρόνια και με τους συντελεστές που ορίζει ο νόμος. Αντίθετα, στα Διεθνή 
Λογιστικά Πρότυπα, η αναπροσαρμογή επιτρέπεται υπό ορισμένες 
προϋποθέσεις για κάθε πάγιο περιουσιακό στοιχείο, και ο προσδιορισμός της 
αναπροσαρμοσμένης αξίας γίνεται κατόπιν εργασίας που εκτελείται από 
εξειδικευμένο εκτιμητή και όχι με σταθερούς συντελεστές.
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Έξοδα πολυετούς απόσβεσης-Δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης.
Με βάση την Ελληνική Νομοθεσία, συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών 

καταχωρούνται στον Ισολογισμό και όχι στα αποτελέσματα και αποσβένονται 
είτε άμεσα είτε σε πέντε χρόνια.

Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα θέτουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις 
προκειμένου αυτές οι δαπάνες να πληρούν τα κριτήρια για την καταχώριση 
τους στον Ισολογισμό. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι τα έξοδα ίδρυσης δεν 
καταχωρούνται στον Ισολογισμό.

Οι δαπάνες έρευνας δεν καταχωρούνται σαν άυλο περιουσιακό στοιχείο, 
ενώ οι δαπάνες αναπτύξεως καταχωρούνται μόνο αν η επιχείρηση μπορεί να 
αποδείξει:

• Την τεχνική δυνατότητα ολοκληρώσεως του άυλου περιουσιακού 
στοιχείου, ούτως ώστε να είναι διαθέσιμο προς χρήση ή πώληση

• Την πρόθεσή της να ολοκληρώσει το άυλο περιουσιακό στοιχείο και να 
χρησιμοποιήσει ή να πωλήσει αυτό

• Πως το άϋλο περιουσιακό στοιχείο θα δημιουργήσει πιθανά μελλοντικά 
οικονομικά οφέλη. Μεταξύ άλλων πραγμάτων η επιχείρηση πρέπει να 
αποδείξει την ύπαρξη αγοράς για το προϊόν του άυλου περιουσιακού 
στοιχείου ή για το ίδιο το άϋλο περιουσιακό στοιχείο αν πρόκειται να 
χρησιμοποιείται εσωτερικώς

• Τη διαθεσιμότητα των κατάλληλων τεχνικών οικονομικών και άλλων 
πόρων για να ολοκληρώσει την ανάπτυξη και να χρησιμοποιήσει ή να 
πωλήσει το άϋλο περιουσιακό στοιχείο

• Την ικανότητά της να αποτιμά αξιόπιστα τις αποδοτέες δαπάνες στο άϋλο 
περιουσιακό στοιχείο κατά τη διάρκεια της αναπτύξεώς του

Χρηυατοδοτικές υισθώσεκ
Με βάση την Ελληνική Νομοθεσία οι μισθώσεις περιουσιακών στοιχείων 

είτε πρόκειται για χρηματοδοτικές είτε για λειτουργικές, δεν απεικονίζονται 
στον Ισολογισμό του μισθωτή, αντίθετα παραμένουν και απεικονίζονται στον
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Ισολογισμό του εκμισθωτή. Το ετήσιο μίσθωμα λογίζεται συνολικά ως δαπάνη 
για το μισθωτή και ως έσοδο για τον εκμισθωτή.

Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα κάνουν διάκριση των μισθώσεων σε 
χρηματοδοτικές και σε λειτουργικές και απαιτούν οι χρηματοδοτικές να 
καταχωρούνται, για τον μεν μισθωτή ως αγορασθέντα πάγια, για τον δε 
εκμισθωτή ως πώληση παγίων.

Αναβαλλόυενες φορολονικές υποχρεώσεις και απαιτήσεις
Με βάση την Ελληνική Νομοθεσία στις Οικονομικές καταστάσεις 

απεικονίζονται μόνο οι φόροι οι οποίοι υπολογίζονται με βάση τις διατάξεις 
της Ελληνικής Φορολογικής Νομοθεσίας.

Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα απαιτούν ο κάθε φόρος εισοδήματος να 
αντιμετωπίζεται ως δαπάνη, και ως τέτοια θα πρέπει να συσχετίζεται με τις 
συναλλαγές τις οποίες αφορά. Έτσι οι υποχρεώσεις από τις τρέχουσες 
χρονικές λογιστικές διαφορές θα πρέπει να υπολογίζονται και να εμφανίζονται 
είτε ως μελλοντικές υποχρεώσεις πληρωτέων φόρων είτε ως απαιτήσεις 
αντιπροσωπεύοντας προπληρωμές φόρων.

Κρατικές επιχορηνήσεις
Με βάση την Ελληνική Νομοθεσία εμφανίζονται στα ίδια κεφάλαια και 

αποσβένονται (μεταφερόμενα στα αποτελέσματα) ανάλογα με το χρόνο 
απόσβεσης του παγίου.

Σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, οι κρατικές επιχορηγήσεις 
που αφορούν το ενεργητικό πρέπει να εμφανίζονται στον ισολογισμό, είτε ως 
έσοδο επομένων χρήσεων (Λογαριασμός Παθητικού) είτε αφαιρετικά από τη 
λογιστική αξία των σχετικών περιουσιακών στοιχείων (εναλλακτικός 
χειρισμός).

Βραχυπρόθεσυες επενδύσεις (Χρεόγραφα)

Με βάση την Ελληνική Νομοθεσία τα χρεόγραφα αποτιμούνται στη 
μικρότερη αξία μεταξύ της αξίας κτήσεως και της τρέχουσας αξίας.
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Σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, τα χρεόγραφα μπορούν να 
αποτιμηθούν είτε στη μικρότερη αξία μεταξύ της αξίας κτήσεως και της 
τρέχουσας αξίας ή εναλλακτικά στην τρέχουσα αξία τους.

Κάθε επιλογή αποτίμησης θα πρέπει βέβαια να ακολουθείται από την 
εταιρία πάγια.

γ. Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις
Τα σημεία διαφοροποίησης κατά την κατάρτιση των Ενοποιημένων 

Οικονομικών Καταστάσεων εντοπίζονται στα ακόλουθα θέματα:

Ενοποιημένος Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων
Με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα οι εταιρίες δεν είναι 

υποχρεωμένες να συντάσσουν ενοποιημένο πίνακα διάθεσης 
αποτελεσμάτων.

Αντίθετα σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα δεν υπάρχει 
υποχρέωση για κατάρτιση Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων.

Προβλέπεται όμως η υποχρεωτική κατάρτιση του Πίνακα Μεταβολών της 
Καθαρής Θέσης.

Διαφορές Ενοποίησης
Με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ο λογιστικός χειρισμός των 

διαφορών ενοποίησης είναι ο ακόλουθος:
(α) αποσβένονται, είτε εφάπαξ είτε τμηματικά και ισόποσα, σε περισσότερες 
από μία χρήσεις, οι οποίες δεν είναι δυνατό να υπερβαίνουν τα πέντε έτη, και 
(β) παρέχεται η ευχέρεια της άμεσης και εμφανούς αφαίρεσής τους απευθείας 
από τα ίδια κεφάλαια του ενοποιημένου ισολογισμού.

Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα για το σχολιαζόμενο θέμα προβλέπουν ότι 
η απόσβεση της υπεραξίας αυτής δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 20 έτη, ενώ η 
χρονική διάρκεια στην οποία γίνεται η απόσβεση καθώς και η μέθοδος 
υπολογισμού της απόσβεσης επανεκτιμώνται τουλάχιστον στο τέλος κάθε 

ΧΡήσης.
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Δικαιώματα Μειοψηφίας
Με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα οι «διαφορές ενοποίησης» 

εμφανίζονται στον ενοποιημένο ισολογισμό σε ιδιαίτερο κονδύλι με τον τίτλο 
«δικαιώματα μειοψηφίας» στην κατηγορία «ίδια κεφάλαια».
Αντίθετα με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα οι διαφορές αυτές 
παρουσιάζονται στον ενοποιημένο ισολογισμό σε ιδιαίτερη κατηγορία 
ξεχωριστά από τις υποχρεώσεις και από τα ίδια κεφάλαια.
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Κεφάλαιο 3: Οι σημειώσεις

3.1. Εισαγωγή
Οι οικονομικές καταστάσεις με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, 

αποτελούν ένα ενιαίο και αδιαίρετο σύνολο. Πολύ σημαντικό ρόλο στην 
παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων έχουν οι σημειώσεις που 
αναφέρονται σε αυτές και επεξηγούν ένα προς ένα τα στοιχεία που 
εμφανίζονται σε αυτές καθώς και αναλύουν τις σημαντικότερες λογιστικές 
πολιτικές που ακολούθησε η επιχείρηση για την σύνταξη των οικονομικών 
καταστάσεων. Οι αναλύσεις που περιλαμβάνονται στις σημειώσεις έχουν 
αναφορά στα στοιχεία που περιλαμβάνονται στον ισολογισμό ή τα 
αποτελέσματα χρήσης.

Μια επίσης σημαντική κατάσταση που συμπληρώνει τις οικονομικές 
καταστάσεις αποτελεί η έκθεση του διοικητικού συμβουλίου που θα πρέπει να 
περιλαμβάνει εκτός από τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε και τις 
προβλέψεις για το μέλλον.7

Ο όγκος και το είδος των δημοσιευόμενων κατά τα Διεθνή Λογιστικά 
Πρότυπα στοιχείων και πληροφοριών είναι τεράστιος και πρέπει να 
επιδεικνύεται ιδιαίτερη προσοχή στο θέμα αυτό από τους καταρτίζοντες και 
από τους ελέγχοντες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή 
Λογιστικά Πρότυπα.

Μία από τις μεγαλύτερες διαφορές μεταξύ του Ελληνικού Λογιστικού 
Σχεδίου και τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα αφορά το μέγεθος των 
πληροφοριών τόσο σε εύρος όσο και σε βάθος, που παρέχονται στον 
αναγνώστη των οικονομικών καταστάσεων μέσω του προσαρτήματος.

Για τη σύνταξη του προσαρτήματος στην Ελλάδα, χρησιμοποιείται το 
υπόδειγμα που προβλέπεται από το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο ενώ 
πληροφορίες που αναφέρονται στο περιεχόμενο του προσαρτήματος δίνονται 
κυρίως στο άρθρο 43 α του ν. 2190/20 και στο άρθρο 107 του ιδίου νόμου 
σχετικά με το προσάρτημα των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Ο

7 Α. Πετρίδης (2006): Εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων σε συνδυασμό με το Γενικό 
Λογιστικό Σχέδιο
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παραπάνω νόμος έχει προσαρμοστεί το 2002 με το ΦΕΚ 54 A 7 20-03-2002 
για την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. Σύμφωνα με τα Διεθνή 
Λογιστικά Πρότυπα το περιεχόμενο του προσαρτήματος:

• αφενός ορίζεται από κάθε πρότυπο ξεχωριστά, το σύνολο των 
πληροφοριών που πρέπει να περιέχεται στο προσάρτημα και αφορούν το 
συγκεκριμένο θέμα που αναπτύσσεται στο πρότυπο αυτό και

• αφετέρου υπάρχουν ορισμένα πρότυπα τα οποία αναφέρονται 
αποκλειστικά σε πληροφορίες που πρέπει να περιέχονται στο 
προσάρτημα.

3.2. Η δομή των σημειώσεων
Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα ορίζουν μια γενική αρχή για τον τρόπο 

που πρέπει να είναι οργανωμένες συστηματικά οι σημειώσεις και την 
υποχρέωση της ύπαρξης παραπομπών στα κονδύλια των οικονομικών 
καταστάσεων. Δηλαδή δεν καθορίζουν ένα συγκεκριμένο τρόπο παρουσίασης 
των οικονομικών καταστάσεων και των σημειώσεων.

Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα προτείνουν μια δομή στην οποία 
διακρίνουμε τα τέσσερα παρακάτω τμήματα με τα περιεχόμενά τους:

1° Τμήμα: αναφέρεται στη «συμμόρφωση» της εταιρείας με τα Διεθνή 
Λογιστικά Πρότυπα,
2° Τμήμα: αναφέρεται στις λογιστικές πολιτικές που εφαρμόζονται 
3° Τμήμα: παρέχει επεξηγηματικές πληροφορίες για τα κονδύλια 
4°Τμήμα: αναφέρονται οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις, οι συμβατικές 
δεσμεύσεις και οι πολιτικές.

Ο όγκος των πληροφοριών που περιέχονται στις οικονομικές 
καταστάσεις και στις σημειώσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 
είναι τεράστιος. Για πρακτικούς λόγους θεωρείται πολύ σημαντική η δομή με 
την οποία συγκεντρώνονται αυτές οι πληροφορίες. Οι πληροφορίες αυτές 
πρέπει να είναι επεξεργάσιμες στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό και να 
επιτυγχάνονται αυτοματισμοί στη δημιουργία τουλάχιστον του αρχικού 
σχεδίου των οικονομικών καταστάσεων.
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Το σημαντικότερο σημείο κατά τη σύνταξη των οικονομικών 
καταστάσεων είναι η συγκέντρωση των απαραίτητων πληροφοριών και η 
πληρότητα και ορθότητα αυτών. Η διάρθρωση της εμφάνισής τους είναι 
δευτερεύουσας σημασίας και εξαρτάται από την εκάστοτε εταιρία. Δηλαδή μια 
εταιρία αφού συγκεντρώσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες με την 
προτεινόμενη μορφή, μπορεί να διαμορφώσει την τελική παρουσίαση των 
οικονομικών καταστάσεων, περιλαμβανόμενων των σημειώσεων, κάνοντας 
προηγούμενα τις απαραίτητες μορφοποιήσεις και αναδιατάξεις στο κείμενο, με 
τον τρόπο που αυτή νομίζει ότι είναι καλύτερος και πιο λειτουργικός.8

Προκειμένου ο αναγνώστης των οικονομικών καταστάσεων να κατανοεί 
τον τρόπο με τον οποίο αποτιμήθηκαν και υπολογίστηκαν κάποια μεγέθη 
πρέπει να ανακοινώνονται οι βασικές λογιστικές πολιτικές που εφαρμόζει. Αν 
και η αναφορά των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων σε αυτό το θέμα είναι 
γενική υπάρχουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις για γνωστοποιήσεις από άλλα 
πρότυπα, που επίσης καθορίζουν ότι πρέπει να ανακοινώνονται οι λογιστικές 
πολιτικές που σχετίζονται με αυτά.

Μια εταιρία δεν είναι υποχρεωμένη να αναφερθεί στις λεπτομέρειες όλων 
των λογιστικών πολιτικών που εφαρμόζει ή σε λογιστικές πολιτικές για 
κονδύλια τα οποία δεν είναι σημαντικά για αυτήν. Βέβαια, κάθε εταιρία πρέπει 
να μελετήσει και να αναδιαμορφώσει τον τρόπο παρουσίασης των λογιστικών 
της πολιτικών, με τρόπο που να απεικονίζει τα πραγματικά σημαντικά θέματα 
που την αφορούν, να καλύψει τις ιδιομορφίες στην εφαρμογή τους, αλλά και 
να πετύχει μια όσο το δυνατόν καλύτερη αισθητική παρουσίαση. Σύμφωνα με 
τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα πρέπει να γνωστοποιούνται οι κίνδυνοι που 
σχετίζονται με την εταιρία. Σε άλλα πρότυπα και ιδιαίτερα στα Διεθνή 
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 7, επιβάλλονται συγκεκριμένες 
γνωστοποιήσεις που σχετίζονται με τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, 
επιβάλλονται συγκεκριμένες γνωστοποιήσεις που σχετίζονται με τους 
κινδύνους.

8 Δ. Ντζανάτος (2008): Δημιουργία των σημειώσεων (notes) των οικονομικών καταστάσεων και 
έλεγχος της πληρότητάς τους, Εκδόσεις Καστανιώτη
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Το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 1, περιλαμβάνει συνολικά 86 ενέργειες 
γνωστοποιήσεων και 57 πίνακες που τις υποστηρίζουν. Βέβαια είναι στην 
ευχέρεια της κάθε εταιρίας να επιλέξει ορισμένες από αυτές διότι ένα πολύ 
μεγάλος αριθμός αφορά γνωστοποιήσεις λογιστικών αρχών. Ένας άλλος 
σημαντικός αριθμός αφορά γνωστοποιήσεις που σχετίζονται με τις γενικές 
πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις, ενώ 
υπάρχουν και οι γνωστοποιήσεις που σχετίζονται με τους κινδύνους. Οι 
υπόλοιπες γνωστοποιήσεις αφορούν κυρίως πληροφορίες για στοιχεία της 
καθαρής θέσης, για τα οποία δεν περιλαμβάνονται σε άλλα ειδικά πρότυπα 
υποχρεώσεις γνωστοποιήσεων.

Πρέπει να αναφέρεται το τυχόν σωρευμένο ποσό υποχρέωσης για 
προνομιούχες μετοχές που εμφανίζονται σαν υποχρέωση, αλλά δεν έχει 
εγκριθεί η διανομή του, επειδή δεν υπάρχουν ακόμη κέρδη κ.λ.π.

3.3. Πληροφορίες που περιέχουν οι σημειώσεις9
Ο όγκος των παραγράφων του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 1 που

αναφέρονται στις σημειώσεις είναι πολύ μεγάλος και η περιγραφή τους θα 
καταλάμβανε ένα μεγάλο μέρος της εργασίας. Για το λόγο αυτό κρίθηκε 
σκόπιμο να αναφερθούν στο παράρτημα αυτής και να δοθεί μια συνοπτική 
εικόνα των υποχρεώσεων για γνωστοποιήσεις στο κείμενο που ακολουθεί.

1. Γενικές πληροφορίες:
Στις σημειώσεις πρέπει να αναφέρεται ρητά, ότι εφαρμόστηκαν όλα τα 

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.
Μια εταιρία ανακοινώνει την έδρα της με τη διεύθυνση, τη νομική μορφή 

της, τη χώρα ίδρυσης και τη διεύθυνση του κύριου τόπου των 
δραστηριοτήτων της αν διαφέρει από την έδρα.

Μια εταιρία ανακοινώνει την επωνυμία της μητρικής εταιρίας του ομίλου 
των συγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων και την επωνυμία της τυχόν 
μητρικής της, που την ενοποιεί σε ανώτερο επίπεδο.

9 Δ. Ντζανάτος (2008): Δημιουργία των σημειώσεων (notes) των οικονομικών καταστάσεων και 
έλεγχος της πληρότητάς τους. Εκδόσεις Καστανιώτη
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Μια εταιρία ανακοινώνει το είδος των εργασιών της και τις κύριες 
δραστηριότητες της.

Οι οικονομικές καταστάσεις συντάσσονται με την αρχή της 
συνεχιζόμενης δραστηριότητας, μετά από εκτίμηση για αυτό το ζήτημα της 
διοίκησης και αυτό αναφέρεται.

Αν η διοίκηση θεωρεί ότι δεν ισχύει η συνέχιση της δραστηριότητας, 
πρέπει να το αιτιολογήσει και να αναφέρει τη βάση με την οποία συντάχθηκαν 
οι οικονομικές καταστάσεις.

Να παρέχεται πληροφόρηση αν οι οικονομικές καταστάσεις αφορούν 
μόνο την εταιρία ή και τον όμιλο.

Να παρέχεται πληροφόρηση για την περίοδο που αφορούν οι 
οικονομικές καταστάσεις, το νόμισμα που συντάχθηκαν και το βαθμό 
στρογγυλοποίησης του.

2. Λονιστικέο πολιτικές
Στην ακριβοδίκαιη εικόνα, περιλαμβάνεται και η υποχρέωση, κατανοητά 

να παρέχεται στις σημειώσεις πληροφόρηση για τις λογιστικές πολιτικές που 
εφαρμόστηκαν και αν υπήρξαν αλλαγές σε αυτές με τη συγκρίσιμη χρήση.
Οι σημειώσεις έχουν:

α) πληροφορίες για τη βάση κατάρτισης και τις συγκεκριμένες λογιστικές 
πολιτικές που εφαρμόστηκαν
β) πληροφορίες που προβλέπονται από τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και δεν εμφανίζονται στις οικονομικές 
καταστάσεις
γ) άλλες πληροφορίες για την καλύτερη κατανόηση των οικονομικών 
καταστάσεων.

Θα γνωστοποιούνται οι βάσεις αποτίμησης και οι λοιπές λογιστικές 
πολιτικές που χρησιμοποιήθηκαν.

Δεν αναφέρονται γενικά όλες οι λογιστικές πολιτικές των προτύπων, 
αλλά αυτές που εφαρμόστηκαν και εφόσον είναι σημαντικές. Οι πολιτικές 
εφαρμογής του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 8 
για τα λάθη πρέπει να ανακοινώνονται.
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Αν για την επιλογή μιας λογιστικής πολιτικής απαιτήθηκε κρίση από τη 
διοίκηση, όπως π.χ. γιατί δεν ενοποιείται μία θυγατρική, η κρίση πρέπει να 
κοινοποιείται. Αυτές οι κρίσεις δεν σχετίζονται με τις εκτιμήσεις μεγεθών των 
οικονομικών καταστάσεων.

3. Παρέκκλιση από τα Διεθνή Λονιστικά Πρότυπα
Αν υπάρξει παρέκκλιση από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Πληροφόρησης σε περίπτωση που ρητά δεν απαγορεύεται κάτι τέτοιο, θα 
αναφέρεται ότι η εικόνα είναι ακριβοδίκαιη και ότι εφαρμόστηκαν όλα τα 
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, εκτός της 
συγκεκριμένης παρέκκλισης.

Αν υπάρξει παρέκκλιση από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Πληροφόρησης, θα αναφέρεται το πρότυπο για το οποίο υπήρξε, τι καθόριζε, 
ποια είναι η παρέκκλιση που έγινε, ο λόγος της παρέκκλισης και η επίδραση 
της παρέκκλισης σε όλα τα κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων.

Αν έγινε παρέκκλιση από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Πληροφόρησης σε προηγούμενη περίοδο, αλλά επιδρά στην παρούσα, θα 
αναφέρεται το πρότυπο για το οποίο υπήρξε, τι καθόριζε, ποια είναι η 
παρέκκλιση που έγινε, ο λόγος της παρέκκλισης και η επίδραση της 
παρέκκλισης σε όλα τα κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων της 
παρούσας χρήσης.

Αν η διοίκηση θεωρεί ότι πρέπει να γίνει παρέκκλιση, αλλά αυτό ρητά 
απαγορεύεται δεν θα την κάνει, αλλά στις σημειώσεις θα αναφέρει γιατί 
έπρεπε να γίνει και ποιες θα ήταν οι επιδράσεις σε κάθε κονδύλι των 
οικονομικών καταστάσεων.

4. Εκτιμήσεις και αβεβαιότητα
Θα αποκαλύπτονται, για συγκεκριμένα κονδύλια του Ισολογισμού που 

αφορούν εκτιμήσεις, οι κύριες παραδοχές προσδιορισμού τους και οι πηγές 
αβεβαιότητας που θα μπορούσαν στο μέλλον να αλλάξουν σημαντικά την αξία 
τους. Θα αναφέρεται ο λογαριασμός και το υπόλοιπό του στον Ισολογισμό.
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Αν στοιχεία αποτιμούνται σε εύλογες αξίες, δεν αναφέρονται πηγές 
αβεβαιότητας και παραδοχές, επειδή πιθανά π.χ. οι τρέχουσες τιμές μπορεί 
να μειωθούν σημαντικά.

Για παραδοχές και αβεβαιότητες μία δομή θα μπορούσε να είναι: 
α) είδος παραδοχής ή αβεβαιότητας 
β) ευαισθησία των αξιών στις παραδοχές 
γ) πιθανές εκβάσεις μίας αβεβαιότητας και η επίδραση στις αξίες 
δ) αλλαγές σε παραδοχές για εκτιμήσεις που έγιναν και το 
προηγούμενο έτος.

Αν δεν μπορεί να προσδιοριστεί για κάθε περίπτωση η αβεβαιότητα, 
αλλά υπάρχει γενικά, μπαίνει στις σημειώσεις ειδική παράγραφος που 
αναφέρει ότι είναι πιθανόν να υπάρξουν μεταβολές στα κονδύλια από αυτές 
της αβεβαιότητας.

5. Επανακατάταξη
Αν γίνεται επανακατάταξη των συγκριτικών κονδυλίων, αναφέρεται το 

είδος, ο λόγος και κάθε ποσό που επανακατατάχθηκε.
Αν έγινε επανακατάταξη στη χρήση, αλλά όχι στη συγκριτική, θα 

αναφέρεται γιατί δεν έγινε στη συγκριτική και ποιοι λογαριασμοί θα 
επηρεάζονταν.

6. Ανάλυση κονδυλίων Ισολονισμού
Η εταιρία είτε στην όψη του Ισολογισμού, είτε σε υποσημειώσεις, πρέπει 

να αναλύει τα κονδύλια του Ισολογισμού σε υποκατηγορίες.
Ενδεικτικά:

α) τα ενσώματα λειτουργικά πάγια αναλύονται κατά κατηγορία 
β) οι απαιτήσεις σε απαιτήσεις από πελάτες, απαιτήσεις από 
συνδεδεμένες, προκαταβολές, λοιπές απαιτήσεις 
γ) τα αποθέματα κατά κατηγορία
δ) οι προβλέψεις, για παροχές σε εργαζόμενους και λοιπές 
ε) τα ίδια κεφάλαια στις βασικές κατηγορίες.
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Στις σημειώσεις θα γίνεται περιγραφή των κάθε είδους αποθεματικών της 
εταιρίας.

Για κάθε κατηγορία του κεφαλαίου, θα αναφέρεται η ονομαστική αξία αν 
υπάρχει, ο αριθμός των μετοχών, με διάκριση στο καταβλημένο και μη 
καταβλημένο κεφάλαιο.

Για κάθε κατηγορία του κεφαλαίου, θα αναφέρεται το υπόλοιπο έναρξης, 
οι μεταβολές του στη χρήση και το υπόλοιπο λήξης.

Για κάθε κατηγορία του κεφαλαίου, θα αναφέρονται τα δικαιώματα και οι 
τυχόν περιορισμοί, περιλαμβανομένων περιορισμών στη λήψη μερισμάτων ή 
στην επιστροφή του κεφαλαίου.

Για κάθε κατηγορία του κεφαλαίου, θα αναφέρονται οι μετοχές που 
κατέχονται από την ίδια την εταιρία ή από θυγατρικές ή συγγενείς της.

Για κάθε κατηγορία του κεφαλαίου, θα αναφέρονται οι μετοχές που 
κρατούνται ή που δεν έχουν εκδοθεί και προβλέπεται να εκδοθούν με βάση 
options ή άλλες συμβάσεις πώλησης, με αναφορά στους όρους των 
συμβάσεων.

Μια επιχείρηση χωρίς μετοχικό κεφάλαιο, θα παρέχει για το κεφάλαιό της 
ισοδύναμες πληροφορίες με αυτές που παρέχουν οι εταιρίες που έχουν 
κεφάλαιο.

7. Αναλύσεις κονδυλίων αποτελεσμάτων
Τα σημαντικά κονδύλια εσόδων και εξόδων, πρέπει να αποκαλύπτονται 

είτε στην κατάσταση αποτελεσμάτων ή στις σημειώσεις.
Πρέπει να αποκαλύπτονται οι προβλέψεις υποτίμησης αποθεμάτων και 

οι αναστροφές τους.
Πρέπει να αποκαλύπτονται οι προβλέψεις υποτίμησης παγίων και οι 

αναστροφές τους.
Πρέπει να αποκαλύπτεται η επίδραση στα αποτελέσματα από διάθεση 

λειτουργικών παγίων.

Πρέπει να αποκαλύπτεται η επίδραση στα αποτελέσματα από διάθεση 
επενδύσεων.
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Πρέπει να αποκαλύπτονται οι επιδράσεις στα αποτελέσματα από 
νομικούς διακανονισμούς.

Πρέπει να αποκαλύπτονται όλες οι άλλες αναστροφές προβλέψεων.
Όταν γίνεται εμφάνιση κατά λειτουργία, τα έξοδα κάθε λειτουργίας πρέπει 

να αναλύονται και κατά είδος και προκύπτουν τουλάχιστον διακεκριμένα οι 
αμοιβές και έξοδα προσωπικού και αποσβέσεις.

Αν η παρουσίαση στον Ισολογισμό είναι τέτοια, που σε ένα κονδύλι 
περιλαμβάνεται βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο τμήμα, να παρέχεται η 
πληροφόρηση ποιο είναι το μακροπρόθεσμο.

Αν από την ημερομηνία του Ισολογισμού μέχρι τη σύνταξη των 
οικονομικών καταστάσεων, για βραχυπρόθεσμα δάνεια συμβούν σημαντικά 
γεγονότα που μετατρέπουν αυτά τα δάνεια σε μακροπρόθεσμα, δεν θα 
αλλάξει ο Ισολογισμός, αλλά θα παρασχεθούν πληροφορίες στις σημειώσεις 
σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 10.

8. Αναλύσεις πίνακα υεταβολής καθαοήο θέσης
Να αναφέρεται το ποσό των μερισμάτων που αποφασίστηκε η διανομή 

τους στη χρήση, είτε με εμφάνιση στην κατάσταση αποτελεσμάτων, ή στον 
πίνακα μεταβολής ιδίων κεφαλαίων ή στις σημειώσεις, με αναφορά και στο 
μέρισμα ανά μετοχή.

Στην κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων ή στις σημειώσεις,
εμφανίζονται και όλες οι μεταβολές των ιδίων κεφαλαίων που αφορούν 
συναλλαγές με τους μετόχους της εταιρίας.

Στην κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων ή στις σημειώσεις,
εμφανίζονται το υπόλοιπο έναρξης, οι μεταβολές αναλυτικά και το υπόλοιπο 
λήξης των αποτελεσμάτων σε νέο.

Στην κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων ή στις σημειώσεις,
εμφανίζονται για το κεφάλαιο και όλα τα αποθεματικά, το υπόλοιπο έναρξης, 
οι μεταβολές της χρήσης και το υπόλοιπο λήξης.

Αν υπάρχει μεταβολή στα ίδια κεφάλαια από εφαρμογή του Διεθνούς 
Λογιστικού Προτύπου 8 για λάθη και αλλαγές πολιτικών, πρέπει να
εμφανίζεται χωριστά.
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9. Διαχείριση κεφαλαίων και κεφαλαιακή επάρκεια
Η εταιρία πρέπει να κοινοποιεί τους στόχους, τις πολιτικές και τις 

διαδικασίες διαχείρισης κεφαλαίου.
Η εταιρία πρέπει ενδεικτικά να αναφέρει: 
α) τα στοιχεία που διαχειρίζεται ως κεφάλαιο
β) τυχόν υποχρεώσεις της για κεφαλαιακή επάρκεια και την 
παρακολούθηση τήρησής τους
γ) τον τρόπο επίτευξης των στόχων της για διαχείριση κεφαλαίου, καθώς 
και τη μεταβολή όλων αυτών μέσα στη χρήση

Η εταιρία πρέπει να αναφέρει συνοπτικά ποσοτικά δεδομένα, για τα 
ποσά που διαχειρίζεται ως κεφάλαιο, καθώς και τις μεταβολές τους στη 
χρήση.

Η εταιρία πρέπει να αναφέρει αν κάλυψε υποχρεώσεις της για 
κεφαλαιακή επάρκεια και αν όχι ποιες ήταν οι συνέπειες.

Αν μια εταιρία έχει πολλούς τομείς με διαφορετικές υποχρεώσεις για 
κεφαλαιακή επάρκεια (π.χ. τράπεζα, ασφαλιστική, σε διαφορετικές χώρες 
κ.λ.π.), αν είναι καλύτερα για το χρήστη, παρέχει τις πληροφορίες για 
διαχείριση κεφαλαίου και κεφαλαιακή επάρκεια κατά τομέα.

10. Λοιπά θέυατα
Οι σημειώσεις να είναι οργανωμένες συστηματικά και να υπάρχουν 

παραπομπές στα κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων.
Για τις σημειώσεις συστήνεται η δομή: 

α) συμμόρφωση 
β) λογιστικές πολιτικές
γ) επεξηγηματικές πληροφορίες για τα κονδύλια
δ) λοιπά όπου δα) ενδεχόμενες υποχρεώσεις και συμβατικές δεσμεύσεις 

δβ) πολιτικές διαχείρισης κινδύνου
Ένα μη σημαντικό στοιχείο που δεν εμφανίστηκε χωριστά στις 

οικονομικές καταστάσεις μπορεί να επεξηγείται στις σημειώσεις.

Συγκριτική πληροφόρηση παρέχεται και για τις περιφραστικές πληροφορίες 
στις σημειώσεις, όταν αυτό είναι απαραίτητο.
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Αν συνταχθούν οικονομικές καταστάσεις διαφορετικές από έτος, θα 
πρέπει να αναφέρεται γιατί έγινε και ότι τα συγκρίσιμα μεγέθη δεν είναι 
ακριβώς συγκρίσιμα.

Δεν είναι αναγκαίο να γνωστοποιούνται προϋπολογισμοί της εταιρίας. 
Πρέπει να αναφέρονται τα προτεινόμενα και μη εγκεκριμένα μερίσματα και το 
μέρισμα ανά μετοχή.

Πρέπει να αναφέρεται το τυχόν σωρευμένο ποσό υποχρέωσης για 
προνομιούχες μετοχές που εμφανίζεται σαν υποχρέωση, αλλά δεν έχει 
εγκριθεί η διανομή του, επειδή δεν υπάρχουν ακόμη κέρδη.

3.4. Υποχρεώσεις που επιβάλλονται από εθνικά όργανα
Η επιβολή συγκεκριμένων γνωστοποιήσεων σύμφωνα με τα Διεθνή

Λογιστικά Πρότυπα έχει σαν σκοπό την παρουσίαση μιας καθαρής εικόνας για 
τη χρηματοοικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα μια εταιρίας. Επειδή 
οποιοσδήποτε σχεδιασμός σε επίπεδο προτύπων δεν μπορεί να καλύψει όλη 
την πραγματικότητα τα ίδια τα πρότυπα προτρέπουν τις επιχειρήσεις να 
παράσχουν πρόσθετες πληροφορίες όταν απαιτούνται, οπότε σε αυτή την 

περίπτωση δημιουργούν μάλλον υποχρέωση. Επί της ουσίας δίνεται η 
δυνατότητα στις διοικήσεις των εταιριών να παράσχουν επιπλέον 
πληροφορίες οι οποίες κρίνουν ότι θα είναι χρήσιμες υπό την προϋπόθεση 
ότι αυτές είναι αληθείς και μπορούν να τεκμηριωθούν.

Σε όλες τις χώρες υπάρχουν όργανα τα οποία είναι αρμόδια για την 
παρακολούθηση της εφαρμογής των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. Στη 
χώρα μας το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει την ευθύνη του ελέγχου των 
οικονομικών καταστάσεων όλων των ανώνυμων εταιριών ενώ η Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς ελέγχει τις οικονομικές καταστάσεις των εισηγμένων στο 
χρηματιστήριο εταιριών. Ενώ οι αρχές αυτές μπορούν να επιβάλλουν τη 
γνωστοποίηση κάποιων πρόσθετων πληροφοριών δεν μπορούν να αλλάξουν 
τις λογιστικές αρχές που καθορίζονται από τα ίδια τα πρότυπα.

Σε περίπτωση που μια εταιρία εφαρμόζει μια αλλαγή η οποία 
επιβάλλεται από ένα αρμόδιο εθνικό όργανο θα πρέπει αυτή η αλλαγή να
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θεωρηθεί μια προαιρετική λογιστική πολιτική, δηλαδή λογιστική πολιτική που 
την επέλεξε μόνη της και να εξηγεί για ποιο λόγο το έκανε, αναδιατυπώνοντας 
πιθανόν και προηγούμενες οικονομικές της καταστάσεις. Επειδή η παροχή 
πρόσθετων γνωστοποιήσεων δεν συνιστά αλλαγή λογιστικής πολιτικής τα 
αρμόδια εθνικά όργανα μπορούν να ζητήσουν την παροχή πρόσθετων 
πληροφοριών από τις εταιρίες.

Εφόσον επιβάλλεται αυτή η πληροφόρηση, πρέπει να περιληφθεί μέσα 
στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας, γιατί διαφορετικά θα υπήρχε μια 
αντίθεση ανάμεσα σε βασική αρχή του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 1, ότι 
οι οικονομικές καταστάσεις αποτελούν ένα ενιαίο κείμενο και αν το μελετήσει 
κάποιος μπορεί να βρει όλες τις πληροφορίες που αφορούν τις οικονομικές 
καταστάσεις της εταιρίας. Θεωρείται λάθος να δημοσιεύονται πληροφορίες 
χωριστά και να μην περιλαμβάνονται μέσα στο ενιαίο σώμα των οικονομικών 
καταστάσεων που δημοσιεύονται ενώ αφορούν τις οικονομικές καταστάσεις.

Επομένως, από άποψη αρχής, τα εθνικά όργανα έχουν τη δυνατότητα 
να επιβάλλουν την παροχή πρόσθετων γνωστοποιήσεων, αυτές οι 
γνωστοποιήσεις όμως πρέπει να περιλαμβάνονται στις ενιαίες οικονομικές 
καταστάσεις της εταιρίας, ώστε οποιοσδήποτε αναγνώστης να μπορεί να 
λάβει γνώση.10

Η εφαουονή me Κ. Υ.Α. 172
Με την νομοθέτηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων τα Υπουργεία 

Ανάπτυξης και Οικονομίας εξέδωσαν το 2006 την Κ.Υ.Α 172 με σκοπό να 
δοθεί μια καθοδήγηση στις εταιρίες, ώστε να παρέχουν κάποιες πληροφορίες 
που καλύπτουν ελάχιστες ανάγκες πληροφόρησης, τις οποίες η πολιτεία 
έκρινε ότι πρέπει να αποκαλύπτονται.

Ένα πρόβλημα κατά την εφαρμογή της Κ.Υ.Α 172 ήταν αυτό της 
δημοσιότητας των οικονομικών καταστάσεων. Με βάση τα Διεθνή Λογιστικά 
Πρότυπα οι οικονομικές καταστάσεις μιας εταιρίας αποτελούν ένα ενιαίο και 
αδιαίρετο σύνολο και δεν επιτρέπεται η κατάτμησή του και παροχή

10 Δ. Ντζανάτος (2008): Δημιουργία των σημειώσεων (notes) των οικονομικών καταστάσεων και 
έλεγχος της πληρότητας τους, Εκδόσεις Καστανιώτη
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πληροφοριών αποσπασματικά στον αναγνώστη. Με βάση τις διατάξεις του 
ΚΝ2190/20 οι ανώνυμες εταιρίες δημοσίευαν κάθε χρόνο τις οικονομικές 
καταστάσεις στον τύπο. Επειδή οι οικονομικές καταστάσεις αποτελούσαν 
πλέον ένα πολυσέλιδο κείμενο μετά την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών 
Προτύπων υποχρεώθηκαν όλες οι εταιρίες που εφαρμόζουν τα πρότυπα να 
αναρτούν τις πλήρεις οικονομικές καταστάσεις τους σε διεύθυνση δικτυακού 
τόπου.

Αν και πρόκειται για μια απόκλιση από τις διατάξεις, η ΚΎ.Α 172 ορίζει 
τη δημοσιοποίηση μέσω του τύπου, ενός μέρους των πληροφοριών που 
αφορούν τις οικονομικές καταστάσεις. Συγκεκριμένα ορίζει ένα ελάχιστο 
περιεχόμενο για τις δημοσιευόμενες στον τύπο βασικές οικονομικές 
καταστάσεις που είναι ο Ισολογισμός, η Κατάσταση Ταμειακών Ροών και ο 
Πίνακας Μεταβολής των Ιδίων Κεφαλαίων.

Έχοντας υπόψη ότι ο συντάκτης των οικονομικών καταστάσεων είναι 
υποχρεωμένος να εφαρμόσει πρωταρχικά τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 
θεωρείται αυτονόητο ότι αυτές μπορεί να είναι πολύ περισσότερο αναλυτικές, 
από αυτές που προβλέπονται από το πρότυπο της ΚΎ.Α 172.

Σύμφωνα με την ΚΎ.Α 172 καθορίζονται και συγκεκριμένες 
γνωστοποιήσεις για το έντυπο το οποίο δημοσιοποιείται μέσω του τύπου. 
Δεδομένα των γνωστοποιήσεων όπως η διεύθυνση μιας εταιρίας, η 
ιστοσελίδα της, ο ελεγκτής της, η δομή του ομίλου κ.λ.π. πρέπει να 
γνωστοποιούνται στις οικονομικές καταστάσεις με βάση τις διατάξεις 
συγκεκριμένων προτύπων. Επιπλέον καθορίζει ότι εφόσον ισχύουν για την 
εταιρία κάποιες «συνθήκες» είναι υποχρεωμένη να τις περιλαμβάνει στις 
σημειώσεις που εμφανίζονται στο δημοσιευμένο έντυπο, ενώ αν δεν 
πληρούνται δεν κάνει καμία αναφορά.

Τέλος η ίδια η ΚΎ.Α. 172 ορίζει μια συγκεκριμένη δομή, η οποία 
περιλαμβάνει μια κεφαλίδα στην οποία πέρα από την επωνυμία της εταιρίας 
και την περίοδο που αναφέρονται οι οικονομικές καταστάσεις, ρητά ορίζεται, 
ότι τα δημοσιευμένα στοιχεία αφορούν τμήμα των οικονομικών καταστάσεων 
και ο αναγνώστης πρέπει να ανατρέξει στο δικτυακό τόπο της εταιρίας για να 
δει όλες τις οικονομικές καταστάσεις. Στο δημοσιευμένο έντυπο
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αντιμετωπίζονται και ζητήματα «υπογραφών» των οικονομικών καταστάσεων 
από τους αρμόδιους, με βάση τις διατάξεις που προβλέπει η Ελληνική 
νομοθεσία, ζήτημα φυσικά που δεν καλύπτεται από τα Διεθνή Λογιστικά 
Πρότυπα.

Συμπεραίνοντας θα μπορούσαμε να πούμε ότι η Κ.Υ.Α. 172 εκδόθηκε 
κυρίως για να καλύψει το ζήτημα της δημοσίευσης μιας συγκεκριμένης 
κατάστασης προς δημοσίευση και προκειμένου αυτό να γίνει, επιβλήθηκε μια 
συγκεκριμένη δομή στις βασικές οικονομικές καταστάσεις, αλλά και μια 
ελάχιστη πληροφόρηση για ορισμένα ζητήματα τα οποία θεωρήθηκαν κρίσιμα 
από τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Οικονομίας.

Οι πληροφορίες που παρέχονται στη δημοσιευμένη κατάσταση είναι 
εξαιρετικά συνοπτικές λόγω του περιορισμένου χώρου που καταλαμβάνει το 
δημοσιευμένο έντυπο και του πλήθους των πληροφοριών. Οι πληροφορίες 
που περιλαμβάνονται στις σημειώσεις κατά κανόνα πρέπει να υπάρχουν και 
υπάρχουν στις αναλυτικές γνωστοποιήσεις που περιλαμβάνονται στις 
οικονομικές καταστάσεις.

Σε ορισμένες περιπτώσεις οι πληροφορίες που απαιτούνται από την 
Κ.Υ.Α 172 ή δεν υπάρχουν στις γνωστοποιήσεις με βάση τα Διεθνή Λογιστικά 
Πρότυπα, ή υπάρχουν μεν αλλά δεν παρουσιάζονται με τον ίδιο τρόπο. Οι 
Ελληνικές εταιρίες οι οποίες δημοσιεύουν τις καταστάσεις τους σύμφωνα με 
τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, είναι υποχρεωμένες αρχικά να εφαρμόσουν 
σωστά τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, αλλά έχει πρακτικά την ίδια σημασία να 
τηρήσουν και τις υποχρεώσεις της Κ.Υ.Α 172. Η υποχρέωση αυτή προκύπτει 
από το γεγονός ότι ο κρατικός μηχανισμός και τα όργανά του θα τις ελέγξουν. 
Κατά συνέπεια θεωρείται αυτονόητο ότι πρέπει να αποφύγουν οποιαδήποτε 
εμπλοκή με τις ελεγκτικές αρχές και να εφαρμόσουν τις διατάξεις που 
προβλέπονται από την υπουργική απόφαση.

Η εφαρμογή της Κ.Υ.Α. 172 δεν θεωρείται δύσκολη και τα λάθη που 
παρουσιάζονται θα μπορούσαν να αποφευχθούν με ένα σωστό σχεδίασμά 
των ενεργειών που αποσκοπούν στην ορθή εφαρμογή αυτής της υπουργικής 

απόφασης. Μια πλευρά της υλοποίησης των αποφάσεων της Κ.Υ.Α. 172, 
είναι να συνταχθεί με σωστό τρόπο η κατάσταση η οποία δημοσιεύεται στον
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τύπο. Επειδή οι σημειώσεις κυρίως, αλλά και ορισμένες άλλες πληροφορίες 
που περιλαμβάνονται στην κατάσταση, πρέπει να εμφανιστούν πολύ 
συνοπτικά, θα πρέπει για λόγους αρχής να περιλαμβάνονται και μέσα στις 
συνολικές οικονομικές καταστάσεις. Εκεί δεν υφίσταται το πρόβλημα του 
χώρου και επομένως σε πολλές περιπτώσεις, οι γνωστοποιήσεις αυτές 
μπορεί να είναι πολύ πιο πλήρεις, πιο εύκολα αναγνώσιμες και κατανοητές 
από τον αναγνώστη.11

3.5. Το πρόβλημα των σημειώσεων
Είναι πολύ σύνηθες να εντοπίζονται ελλείψεις στις γνωστοποιήσεις. Οι

ελλείψεις αυτές ενδεχομένως να μην οφείλονται στην κακή πρόθεση μιας 
εταιρίας αλλά στην έλλειψη της απαιτούμενης γνώσης, των απαραίτητων 
εργαλείων και πληροφοριών από τα πληροφοριακά συστήματα και την 
ανυπαρξία ειδικών που θα καλύψουν τα εξειδικευμένα ζητήματα 
γνωστοποιήσεων.

Η δημιουργία ενός check list ή ενός λογισμικού για τη διαδικασία του 
ελέγχου των σημειώσεων δεν θα έλυνε το πρόβλημα διότι τα προβλήματα των 
σημειώσεων σχετίζονται με τη δημιουργία αυτών και όχι με την διαδικασία 
ελέγχου τους. Επομένως αυτό που θεωρείται απαραίτητο για τη λύση του 
προβλήματος είναι ο προσδιορισμός του τρόπου δημιουργίας των 
σημειώσεων δηλαδή η δημιουργία ενός εύχρηστου προγράμματος στην 
Ελληνική γλώσσα για τον τρόπο σύνταξης των σημειώσεων. Είναι προφανές 
ότι δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί κανένας ουσιαστικός έλεγχος ή να 
παρασχεθεί αποτελεσματική βοήθεια στους ελεγκτές ή στους λογιστές με 
προγράμματα τα οποία είναι σε μια ξένη γλώσσα. Θα πρέπει επίσης να 
τονίσουμε ότι το βασικό πρόβλημα δεν είναι ο όγκος αλλά η μεθοδολογία.12

Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα αποτελούν ένα σύνολο και αφορούν όλο 
τον ιδιωτικό τομέα και όλους τους κλάδους. Δεν υπάρχουν διαφορετικά 
πρότυπα για τον κάθε κλάδο. Δηλαδή περιλαμβάνουν πρότυπα τα οποία δεν

11 Δ. Ντζανάτος (2008): Δημιουργία των σημειώσεων (notes) των οικονομικών καταστάσεων και 
έλεγχος της πληρότητάς τους, Εκδόσεις Καστανιώτη
ι_ Δ. Ντζανάτος (2008): Δημιουργία των σημειώσεων (notes) των οικονομικών καταστάσεων και 
έλεγχος της πληρότητάς τους, Εκδόσεις Καστανιώτη
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αφορούν όλες τις εταιρίες ή όλους τους κλάδους αλλά αποτελούν ενιαίο και 
αδιάσπαστο σύνολο. Τα πρότυπα δεν ορίζουν και δεν επιτρέπουν ότι κάποιες 
πληροφορίες πρέπει να δίνονται από έναν κλάδο και διαφορετικές από έναν 
άλλο κλάδο. Εφόσον υπάρχει το αντικείμενο στην εταιρία θα πρέπει να 
γνωστοποιούνται οι συγκεκριμένες πληροφορίες. Αυτό συνεπάγεται ότι το 
πρόβλημα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με τη δημιουργία ενός ενιαίου 
μοντέλου για όλες τις εταιρίες και όλους τους κλάδους. Σε αντίθεση με τη δομή 
των οικονομικών καταστάσεων η οποία μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα 
με τον κλάδο ή τη φύση της επιχείρησης, οι σημειώσεις είναι συγκεκριμένες 
και τις αφορούν όλες, βέβαια με την προϋπόθεση ότι το συγκεκριμένο θέμα 
που τίθεται από τη διάταξη του προτύπου απαιτεί γνωστοποίηση, υπάρχει για 
την εταιρία.

Ένα άλλο πρόβλημα είναι αυτό των ομίλων με σύνθετη δομή, που 
περιλαμβάνει πολλές φορές επιχειρήσεις από διαφορετικούς κλάδους. Οι 
εταιρίες που έχουν μια σχετικά καλή οργάνωση έχουν σχεδιάσει κάποια 
μοντέλα και οι θυγατρικές εταιρίες καλούνται να παρέχουν τις απαραίτητες 
πληροφορίες προκειμένου να συνταχθούν οι ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις και οι γνωστοποιήσεις. Η δημιουργία ενός τέτοιου μοντέλου 
απαιτεί σημαντικό κόστος και εξειδικευμένο προσωπικό. Η έλλειψη 
εξειδικευμένου προσωπικού κατά τον σχεδίασμά αλλά και την εφαρμογή ενός 
μοντέλου μπορεί να δημιουργήσει σημαντικές αδυναμίες στην πληροφόρηση 
και κατά συνέπεια στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Η ύπαρξη ενός 
ενιαίου μοντέλου θα έλυνε το πρόβλημα πιο γρήγορα, αποτελεσματικά και 
οικονομικά.

Ο Δ. Ντζανάτος υποστηρίζει ότι υπάρχει λύση στο πρόβλημα και 
προτείνει τη δημιουργία ενός εργαλείου που θα υλοποιεί με κάποιο τρόπο 
συγκεκριμένες διατάξεις των προτύπων. Το εργαλείο θα έχει μια ευελιξία με 
σκοπό να κάνει ο χρήστης βελτιώσεις για να παρέχεται καλύτερη 
πληροφόρηση και να γίνεται καλύτερη υλοποίηση των διατάξεων.

Όμως κατά τη διαδικασία επίλυσης του προβλήματος της πληρότητας 

προκύπτουν άλλα δύο θέματα. Το πρώτο αφορά τον τεράστιο όγκο των 
γνωστοποιήσεων και το άλλο τις συνεχείς μεταβολές των προτύπων. Το θέμα
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του όγκου των πληροφοριών επιλύεται διαθέτοντας περισσότερο χρόνο για 
την αρχική επεξεργασία των δεδομένων και τη δημιουργία του αρχικού 
μοντέλου. Το πρόβλημα των μεταβολών προσεγγίζεται εφαρμόζοντας τη 
σωστή μεθοδολογία. Δηλαδή με τη χρήση ενός software θα μπορούσε να 
ενημερώνεται το μοντέλο μετά από την αλλαγή ενός προτύπου ή την 
πρόσθεση μιας διερμηνείας.13

13 Δ. Ντζανάτος (2008): Δημιουργία των σημειώσεων (notes) των οικονομικών καταστάσεων και 
έλεγχος της πληρότητας τους, Εκδόσεις Καστανιώτη
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Κεφάλαιο 4: Συμπεράσματα και Θέματα για περαιτέρω Έρευνα

Είναι αναμφίβολο ότι η εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 
συμβάλει στην αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία της κεφαλαιαγοράς. 
Η προστασία των επενδυτών και η διατήρηση κλίματος εμπιστοσύνης στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές συνιστούν άλλη μια σημαντική πτυχή της 
ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς στον τομέα αυτό. Η εφαρμογή των 
Διεθνών Λογιστικών Προτύπων ενισχύει την ελεύθερη κυκλοφορία των 
κεφαλαίων στην εσωτερική αγορά και βοηθά τις κοινοτικές εταιρίες να 
ανταγωνίζονται σε ισότιμη βάση για την εξεύρεση διαθέσιμων 
χρηματοοικονομικών πόρων τόσο στις κοινοτικές όσο και στις διεθνείς 
κεφαλαιαγορές.

Η χρήση λογιστικών προτύπων αναφορικά με τις δημοσιευμένες 
πληροφορίες διευκολύνει την παρουσίαση της φιλοσοφίας που ακολουθείται 
στην προετοιμασία των λογαριασμών. Επιπλέον, χρησιμοποιώντας λογιστικά 
πρότυπα οι οικονομικές καταστάσεις αποκτούν μεγαλύτερη συνοχή αφού η 
σύνταξή τους στηρίζεται σε ένα σύνολο προτύπων και διαδικασιών, μεταξύ 
των οποίων υπάρχει μια λογική συνέχεια και συνέπεια και αποφεύγοντας 
αντιφάσεις και αντιθέσεις.

Βασικός στόχος της εφαρμογής των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 
είναι η παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με την Εύλογη 
Αξία, παρέχοντας πληροφορίες τόσο για την οικονομική θέση όσο και για την 
αποδοτικότητα και τις μεταβολές στην οικονομική θέση μιας επιχείρησης. Η 
πιστή και συνετή εφαρμογή του συνόλου των προτύπων και του προτύπου 
της πρώτης εφαρμογής εξασφάλισε συγκρίσιμες οικονομικές καταστάσεις, 
τόσο χρονικά και κυρίως μεταξύ του έτους μετάβασης και του έτους πλήρους 
εφαρμογής των προτύπων, όσο και μεταξύ των διαφόρων επιχειρήσεων. Η 
αγορά προσαρμόστηκε γρήγορά στην αποδοχή και επεξεργασία 
χρηματοοικονομικών πληροφοριών υψηλής ανάλυσης και συγκρισιμότητας, 
και τα οφέλη ήταν εμφανή για τους επενδυτές και τις ίδιες τις επιχειρήσεις.

Οι Ελληνικές επιχειρήσεις είναι πλέον σε θέση να απολαμβάνουν όλα τα 
οφέλη από την παροχή συγκρίσιμων και γενικά αποδεκτών οικονομικών
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καταστάσεων. Η ενημέρωση όλων των χρηστών των οικονομικών 
καταστάσεων είναι πλέον ευκολότερη και ακριβέστερη, λόγω της 
ομοιομορφίας των πληροφοριών που παρέχονται, αλλά και λόγω της 

αναλυτικής ετήσιας έκθεσης που ακολουθεί τις οικονομικές καταστάσεις. Η 
προσέγγιση των διεθνών χρηματαγορών είναι ευκολότερη και οι 
διαπραγματεύσεις αποτελεσματικότερες.

Ωστόσο δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το γεγονός ότι κατά την 
εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων προκύπτουν πρακτικά 
προβλήματα τα οποία προκειμένου να επιλυθούν απαιτούν χρόνο και χρήμα 
από τις επιχειρήσεις οι οποίες δεν είναι πάντα διατεθειμένες να τα διαθέσουν. 
Για να δοθούν σταδιακά λύσεις στα προβλήματα θεωρείται σκόπιμο να γίνει 
μια ιεράρχηση των προβλημάτων και να επιλύονται ανάλογα με τη βαρύτητα 
του κάθε προβλήματος.

Η σπουδαιότητα της πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη 
θέσπιση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων είναι αδιαμφισβήτητη, αλλά η 
τελική κρίση θα διατυπωθεί με την οριστική ένταξή τους στη λογιστική 
διαδικασία που προβλέπει η κάθε χώρα για τις εισηγμένες στο χρηματιστήριο 
του επιχειρήσεις, πράγμα όχι και τόσο εύκολο λόγω των εκάστοτε εθνικών 
ιδιαιτεροτήτων.

Οι πρώτες ενδείξεις είναι ότι οι Ελληνικές επιχειρήσεις πέτυχαν στην 
εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και στην παροχή αξιόπιστων 
χρηματοοικονομικών πληροφοριών, παρότι οι συνθήκες υιοθέτησης των 
προτύπων ήταν ιδιαίτερα δύσκολες, το θεσμικό πλαίσιο σε εξέλιξη, οι 
επιχειρήσεις και τα στελέχη τους τελούσαν ακόμη σε διαρκή διαδικασία 
ενημέρωσης και εκπαίδευσης.

Επίσης θα πρέπει να παρατηρήσουμε ότι τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 
αποτελούν ένα σημαντικό βήμα μπροστά σε ότι αφορά την αρτιότητα των 
οικονομικών καταστάσεων, από την άποψη των αρχών στις οποίες 
βασίζονται, αλλά κυρίως σε ότι αφορά την πληρότητα της πληροφόρησης των 
χρηστών των οικονομικών καταστάσεων, μέσω των γνωστοποιήσεων που 
παρέχονται.
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Μία από τις μεγαλύτερες διαφορές μεταξύ του Ελληνικού Λογιστικού 
Σχεδίου και τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα αφορά το μέγεθος των 
πληροφοριών τόσο σε εύρος όσο και σε βάθος, που παρέχονται στον 
αναγνώστη των οικονομικών καταστάσεων μέσω του προσαρτήματος.

Όσον αφορά τα περιεχόμενα των οικονομικών καταστάσεων έχει γίνει 
ένα μεγάλο και σημαντικό βήμα από την μετάβαση του προσαρτήματος στις 
σημειώσεις. Οι σημειώσεις παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες στους 
επενδυτές. Ωστόσο λόγω της πολυπλοκότητας της δομής τους και το μέγεθος 
τους η μελέτη τους είναι πολλές φορές χρονοβόρα και απαιτεί μεγάλο κόστος.

Οι πληροφορίες που παρέχονται στη δημοσιευμένη κατάσταση είναι 
εξαιρετικά συνοπτικές λόγω του περιορισμένου χώρου που καταλαμβάνει το 
δημοσιευμένο έντυπο και του πλήθους των πληροφοριών. Οι πληροφορίες 
που περιλαμβάνονται στις σημειώσεις κατά κανόνα πρέπει να υπάρχουν στις 
αναλυτικές γνωστοποιήσεις που περιλαμβάνονται στις οικονομικές 
καταστάσεις.

Επειδή οποιοσδήποτε σχεδιασμός σε επίπεδο προτύπων δεν μπορεί να 
καλύψει όλη την πραγματικότητα τα ίδια τα πρότυπα προτρέπουν τις 
επιχειρήσεις να παράσχουν πρόσθετες πληροφορίες όταν απαιτούνται, οπότε 
σε αυτή την περίπτωση δημιουργούν μάλλον υποχρέωση.

Τα εθνικά όργανα τα οποία είναι αρμόδια για την παρακολούθηση της 
εφαρμογής των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων αφενός μπορούν να 
επιβάλλουν τη γνωστοποίηση κάποιων πρόσθετων πληροφοριών αφετέρου 
δεν μπορούν να αλλάξουν τις λογιστικές αρχές που καθορίζονται από τα ίδια 
τα πρότυπα. Αν και έχουν τη δυνατότητα να επιβάλλουν την παροχή 
πρόσθετων γνωστοποιήσεων, αυτές οι γνωστοποιήσεις όμως πρέπει να 
περιλαμβάνονται στις ενιαίες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας, ώστε 
οποιοσδήποτε αναγνώστης να μπορεί να λάβει γνώση.

Ο μεγάλος όγκος των σημειώσεων θεωρείται ένα επιπλέον πρόβλημα 
κατά τη μελέτη τους. Πολύ συχνά αποτρέπει ακόμη και τους άμεσα 
ενδιαφερομένους να τις μελετήσουν. Το πρόβλημα αυτό έρχεται στο 

προσκήνιο καθώς τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα επιβάλλουν τη 
γνωστοποίηση ολοένα και περισσότερων πληροφοριών. Η απόψεις των
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μελετητών διίστανται κατά πόσο έχει επέλθει η υπερφόρτωση για τους 
χρήστες των οικονομικών καταστάσεων ή όχι.14

Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα μετράνε λίγα χρόνια εφαρμογής και 
επομένως είναι λογικό οι επαγγελματίες που ασχολούνται με τη σύνταξη των 
Οικονομικών Καταστάσεων να μην διαθέτουν την απαραίτητη εμπειρία και 
τεχνογνωσία για την σύνταξη αυτών. Η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού 
κατά τον σχεδίασμά αλλά και την εφαρμογή ενός μοντέλου μπορεί να 
δημιουργήσει σημαντικές αδυναμίες στην πληροφόρηση και κατά συνέπεια 
στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Η ύπαρξη ενός ενιαίου μοντέλου 
θα έλυνε το πρόβλημα πιο γρήγορα, αποτελεσματικά και οικονομικά.

Είναι προφανές ότι η σημασία των σημειώσεων στην αποκάλυψη 
πληροφοριών είναι πολύ σημαντική σε διεθνές επίπεδο παρότι βρίσκεται σε 
αρχικό στάδιο. Πρόκειται για ένα θέμα το οποίο απαιτεί περαιτέρω μελέτη και 
βελτίωση προκειμένου να γίνει ένα χρήσιμο εργαλείο για όλους τους χρήστες 
και να διευκολύνει τους επαγγελματίες κατά της διαδικασία σύνταξής αυτών.

Στις προτάσεις για περαιτέρω έρευνα συγκαταλέγεται και μια εμπειρική 
μελέτη σχετικά με το πληροφοριακό περιεχόμενο των σημειώσεων για την 
αγοραία αξία των επιχειρήσεων. Μια τέτοια μελέτη, θα δώσει πολλά στοιχεία 
όσον αφορά τη χρησιμότητα των στοιχείων που περιέχονται στις σημειώσεις 
καθώς και το βαθμό αξιοποίησής τους από τους επενδυτές και κάθε άλλο 

άτομο που σχετίζεται με την επιχείρηση, κατά τη διαδικασία λήψης 
επενδυτικών αποφάσεων.

Μ Daniels Β. Roger, Rouse W. Robert and Weirich R. Thomas, (Winter 1995-96), «SEC Debates: 
Streamlining Financial Statements», The Journal of Corporate Accounting and Finance
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6. Παράρτημα
Οι παράγραφοι του Διεθνούς Λογιστικού Σχεδίου 1, που αναφέρονται 
στις γνωστοποιήσεις παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί:

Παρ. Προτύπου Παράγραφος

14

Μια οντότητα της οποίας οι οικονομικές καταστάσεις έχουν 
συνταχθεί με τα Δ.Π.Χ.Α. θα προβεί σε ρητή και ανεπιφύλακτη 
δήλωση συμμόρφωσης εντός των σημειώσεων. Οι οικονομικές 
καταστάσεις δε θα απεικονίζονται ως σύμμορφες με τα Δ.Π.Χ.Α. 
εκτός αν πληρούν όλες τις απαιτήσεις των Δ.Π.Χ.Α.

15
Σε όλες σχεδόν τις περιστάσεις, μια ακριβοδίκαιη παρουσίαση 
επιτυγχάνεται με συμμόρφωση προς τα εφαρμοστέα Δ.Π.Χ.Α. 
Μια ακριβοδίκαιη παρουσίαση επίσης προϋποθέτει ότι μία 
οντότητα:

α

Επιλέγει και εφαρμόζει λογιστικές πολιτικές σύμφωνα με το 
Δ.Λ.Π.8 Λογιστικές Πολιτικές, Μεταβολές των Λογιστικών 
Εκτιμήσεων και Λάθη. Το Δ.Λ.Π. 8 θέτει μία ιεραρχία έγκυρης 
καθοδήγησης την οποία λαμβάνει υπόψη η διοίκηση εν απουσία 
Προτύπου ή Διερμηνείας που εφαρμόζεται ειδικώς σε ένα 
στοιχείο,

β
Παρουσιάζει η πληροφόρηση, που περιλαμβάνει και τις που 
λογιστικές πολιτικές, κατά τρόπο που παρέχει συναφή, αξιόπιστη, 
συγκρίσιμη και κατανοητή πληροφόρηση,

Υ

Παρέχει επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις, όταν η συμμόρφωση με 
τις ειδικές απαιτήσεις των Δ.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 οντότητας.

18 Όταν μία οντότητα παρεκκλίνει από απαίτηση ενός Προτύπου ή 
Διερμηνείας σύμφωνα με την παράγραφο 17, θα γνωστοποιεί:

α
ότι η διοίκηση έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι οικονομικές 
καταστάσεις παρουσιάζουν ακριβοδίκαια την οικονομική θέση, τη 
χρηματοοικονομική επίδοση και τις ταμειακές ροές της οντότητας,
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β
ότι έχει συμμορφωθεί με τα εφαρμοστέα Πρότυπα και 
Διερμηνείες, με εξαίρεση την παρέκκλιση από μία συγκεκριμένη 
απαίτηση προκειμένου να επιτύχει την ακριβοδίκαιη παρουσίαση,

Υ

τον τίτλο του Προτύπου ή της Διερμηνείας από την οποία η 
οντότητα έχει παρεκκλίνει, το είδος της παρέκκλισης, 
συμπεριλαμβανομένου του χειρισμού που το Πρότυπο ή η 
Διερμηνεία θα απαιτούσε, το λόγο για τον οποίο αυτός ο 
χειρισμός θα ερχόταν σε σύγκρουση με το σκοπό των 
οικονομικών καταστάσεων καθώς τίθεται στο Πλαίσιο και το 
χειρισμό που υιοθετήθηκε και

δ
για κάθε παρουσιαζόμενη περίοδο, την οικονομική επίδραση της 
παρέκκλισης σε κάθε στοιχείο των οικονομικών καταστάσεων 
που θα είχε παρουσιαστεί σύμφωνα με την απαίτηση.

19

Όταν μια οντότητα έχει παρεκκλίνει από απαίτηση Προτύπου ή 
Διερμηνείας σε προγενέστερη περίοδο, και η παρέκκλιση αυτή 
επιδρά στα ποσά που αναγνωρίστηκαν στις οικονομικές 
καταστάσεις για την τρέχουσα περίοδο, θα προβαίνει στις 
γνωστοποιήσεις που τίθενται στις παραγράφους 18(γ) και (δ).

21

Στην εξαιρετική σπάνια περίπτωση κατά την οποία η διοίκηση 
διαπιστώνει ότι η συμμόρφωση με απαίτηση σε Πρότυπο ή 
Διερμηνεία θα ήταν τόσο παραπλανητική ώστε να είναι αντίθετη 
με τον σκοπό των οικονομικών καταστάσεων που παρατίθεται 
στο Πλαίσιο, αλλά το σχετικό κανονιστικό πλαίσιο απαγορεύει την 
παρέκκλιση από την απαίτηση, η οντότητα στη μέγιστη δυνατή 
έκταση θα μειώσει τις απόψεις της συμμόρφωσης με το πλαίσιο 
που αναλαμβάνεται ως παραπλανητικές γνωστοποιώντας:

α

τον τίτλο του εν λόγω Προτύπου ή Διερμηνείας, το είδος της 
απαίτησης και το λόγο για τον οποίο η διοίκηση έχει συμπεράνει 
ότι η συμμόρφωση με την απαίτηση αυτή είναι τόσο 
παραπλανητική υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες που έρχεται σε 
σύγκρουση με το σκοπό των οικονομικών καταστάσεων καθώς 
τίθεται στο Πλαίσιο

β
για κάθε παρουσιαζόμενη περίοδο, τις προσαρμογές σε κάθε 
στοιχείο των οικονομικών καταστάσεων που η διοίκηση έχει 
συμπεράνει θα ήταν απαραίτητες προκειμένου να επιτευχθεί μία 
ακριβοδίκαιη παρουσίαση.
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23

Όταν καταρτίζονται οι οικονομικές καταστάσεις, η διοίκηση θα 
προβαίνει σε εκτίμηση της δυνατότητας της οντότητας να 
διατηρηθεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. Οι οικονομικές 
καταστάσεις θα καταρτίζονται στη βάση της συνεχιζόμενης 
δραστηριότητας, εκτός αν η διοίκηση είτε προτίθεται να 
ρευστοποιήσει την οντότητα είτε να παύσει τις εμπορικές 
συναλλαγές είτε δεν έχει καμία πραγματική εναλλακτική επιλογή 
από το να πράξει έτσι. Όταν κατά την πραγματοποίηση της 
εκτίμησής της, η διοίκηση γνωρίζει την ύπαρξη σημαντικών 
αβεβαιοτήτων, οι οποίες σχετίζονται με γεγονότα ή συνθήκες, 
που μπορεί να δημιουργήσουν σοβαρή αμφιβολία σχετικά με τη 
δυνατότητα της οντότητας να διατηρηθεί ως συνεχιζόμενη 
δραστηριότητα, αυτές οι αβεβαιότητας πρέπει να 
γνωστοποιούνται. Όταν οι οικονομικές καταστάσεις δεν 
καταρτίζονται στη βάση της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, το 
γεγονός αυτό πρέπει να γνωστοποιείται, μαζί με τη βάση στην 
οποία οι οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται και το λόγο για 
τον οποίο η οντότητα δε θεωρείται συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

30

Οι οικονομικές καταστάσεις είναι αποτέλεσμα της επεξεργασίας 
μεγάλου αριθμού συναλλαγών ή άλλων γεγονότων που 
συγκεντρώνονται σε κατηγορίες σύμφωνα με τη φύση ή τη 
λειτουργία τους. Το τελικό στάδιο στη διαδικασία της 
συγκέντρωσης και κατάταξης είναι η παρουσίαση των 
συμπυκνωμένων και ταξινομημένων στοιχείων, που σχηματίζει 
συγκεκριμένα κονδύλια στην όψη του ισολογισμού, της 
κατάστασης λογαριασμού αποτελεσμάτων, της κατάστασης 
ταμιακών ροών και της κατάστασης μεταβολών των ιδίων 
κεφαλαίων ή στις σημειώσεις. Αν ένα συγκεκριμένο στοιχείο δεν 
είναι εξατομικευμένα σημαντικό, αυτό συγκεντρώνεται μαζί με 
άλλα στοιχεία είτε στην όψη των καταστάσεων εκείνων είτε στις 
σημειώσεις. Ένα στοιχείο που δεν είναι επαρκώς σημαντικό ώστε 
να δικαιολογεί ξεχωριστή παρουσίαση στην όψη των 
καταστάσεων αυτών μπορεί παρόλα αυτά να είναι επαρκώς 
σημαντικό, ώστε να πρέπει να παρουσιαστεί ξεχωριστά στις 
σημειώσεις.

36

Εκτός όταν ένα Πρότυπο ή μια Διερμηνεία επιτρέπει ή απαιτεί 
διαφορετικά, η συγκριτική πληροφόρηση θα γνωστοποιείται σε 
σχέση με την προηγούμενη περίοδο για όλα τα ποσά που 
απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις. Η συγκριτική 
πληροφόρηση θα συμπεριλαμβάνεται στην αφηγηματική και 
περιγραφική πληροφόρηση, όταν είναι απαραίτητη για την 
κατανόηση των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας 
περιόδου.

38

Όταν η παρουσίαση ή κατάταξη των στοιχείων στις οικονομικές 
καταστάσεις τροποποιείται, τα συγκριτικά ποσά θα 
επαναταξινομηθούν εκτός αν αυτό είναι ανέφικτο: Όταν
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επανακατατάσσονται συγκριτικά ποσά, η οντότητα θα 
γνωστοποιεί.

α το είδος της επανακατάταξης,

β το ποσό κάθε στοιχείου ή κατηγορία στοιχείων που 
επανακατατάσσεται

Υ τους λόγους της επανακατάταξης

39 Όταν είναι ανέφικτο να επαναταξινομηθεί η συγκριτική 
πληροφόρηση, ή οντότητα θα γνωστοποιεί:

α τους λόγους για τους οποίους δεν έγινε η επανακατάταξη

β το είδος των προσαρμογών που θα είχαν γίνει εάν είχαν 
επαναταξινομηθεί τα ποσά

46

Κάθε στοιχείο που συγκροτεί τις οικονομικές καταστάσεις πρέπει 
να εξατομικεύεται σαφώς. Επιπρόσθετα, οι ακόλουθες 
πληροφορίες πρέπει προεχόντως να εκτίθενται με εμφανή τρόπο 
και να επαναλαμβάνονται, όταν είναι αναγκαίο για την πρέπουσα 
κατανόηση των πληροφοριών που παρουσιάζονται:

α
το όνομα της αναφέρουσας οντότητας ή άλλος προσδιορισμός 
της ταυτότητας και κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών 
συγκριτικά με την προηγούμενη ημερομηνία ισολογισμού,

β αν οι οικονομικές καταστάσεις καλύπτουν την οντότητα 
μεμονωμένα ή όμιλο οντοτήτων,

Υ
την ημερομηνία του ισολογισμού ή της περιόδου που καλύπτεται 
από τις οικονομικές καταστάσεις, ανάλογα με εκείνο το στοιχείο 
των οικονομικών καταστάσεων,

δ το νόμισμα παρουσίασης καθώς προσδιορίζεται στο Δ.Λ.Π.21, οι 
Επιδράσεις Μεταβολών των Τιμών Συναλλάγματος,

ο βαθμός της στρογγυλοποίησης που χρησιμοποιήθηκε στην
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ε παρουσίαση των ποσών στις οικονομικές καταστάσεις.

49

Οι οικονομικές καταστάσεις θα παρουσιάζονται τουλάχιστον 
ετησίως. Όταν η ημερομηνία του ισολογισμού μιας οντότητας 
αλλάζει και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται 
για μια περίοδο μεγαλύτερη ή μικρότερη του ενός έτος, η 
οντότητα πρέπει να γνωστοποιεί, επιπροσθέτως της περιόδου 
που καλύπτεται από τις οικονομικές καταστάσεις:

α το λόγο που χρησιμοποιείται μεγαλύτερη ή μικρότερη περίοδος

β
το γεγονός ότι τα συγκριτικά ποσά της κατάστασης λογαριασμού 
αποτελεσμάτων, της κατάστασης μεταβολών των ιδίων 
κεφαλαίων, της κατάστασης ταμειακών ροών και των σχετικών 
σημειώσεων δεν είναι εξ' ολοκλήρου συγκρίσιμα.

52
Ανεξάρτητα από την υιοθετημένη μέθοδο παρουσίασης, για κάθε 
συγκεκριμένο κονδύλιο των περιουσιακών στοιχείων και 
υποχρεώσεων που συνδυάζει ποσά που αναμένεται να 
εισπραχθούν ή να διακανονιστούν εντός

α δώδεκα μηνών από την ημερομηνία του ισολογισμού και

β
περισσότερο από δώδεκα μήνες μετά την ημερομηνία του 
ισολογισμού, η οντότητα θα γνωστοποιεί το ποσό που αναμένεται 
να εισπραχθεί ή να διακανονιστεί μετά την πάροδο των δώδεκα 
μηνών.

67

Αναφορικά με δάνεια που κατατάσσονται ως βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις, ένα τα ακόλουθα γεγονότα λάβουν χώρα μεταξύ 
της ημερομηνίας του ισολογισμού και της ημερομηνίας έγκρισης 
των οικονομικών καταστάσεων, τα γεγονότα εκείνα πληρούν τις 
προϋποθέσεις για γνωστοποίηση ως μη διορθωτικά γεγονότα 
σύμφωνα με το Δ.Λ.Π.10: Γεγονότα μετά την Ημερομηνία του 
Ισολογισμού:

α αναχρηματοδότηση σε μακροπρόθεσμη βάση

β αποκατάσταση αθέτησης μακροπρόθεσμης συμφωνίας 
δανεισμού
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Υ
η παροχή περιόδου χάριτος από δανειστή προκειμένου να 
διορθωθεί η αθέτηση μακροπρόθεσμης συμφωνίας δανεισμού 
που λήγει τουλάχιστον δώδεκα μήνες μετά την ημερομηνία του 
ισολογισμού.

74
Η επιχείρηση πρέπει να γνωστοποιεί, είτε στην όψη του 
ισολογισμού είτε στις σημειώσεις, περαιτέρω υποκατηγορίες των 
συγκεκριμένων κονδυλίων που παρουσιάστηκαν, ταξινομημένες 
με τρόπο που αρμόζει στις δραστηριότητες της οντότητας.

75

Η λεπτομέρεια που παρέχεται στις υποταξινομήσεις εξαρτάται 
από τις απαιτήσεις των Δ.Π.Χ.Α. και το μέγεθος, το είδος και τη 
λειτουργία των εμπλεκομένων ποσών. Οι παράγοντες που 
εκτίθενται στην παράγραφο 72 χρησιμοποιούνται επίσης για να 
αποφασιστεί η βάση της υποταξινόμησης. Οι γνωστοποιήσεις θα 
ποικίλουν για κάθε στοιχείο, π.χ.:

α στοιχεία των ενσώματων ακινητοποιήσεων διαχωρίζονται σε 
κατηγορίες σύμφωνα με το Δ.Λ.Π.16,

β
οι απαιτήσεις διαχωρίζονται σε ποσά εισπρακτέα από πελάτες, 
σε εισπρακτέους λογαριασμούς συνδεδεμένων μερών, σε 
προπληρωμές και άλλα ποσά,

Υ
τα αποθέματα υποταξινομούνται, σύμφωνα με το Δ.Λ.Π.2 
αποθέματα, σε ταξινομήσεις όπως εμπορεύματα, προμήθειες 
παραγωγής, υλικά, παραγωγή σε εξέλιξη και τελικά προϊόντα,

δ οι προβλέψεις διαχωρίζονται σε προβλέψεις για παροχές σε 
εργαζόμενους και άλλα στοιχεία

ε
το μετοχικό κεφάλαιο και τα αποθεματικά διαχωρίζονται σε 
διάφορες κατηγορίες όπως εκείνες του καταβεβλημένου 
κεφαλαίου, της διαφοράς υπέρ το άρτιο και του αποθεματικού.

76 Η οντότητα θα γνωστοποιεί τα ακόλουθα, είτε στην όψη του 
ισολογισμού είτε στις σημειώσεις:

α για κάθε κατηγορία μετοχικού κεφαλαίου:

1 τον αριθμό των εγκεκριμένων μετοχών,
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II
τον αριθμό των μετοχών που εκδόθηκαν και έχουν ολοσχερώς 
εξοφληθεί και των μετοχών που εκδόθηκαν αλλά δεν έχουν 
εξοφληθεί,

III την αξία στο άρτιο ανά μετοχή ή ότι οι μετοχές δεν έχουν αξία στο 
άρτιο,

IV συμφωνία του αριθμού των μετοχών που κυκλοφορούν στην 
αρχή και το τέλος της περιόδου,

V
τα δικαιώματα, τα προνόμια και τους περιορισμούς που αφορούν 
σε εκείνη την κατηγορία μετοχών, συμπεριλαμβανομένων των 
περιορισμών στη διανομή των μερισμάτων και την αποπληρωμή 
του κεφαλαίου,

VI
μετοχές της οντότητας, που κατέχονται από την ίδια ή από 
θυγατρικές ή συγγενείς και

VII
μετοχές που διατηρούνται προς έκδοση, σύμφωνα με δικαιώματα 
προαίρεσης και συμβάσεις για την πώληση μετοχών, 
συμπεριλαμβανομένων των σχετικών όρων και των ποσών

β
περιγραφή του είδους και του σκοπού κάθε αποθεματικού που 
περιλαμβάνεται στα ίδια τα κεφάλαια

77

Μια οντότητα χωρίς μετοχικό κεφάλαιο, όπως ένας συνεταιρισμός 
ή ένα καταπίστευμα, θα γνωστοποιεί πληροφορίες ισοδύναμες 
προς εκείνες που απαιτούνται από την παράγραφο 76(α), που 
δείχνουν τις μεταβολές κατά τη διάρκεια της περιόδου σε κάθε 
κατηγορία συμμετοχής καθώς και τα δικαιώματα, τα προνόμια και 
τους περιορισμούς που αφορούν στην κάθε κατηγορία 
δικαιωμάτων.

86 Όταν τα στοιχεία των εσόδων και των δαπανών είναι σημαντικά, 
το είδος και τα ποσά τους θα γνωστοποιούνται ξεχωριστά.

87
Οι περιπτώσεις που θα έδιναν αφορμή για ξεχωριστή 
γνωστοποίηση των στοιχείων των εσόδων και των δαπανών 
περιλαμβάνουν:
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α
την υποτίμηση των αποθεμάτων στην καθαρή ρευστοποιήσιμη 
αξία ή των ενσώματων ακινητοποιήσεων στο ανακτήσιμο ποσό, 
όπως επίσης και τις αναστροφές τέτοιων ανατιμήσεων,

β
την αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων μιας οντότητας και την 
αντιστροφή των οποιωνδήποτε προβλέψεων για κόστη 
αναδιάρθρωσης,

Υ διαθέσεις στοιχείων των ενσώματων ακινητοποιήσεων,

δ διαθέσεις επενδύσεων,

ε διακοπείσες δραστηριότητες (Δ.Π.Χ.Π.5)

στ νομικοί διακανονισμοί

ζ άλλες αναστροφές προβλέψεων.

93
Οι οντότητες που κατατάσσουν τις δαπάνες κατά λειτουργία 
πρέπει να γνωστοποιούν πρόσθετες πληροφορίες ως προς το 
είδος των δαπανών, συμπεριλαμβάνοντας τις δαπάνες 
αποσβέσεων και το κόστος των παροχών σε εργαζομένους.

95

Η οντότητα θα γνωστοποιεί, στην όψη της κατάστασης 
λογαριασμού αποτελεσμάτων ή την κατάσταση μεταβολών των 
ίδιων κεφαλαίων ή στις σημειώσεις, το ποσό των μερισμάτων 
που αναγνωρίστηκε ως διανομή σε κατόχους μετοχών κατά τη 
διάρκεια της περιόδου και το αναλογούν ποσό ανά μετοχή

97 Η οντότητα θα παρουσιάσει επίσης, είτε στην όψη της 
κατάστασης μεταβολών των ίδιων κεφαλαίων ή στις σημειώσεις:

α
τα ποσά των συναλλαγών με κατόχους μετοχών που δρουν υπό 
την ιδιότητά τους ως μέτοχοι, που απεικονίζουν ξεχωριστά τις 
διανομές σε κατόχους μετοχών,

β
το υπόλοιπο του κέρδους εις νέον (ήτοι το σωρευμένο κέρδος ή 
ζημία) στην αρχή της περιόδου και κατά την ημερομηνία του 
ισολογισμού, καθώς και τις μεταβολές κατά τη διάρκεια της
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περιόδου και

Y
συμφωνία μεταξύ της λογιστική αξίας κάθε κατηγορίας 
εισφερομένων κεφαλαίων και κάθε αποθεματικού, στην αρχή και 
το τέλος κάθε περιόδου, γνωστοποιώντας ξεχωριστά κάθε 
μεταβολή.

100

Το Δ.Λ.Π.8 απαιτεί αναδρομικές προσαρμογές για την 
πραγματοποίηση μεταβολών στις λογιστικές πολιτικές, στην 
έκταση που αυτό είναι εφικτό, εκτός αν οι μεταβατικές διατάξεις 
άλλου Προτύπου ή Διερμηνείας απαιτούν διαφορετικά. Το 
Δ.Λ.Π.8 επίσης απαιτεί οι επαναδιατυπώσεις για τη διόρθωση 
λαθών να γίνονται αναδρομικά, στην έκταση που αυτό είναι 
εφικτό. Οι αναδρομικές προσαρμογές και αναδρομικές 
επαναδιατυπώσεις γίνονται στο υπόλοιπο των κερδών εις νέον, 
εκτός όταν Πρότυπο ή Διερμηνεία απαιτεί την αναδρομική 
προσαρμογή άλλου στοιχείου των ιδίων κεφαλαίων. Η 
παράγραφος 96(δ) απαιτεί γνωστοποίηση στην κατάσταση 
μεταβολών των ίδιων κεφαλαίων της συνολικής προσαρμογής 
κάθε στοιχείου των ίδιων κεφαλαίων της συνολικής προσαρμογής 
κάθε στοιχείου των ιδίων κεφαλαίων που προκύπτει ξεχωριστά, 
από μεταβολές στις λογιστικές πολιτικές και διορθώσεις λαθών. 
Οι προσαρμογές αυτές γνωστοποιούνται για κάθε προηγούμενη 
περίοδο και την αρχή της περιόδου.

103 Οι σημειώσεις θα:

α
Παρουσιάζουν πληροφορίες για τη βάση κατάρτισης των 
οικονομικών καταστάσεων και για τις συγκεκριμένες λογιστικές 
πολιτικές που εφαρμόστηκαν σύμφωνα με τις παραγράφους 108- 
115,

β
γνωστοποιούν τις πληροφορίες που απαιτούν τα Δ.Π.Χ.Α. που 
δεν παρουσιάζονται στην όψη του ισολογισμού, της κατάστασης 
μεταβολών των ίδιων κεφαλαίων ή της κατάστασης ταμειακών 
ροών,

Υ

θα παρέχουν πληροφορίες επιπρόσθετες που δεν 
παρουσιάζονται στην όψη του ισολογισμού, της κατάστασης 
λογαριασμού αποτελεσμάτων, της κατάστασης μεταβολών των 
ίδιων κεφαλαίων ή της κατάστασης ταμειακών ροών αλλά που 
είναι σχετικές για την κατανόηση οποιωνδήποτε εξ' αυτών.

Στο μέτρο που αυτό είναι εφικτό, οι σημειώσεις πρέπει να
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104
παρουσιάζονται με συστηματικό τρόπο. Κάθε στοιχείο στην όψη 
του ισολογισμού, της κατάστασης λογαριασμού αποτελεσμάτων, 
της κατάστασης μεταβολών των ιδίων κεφαλαίων και της 
κατάστασης ταμειακών ροών πρέπει να παραπέμπει σε 
οποιαδήποτε σχετική πληροφορία των σημειώσεων.

105
Οι σημειώσεις κανονικά παρουσιάζονται κατά την ακόλουθη 
σειρά, που βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις οικονομικές 
καταστάσεις και να τις συγκρίνουν με τις οικονομικές καταστάσεις 
άλλων οντοτήτων:

α σημείωση συμμόρφωσης με τα Δ.Π.Χ.Α.

β περίληψη των σημαντικών λογιστικών πολιτικών που έχουν 
εφαρμοστεί

Υ

επεξηγηματικές πληροφορίες για τα στοιχεία που παρουσιάζονται 
στην όψη του ισολογισμού, της κατάστασης λογαριασμού 
αποτελεσμάτων, της κατάστασης μεταβολών των ίδιων 
κεφαλαίων και της κατάστασης ταμειακών ροών, με τη σειρά που 
παρουσιάζεται κάθε κατάσταση και συγκεκριμένο κονδύλιο

δ άλλες γνωστοποιήσεις, που περιλαμβάνουν

1 ενδεχόμενες υποχρεώσεις και μη αναγνωρισθείσες συμβατικές 
δεσμεύσεις

II Μη χρηματοοικονομικές γνωστοποιήσεις, όπως τους στόχους της 
οντότητας αναφορικά με τις πολιτικές και τη διαχείριση κινδύνου.

108 Η οντότητα θα γνωστοποιεί τα ακόλουθα στην περίληψη των 
σημαντικών λογιστικών πολιτικών:

α τη βάση (τις βάσεις) αποτίμησης που χρησιμοποιήθηκαν για την 
κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων

β
τις λοιπές λογιστικές πολιτικές, που χρησιμοποιήθηκαν και που 
είναι απαραίτητες για την κατανόηση των οικονομικών 
καταστάσεων.
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109

Είναι σημαντικό να πληροφορούνται οι χρήστες για τη βάση ή τις 
βάσεις αποτίμησης που χρησιμοποιήθηκαν στις οικονομικές 
καταστάσεις (για παράδειγμα ιστορικό κόστος, τρέχον κόστος, 
καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία, εύλογη αξία ή ανακτήσιμο ποσό) 
διότι η βάση στην οποία καταρτίζονται οι οικονομικές καταστάσεις 
επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την ανάλυσή τους. Όταν 
εφαρμόζονται περισσότερες από μία βάσεις αποτίμησης στις 
οικονομικές καταστάσεις, για παράδειγμα όταν ορισμένες 
κατηγορίες των περιουσιακών στοιχείων αναπροσαρμόζονται, 
είναι επαρκές και παρέχεται μία ένδειξη των κατηγοριών των 
περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στις οποίες 
εφαρμόζεται η κάθε μέθοδος.

113

Η οντότητα θα γνωστοποιεί, στην περίληψη των σημαντικών 
λογιστικών πολιτικών ή άλλες σημειώσεις, τις κρίσεις της 
διοίκησης κατά τη διαδικασία της εφαρμογής των λογιστικών 
πολιτικών της οντότητας που έχουν την σημαντικότερη επίδραση 
στα ποσά που αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις, 
εκτός εκείνων που αφορούν σε εκτιμήσεις.

116

Η οντότητα θα γνωστοποιεί στις σημειώσεις πληροφορίες σχετικά 
με τις κύριες παραδοχές για το μέλλον και άλλες κύριες πηγές 
αβεβαιότητας των εκτιμήσεων κατά την ημερομηνία του 
ισολογισμού, που έχουν σημαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν 
σημαντικές προσαρμογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών 
στοιχείων και υποχρεώσεων εντός του επόμενου οικονομικού 
έτους. Αναφορικά με τα προαναφερόμενα περιουσιακά στοιχεία 
και υποχρεώσεις, οι σημειώσεις θα περιλαμβάνουν λεπτομέρειες 
σχετικά με:

α το είδος τους

β τη λογιστική αξία τους κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.

120

Οι γνωστοποιήσεις της παραγράφου της παραγράφου 116 
παρουσιάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να βοηθούν τους χρήστες 
των οικονομικών καταστάσεων να κατανοήσουν τις κρίσεις της 
διοίκησης αναφορικά με το μέλλον και άλλες κύριες πηγές 
αβεβαιότητας των εκτιμήσεων. Το είδος και η έκταση των 
παρεχόμενων πληροφοριών ποικίλλουν ανάλογα με το είδος της 
παραδοχής και άλλες συνθήκες. Παραδείγματα των ειδών των 
γνωστοποιήσεων είναι:

α το είδος της παραδοχής ή άλλη αβεβαιότητα των εκτιμήσεων,
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β
η ευαισθησία των λογιστικών αξιών στις μεθόδους, τις παραδοχές 
και τις εκτιμήσεις που διέπουν τον υπολογισμό τους, 
συμπεριλαμβανομένων των αιτιών της ευαισθησίας,

Υ
η αναμενόμενη επίλυση μιας αβεβαιότητας και το φάσμα των 
λογικά πιθανών εκβάσεων εντός του επόμενου οικονομικού έτους 
σχετικά με τις λογιστικές αξίες των επηρεαζόμενων περιουσιακών 
στοιχείων και υποχρεώσεων

δ
μία επεξήγηση των μεταβολών σε προηγούμενες παραδοχές 
σχετικά με τα περιουσιακά εκείνα στοιχεία και τις υποχρεώσεις, 
αν η αβεβαιότητα παραμένει.

121
Δεν είναι αναγκαίο να γνωστοποιηθούν πληροφορίες που 
αφορούν τον προϋπολογισμό ή τις προγνώσεις στις 
γνωστοποιήσεις της παραγράφου 116.

122

Όταν είναι ανέφικτη η γνωστοποίηση της έκτασης των πιθανών 
επιδράσεων ή άλλης κύριας παραδοχής αβεβαιότητας των 
εκτιμήσεων κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, η οντότητα 
γνωστοποιεί ότι είναι εύλογα πιθανό, βάσει της υπάρχουσας 
γνώσης, τα αποτελέσματα εντός του επόμενου οικονομικού έτους 
που διαφέρουν από τις παραδοχές, να απαιτούν σημαντική 
προσαρμογή στη λογιστική αξία του επηρεαζόμενου 
περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης. Σε κάθε περίπτωση, η 
οντότητα γνωστοποιεί το είδος και τη λογιστική αξία του 
συγκεκριμένου περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης (ή 
κατηγορίας περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων) που 
επηρεάστηκε από την παραδοχή.

124A
Μια οντότητα γνωστοποιεί πληροφορίες που επιτρέπουν στους 
χρήστες των οικονομικών καταστάσεών της να αξιολογήσουν 
τους στόχους, τις πολιτικές και τις διαδικασίες που εφαρμόζει για 
τη διαχείριση κεφαλαίου.

124B Προκειμένου να συμμορφωθεί με την παράγραφο 124 Α, η 
οντότητα γνωστοποιεί τα κάτωθι:

α
Ποιοτικές πληροφορίες σχετικά με τους στόχους, τις πολιτικές και 
τις διαδικασίες που εφαρμόζει για τη διαχείριση κεφαλαίου, 
περιλαμβανομένων των εξής (χωρίς, ωστόσο, να περιορίζεται σε 
αυτά):
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1 περιγραφή των στοιχείων που διαχειρίζεται ως κεφάλαιο,

II
όταν η οντότητα υπόκειται σε έξωθεν επιβεβλημένες κεφαλαιακές 
απαιτήσεις, τον χαρακτήρα των απαιτήσεων αυτών και τον τρόπο 
με τον οποίο ενσωματώνονται στη διαχείριση του κεφαλαίου, και

III τον τρόπο με τον οποίο επιτυγχάνει τους στόχους της όσον 
αφορά τη διαχείριση του κεφαλαίου.

β

Συνοπτικά ποσοτικά δεδομένα σχετικά με τα στοιχεία τα οποία 
διαχειρίζεται ως κεφάλαιο. Ορισμένες οντότητες θεωρούν 
ορισμένες χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις (π.χ. ορισμένες 
μορφές χρέους μειωμένης εξασφάλισης) ως μέρος του 
κεφαλαίου. Άλλες οντότητες θεωρούν ότι το κεφάλαιο δεν 
περιλαμβάνει ορισμένα στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων (π.χ. 
στοιχεία προερχόμενα από αντισταθμίσεις χρηματορροών).

Υ Οποιεσδήποτε μεταβολές στα στοιχεία (α) και (β) από την 
προηγούμενη περίοδο.

δ
Εάν, κατά τη διάρκεια της περιόδου, συμμορφώθηκε με 
οποιεσδήποτε έξωθεν επιβεβλημένες κεφαλαιακές απαιτήσεις 
στις οποίες υπόκειται.

ε
Σε περίπτωση που η οντότητα δεν συμμορφώθηκε με τέτοιες 
έξωθεν επιβεβλημένες κεφαλαιακές απαιτήσεις, τις συνέπειες της 
μη συμμόρφωσής της.

Οι εν λόγω γνωστοποιήσεις βασίζονται σε πληροφορίες 
παρεχόμενες ενδοεταιρικά στο ανώτερο διευθυντικό προσωπικό 
της οντότητας.

124Γ

Μια οντότητα δύναται να διαχειρίζεται κεφάλαια με διάφορους 
τρόπους και να υπάγεται σε περισσότερες διαφορετικές 
κεφαλαιακές απαιτήσεις. Για παράδειγμα, ένας όμιλος 
ετερογενών δραστηριοτήτων μπορεί να περιλαμβάνει οντότητες 
που διεξάγουν τόσο ασφαλιστικές όσο και τραπεζικές 
δραστηριότητες, ενώ οι ίδιες οντότητες ενδέχεται να 
αναπτύσσουν δραστηριότητα σε περισσότερες περιοχές 
δικαιοδοσίας. Εάν υπάρχει πιθανότητα η συγκεντρωτική 
γνωστοποίηση των κεφαλαιακών απαιτήσεων και του τρόπου 
διαχείρισης του κεφαλαίου να μην παρέχει χρήσιμες πληροφορίες
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ή να αλλοιώσει τις εντυπώσεις ενός χρήστη οικονομικών 
καταστάσεων όσον αφορά τους κεφαλαιακούς πόρους μιας 
οντότητας, η οντότητα γνωστοποιεί χωριστές πληροφορίες για 
κάθε κεφαλαιακή απαίτηση στην οποία υπόκειται. (Όπως 
προστέθηκε με το Δ.Π.Χ.Π.7, Καν. 108/2006)

125 Η οντότητα πρέπει να γνωστοποιεί τα ακόλουθα εντός των 
σημειώσεων:

α
το ποσό των μερισμάτων που προτείνεται ή δηλώνεται πριν την 
έγκριση της έκδοσης των οικονομικών καταστάσεων αλλά δεν 
αναγνωρίζεται ως διάθεση στους κατόχους μετοχών κατά τη 
διάρκεια της περιόδου και το αναλογούν ποσό ανά μετοχή

β το ποσό οποιωνδήποτε σωρευμένων μερισμάτων προνομιούχων 
μετοχών δεν έχουν αναγνωριστεί.

126
Η οντότητα θα γνωστοποιεί τα ακόλουθα, αν δε 
γνωστοποιήθηκαν αλλού στις δημοσιευμένες με τις οικονομικές 
καταστάσεις πληροφορίες:

α
την έδρα και τη νομική μορφή της οντότητας, τη χώρα της 
ιδρύσεώς της και τη διεύθυνση της έδρας (ή του κύριου τόπου 
των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, αν διαφέρει από τον τόπο 
της έδρας),

β μια περιγραφή του είδους των εργασιών της οντότητας και των 
κυριοτέρων δραστηριοτήτων της

Υ την επωνυμία της μητρικής εταιρίας, καθώς και της τελικής 
μητρικής εταιρίας του ομίλου.
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K.Y.A 172/10.1.2006

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα 10 Ιανουάριου

2006

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Α.Π/172

Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Δημοσιευόμενα Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία των Εταιριών που συντάσσουν 

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, σύμφωνα με τα υιοθετηθέντα 

Από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιριών» παράγραφο 4 του 

άρθρου 135,) όπως ισχύει που ορίζουν ότι επιπρόσθετα της προβλεπόμενης από τις 

παραγράφους 1, 2 και 3 του ως άνω άρθρου δημοσιότητας, εφαρμόζουσες, είτε 

υποχρεωτικά είτε προαιρετικά, τα υιοθετηθέντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα, ανώνυμες εταιρίες και εταιρίες περιορισμένης ευθύνης 

υποχρεούνται να δημοσιεύουν τα στοιχεία και τις πληροφορίες που ορίζονται με 

κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του 

Υπουργού Ανάπτυξης, είτε κατά τα προβλεπόμενα από την παράγραφο 5 άρθρου 

43β του Κ.Ν. 2190/20, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Β. Τις διατάξεις του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα», άρθρο 29Α, 

το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992.

Γ. Τις διατάξεις του Π.Δ. 81/21.3.2002 (ΦΕΚ 57 Α) περί Συγχώνευσης των 

Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και 

Οικονομικών.
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Δ. Τις Διατάξεις της υττ’ αριθμ. Δ. 15Α/Φ/19/οικ 4889/24.3.2004 απόφασης «Ανάθεση 

Αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Ιωάννη Παπαθανασίου και Γιώργο 

Σαλαγκούδη» (ΦΕΚ 528/Β/26.3.2004), αποφασίζουμε:

Όπως:

1. Τα δημοσιευμένα, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 135 του Κ.Ν. 

2190/1920, συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες των ενοποιημένων και 

μη ενοποιημένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, είναι εκείνα που 

αποτυπώνονται στο Υποδείγματα 1, 2 και 3, για τις εμπορικές, βιομηχανικές και 

λοιπές ανώνυμες εταιρίες ή εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα και τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις αντίστοιχα.

Τα ως άνω συνοπτικά στοιχεία και πληροφορίες δημοσιεύονται στις εφημερίδες, 

αναρτώνται στη διεύθυνση διαδικτύου της Εταιρίας και υποβάλλονται στην Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς, ταυτόχρονα με την ανάρτηση στη διεύθυνση διαδικτύου της Εταιρίας 

των ετήσιων οικονομικών της καταστάσεων.

2. Οι Εταιρίες μπορούν να παρεκκλίνουν από το περιεχόμενο των κατωτέρω 

υποδειγμάτων 1, 2 και 3 εάν, αποδεδειγμένα, οι υιοθετούμενες αποκλίσεις 

υποβοηθούν τον αναγνώστη στο να κατανοήσει πληρέστερα τα παρατιθέμενα 

στοιχεία. Οι επιτρεπόμενες αποκλίσεις δεν περιλαμβάνουν τη μη παράθεση των 

προδιαγραφόμενων στοιχείων, εκτός αν τα παραλειπόμενα (ή συγχωνευμένα) 

στοιχεία είναι επουσιώδη,. Αντίθετα, στις περιπτώσεις όπου η παράθεση πρόσθετων 

στοιχείων είναι αναγκαία για την αποφυγή δημιουργίας εσφαλμένων ή 

παραπλανητικών εντυπώσεων, η παράλειψη των πρόσθετων αυτών στοιχείων δεν 

είναι επιτρεπτή.

3. Στην περίπτωση που συντάσσονται ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, 

οικονομικά στοιχεία παρατίθενται σε τέσσερις διακριτές στήλες: στις δύο πρώτες 

παρατίθενται τα ενοποιημένα μεγέθη (της τρέχουσας και της προηγούμενης χρήσης) 

και στις δύο επόμενες τα αντίστοιχα μεγέθη της μητρικής εταιρίας, με σαφή ένδειξη 

των στηλών που αφορούν τα ενοποιημένα μεγέθη και εκείνων που αφορούν τα 

μεγέθη της μητρικής εταιρίας.
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4. Στην περίπτωση που από τις διατάξεις του νόμου, προκύπτει υποχρέωση 

σύνταξης και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, επιπρόσθετα παρατίθενται 

τα παρακάτω:

α. Η επωνυμία και η χώρα της καταστατικής έδρας για κάθε μια από τις εταιρίες ή 

κοινοπραξίες που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, 

καθώς και το ποσοστό με το οποίο η μητρική Εταιρία συμμετέχει, άμεσα ή έμμεσα, 

στο μετοχικό τους κεφάλαιο.

β. Η μέθοδος ενσωμάτωσης που εφαρμόστηκε, για κάθε εταιρία ή κοινοπραξία που 

περιλαμβάνεται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, με ειδική αναφορά σε 

τυχόν μεταβολή της μεθόδου ενσωμάτωσης κάποιας εταιρίας ή κοινοπραξίας από 

χρήση σε χρήση, και επεξήγηση του λόγου μεταβολής της μεθόδου.

γ. Η επωνυμία των εταιριών που:

1 .ενσωματώθηκαν στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για πρώτη φορά στην 

τρέχουσα χρήση ενώ δεν είχαν ενσωματωθεί στην προηγούμενη χρήση, με σύντομη 

επεξήγηση του λόγου έναρξης της ενσωμάτωσής τους.

2.δεν ενσωματώθηκαν στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις στην τρέχουσα 

χρήση ενώ είχαν ενσωματωθεί στην προηγούμενη χρήση, με σύντομη επεξήγηση 

του λόγου μη ενσωμάτωσής τους.

δ. Σε περίπτωση έναρξης ή παύσης ενσωμάτωσης στις ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις, η μεταβολή της μεθόδου ενσωμάτωσης εταιριών ή κοινοπραξιών, που 

επέφεραν μεταβολή συνολικά σε ποσοστό άνω του 25% στον κύκλο εργασιών, ή / 

και στα αποτελέσματα μετά από φόρους της Εταιρίας ή / και στην καθαρή θέση της 

Εταιρίας στην τρέχουσα χρήση, αναφέρεται η επίπτωση στα παραπάνω μεγέθη 

(ποσό και ποσοστό).

4. Επιπλέον παρατίθενται διακριτά σε εταιρική και ενοποιημένη βάση, και τα 

παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες:

α. Η συνολική επίπτωση των παρατηρήσεων της έκθεσης ελέγχου του ορκωτού 

ελεγκτή λογιστή στην καθαρή θέση και τα αποτελέσματα μετά από φόρους, σε
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περίπτωση που ο τύπος της έκθεσης ελέγχου είναι με εξαιρέσεις που επηρεάζουν τη 

γνώμη του ελεγκτή. Σε περίπτωση που ο τύπος της έκθεσης ελέγχου είναι με θέματα 

έμφασης, γίνεται συνοπτική παρουσίαση των εν λόγω θεμάτων. Σε περίπτωση δε 

που ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής, εκφέρει αρνητική γνώμη ή αρνείται να εκφέρει 

γνώμη, παρατίθεται ο λόγος της άρνησης.

β. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις.

γ. Σε περίπτωση που σημειώθηκε μεταβολή στις λογιστικές μεθόδους ή στις 

λογιστικές εκτιμήσεις , αναφέρεται το είδος της μεταβολής και η επίπτωση, εφόσον 

είναι σημαντική, στα αποτελέσματα και στην καθαρή θέση.

δ. Σε περίπτωση εταιρικών γεγονότων όπως εξαγορά, συγχώνευση άλλης εταιρίας ή 

κλάδου, απόσχιση κλάδου, αναδιάρθρωση και διακοπή εκμετάλλευσης, αναφέρεται 

το γεγονός. Επιπλέον, στην περίπτωση που τα εν λόγω γεγονότα επέφεραν 

μεταβολή συνολικά σε ποσοστό άνω του 25%, στον κύκλο εργασιών, ή / και στα 

αποτελέσματα μετά από φόρους, ή / και στην καθαρή θέση στην τρέχουσα περίοδο, 

αναφέρεται η επίπτωση στα παρπάνω μεγέθη (ποσό και ποσοστό).

ε. Σε περίπτωση αλλαγής της χρονικής περιόδου της τρέχουσας χρήσης της εταιρίας 

αναφέρεται το γεγονός και οι λόγοι της αλλαγής, με επισήμανση στη μη 

συγκρισιμότητα των οικονομικών στοιχείων της τρέχουσας χρήσης σε σχέση με την 

προηγούμενη χρήση. Επιπλέον για λόγους συγκρισιμότητας παρατίθενται τα βασικά 

μεγέθη (κύκλος εργασιών, αποτελέσματα μετά από φόρους, καθαρή θέση), της 

τρέχουσας χρήσης με τα αντίστοιχα στοιχεία της συγκρίσιμης προηγούμενης 

χρονικής περιόδου.

στ. Σε περίπτωση που οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας περιλαμβάνονται στις 

ενοποιημένες καταστάσεις που καταρτίζουν άλλες εταιρίες, αναφέρονται οι 

επωνυμίες των εταιριών αυτών, η χώρα της έδρας τους, το ποσοστό συμμετοχής 

τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρία, και η μέθοδος ενσωμάτωσής τους στις 

ενοποιημένες οικονομικές τους καταστάσεις.

ζ. Το ποσό των υφιστάμενων εμπράγματων βαρών.
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η. Οι πόσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της Εταιρίας, καθώς και 

αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική 

επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της.

θ. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας και της 

προηγούμενης χρήσης.

ι. Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της τρέχουσας 

χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων στη λήξη της τρέχουσας 

χρήσης, που έχουν προκύψει από συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη όπως αυτά 

ορίζονται από τα ΔΛΠ 24.

ια. Σε περίπτωση που στην τρέχουσα χρήση η Εταιρία παύει να καταρτίζει 

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, αναφέρεται το γεγονός και η αιτία που το 

προκάλεσε.

ιβ. Κάθε άλλη ουσιώδης για τους αναγνώστες πληροφορία ως προς τη 

χρηματοοικονομική κατάσταση κα την πορεία των δραστηριοτήτων της Εταιρίας 

μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης των περιοδικών οικονομικών καταστάσεων.

1. Τα δημοσιευμένα στοιχεία πρέπει να παρατίθενται κατά τρόπο που να καθιστά 

ευκρινή και ευανάγνωστα.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης καταργείται η υπ’ αρίθ. 23861/587 

Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 913/18.76.2004).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

Π ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
Γ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
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a. Nouoc 2190/1920 περί Α.Ε.
Άρθρο 43α Περιεχόμενο του Προσαρτήματος και της Έκθεσης Διαχείρισης του 
Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Εκτός από τις πληροφορίες και επεξηγήσεις, που προβλέπεται από τις διατάξεις 
των άρθρων 42α, 428, 42ε και 43 να παρατίθενται στο προσάρτημα, πρέπει να 
περιλαμβάνονται στο ίδιο προσάρτημα και οι παρακάτω, τουλάχιστον, πληροφορίες:

α. Οι μέθοδοι που εφαρμόστηκαν για την αποτίμηση των διάφορων 

περιουσιακών στοιχείων του ισολογισμού, καθώς και οι μέθοδοι υπολογισμού 
των αποσβέσεων και των προβλέψεων. Προκειμένου για απαιτήσεις, 
υποχρεώσεις και άλλα στοιχεία του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων 
χρήσης, που η δραχμική τους αξία προκύπτει από μετατροπή ξένων 
νομσμάτων (πράξεις σε συνάλλαγμα), παρατίθενται οι βάσεις της μετατροπής 
των ξένων νομισμάτων σε δραχμές και ο λογιστικός χειρισμός των 
συναλλαγματικών διαφορών, δηλαδή αν μεταφέρθηκαν ή καταχωρήθηκαν 
στο λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως" ή σε οποιοδήποτε λογαριασμό του 
ισολογισμού. Στην τελευταία αυτή περίπτωση αναφέρεται και ο τρόπος της 
μελλοντικής τακτοποίησής τους.
β. Προκειμένου για συμμετοχές της εταιρείας στο κεφάλαιο άλλων 
επιχειρήσεων που πραγματοποιούνται είτε από την ίδια, είτε από άλλο 
πρόσωπα που ενεργεί με το όνομα του αλλά για λογαριασμό της σε ποσοστό 
μεγαλύτερο απο 10% του κεφαλαίου τους παρατίθεται ανάλυση η οποία 
περιλαμβάνει την επωνυμία και την έδρα της κάθε επιχείρησης, το ποσοστό 

συμμετοχής στο κεφάλαιό της, το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων της και το 
συνολικό αποτέλεσμα της τελευταίας χρήσης για την οποία καταρτίστηκαν 
οικονομικές καταστάσεις της.
Οι ανώνυμες εταιρείες της παρ. 4 του άρθρου 42α μπορούν να παραλείπουν 
τις πληροφορίες αυτής της περίπτωσης. Την παράλειψη των παραπάνω 
πληροφοριών από το προσάρτημα είναι δυνατόν να επιτρέπει ο Υπουργός 
Εμπορίου, εφόσον κρίνει ότι η δημοσιότητά τους θα ήταν σε σοβαρό βαθμό 
επιζήμια για την εταιρία ή για οποιαδήποτε από τις λοιπές επιχειρήσεις που 
περιλαμβάνονται στις πληροφορίες αυτές.
Κάθε τέτοια παρέκκλιση αναφέρεται στο προσάρτημα.
Οι παραπάνω πληροφορίες είναι δυνατό να παραλείπονται και όταν είναι 

ασήμαντες σε σχέση με τις αρχές της παρ. 2 του άρθρου 42α. Επίσης οι 
πληροφορίες οι σχετικές με τα ίδια κεφάλαια και τα αποτελέσματα της 
τελευταίας χρήσης μπορεί να παραλείπονται, όταν οι επιχειρήσεις στις οποίες
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αναφέρονται οι πληροφορίες αυτές δε δημοσιεύουν ισολογισμό και εφόσον η 
συμμετοχή της εταιρίας στις επιχειρήσεις αυτές είναι μικρότερη από το 50% 
του κεφαλαίου τους.
Όταν η εταιρεία είναι μητρική κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 42ε. 
στην παραπάνω ανάλυση για τις συμμετοχές της είναι δυνατό να μην 
περιλαμβάνονται για τις θυγατρικές της επιχειρήσεις το σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων και το συνολικό αποτέλεσμα της τελευταίας χρήσης, εφόσον οι 
πληροφορίες αυτές περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις που καταρτίζονται από τη μητρική επιχείρηση, 
γ. Ο αριθμός και η ονομαστική αξία των μετοχών που εκδόθηκαν μέσα στη 
χρήση για κάλυψη αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου καθώς και η αξία 
έκδοσης των μετοχών αυτών.
δ. Ο αριθμός και η ονομαστική αξία των μετοχών της κάθε κατηγορίας όταν το 

μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε μετοχές δύο ή περισσότερων 
κατηγοριών.
ε. Ο αριθμός των τίτλων κατά κατηγορία και τα ενσωματωμένα σ' αυτούς 
δικαιώματα όταν η εταιρεία έχει εκδώσει προνομιούχες μετοχές, μετατρέψιμες 
ομολογίες μετοχές επικαρπίας ή ιδρυτικούς τίτλους, 
στ. Τα ποσά των υποχρεώσεων των οποίων η προθεσμία εξόφλησης είναι 

μεγαλύτερη από πέντε έτη από την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού 
καθώς και τα ποσά των υποχρεώσεων για εξασφάλιση των οποίων η εταιρεία 
έχει χορηγήσει εμπράγματες ασφάλειες. Στην τελευταία αυτή περίπτωση 

παρέχονται και διευκρινίσεις αναφορικά με το είδος και την έκταση των 
ασφαλειών που χορηγήθηκαν. Όλες αυτές οι πληροφορίες αναφέρονται 
χωριστά για κάθε υποχρέωση του υποδείγματος ισολογισμού του άρθρου 
42γ.
ζ. Τα συνολικά ποσά οικονομικών δεσμεύσεων από συμβάσεις εγγυήσεις και 
άλλες συμβατικές ή από την ισχύουσα νομοθεσία επιβαλλόμενες πιθανές 
υποχρεώσεις, οι οποίες δεν εμφανίζονται στους "λογαριασμούς τάξεως" του 
ισολογισμού εφόσον η πληροφορία αυτή είναι χρήσιμη για την εκτίμηση της 
χρηματοοικονομικής θέσης της εταιρίας. Οι υποχρεώσεις για καταβολές 
ειδικών μηνιαίων παροχών όπως π.χ. μηνιαίων βοηθημάτων καθώς και οι 
οικονομικές δεσμεύσεις σε συνδεμένες επιχειρήσεις αναφέρονται χωριστά, 
η. Ανάλυση του κύκλου εργασιών με την έννοια της περίπτ. α της παρ. 15 του 
άρθρου 42ε, κατά κατηγορίες δραστηριότητας και κατά γεωγραφικές αγορές 
στο μέτρο που οι κατηγορίες και οι αγορές διαφέρουν ουσιαστικά μεταξύ τους 
απο πλευράς οργάνωσης των πωλήσεων ή της παροχής υπηρεσιών της 
εταιρίας. Την παράλειψη των παραπάνω πληροφοριών από το προσάρτημα 

είναι δυνατό να επιτρέπει ο Υπουργός Εμπορίου εφόσον κρίνει ότι η 

δημοσιότητά τους θα ήταν σε σοβαρό βαθμό επιζήμια για την εταιρεία. Κάθε
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τέτοια παρέκκλιση αναφέρεται στο προσάρτημα, 
θ. Ο μέσος όρος του αριθμού του προσωπικού που απασχολήθηκε στη 
διάρκεια της χρήσης ο οποίος προσδιορίζεται με βάση το συνολικό αριθμό 
των ατόμων που απασχολήθηκαν στην κάθε εργάσιμη ημέρα. Ο μέσος αυτός 
αριθμός αναλύεται σε κατηγορίες (π.χ. εργατοτεχνικό προσωπικό διοικητικό 
προσωπικό) για τις οποίες παρατίθεται αναλυτικά η επιβάρυνση της εταιρίας, 
για τη χρήση από μισθούς και ημερομίσθια κοινωνικές επιβαρύνσεις και 

βοηθήματα.
ι. Οι διαφορές απο υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων του ενεργητικού, οι 

λόγοι στους οποίους οφείλονται και η φορολογική τους μεταχείριση, 
ια. Η έκταση επηρεασμού των αποτελεσμάτων χρήσης σε περίπτωση που 
στη μέθοδο αποτίμησης, την οποία εφάρμοσε η εταιρεία, έγινε παρέκκλιση 

από τις αρχές του άρθρου 43 για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων. Σε 
περίπτωση που από την παρέκκλιση αυτή αναμένεται να προκύψουν 
ουσιώδεις φορολογικές επιβαρύνσεις σε επόμενες χρήσεις, παρέχονται 
λεπτομερείς επεξηγήσεις.
ιβ. Τα ποσά των φόρων που οφείλονται, καθώς και εκείνα που αναμένεται να 
προκύψουν σε βάρος της κλειόμενης και των προηγούμενων χρήσεων, 
εφόσον τα ποσά αυτά είναι σημαντικά και δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις 
ή στις προβλέψεις της εταιρείας.
ιγ. Τα ποσά που βάρυναν τη χρήση για αμοιβές σε μέλη των οργάνων 
διοίκησης και διεύθυνσης, καθώς και οι υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή 
ανακλήθηκαν για βοηθήματα σε αποχωρήσαντα μέλη των οργάνων αυτών, 
κατά κατηγορία. Ή ανωτέρω πληροφορία μπορεί να παραλείπεται όταν από 

αυτήν καθίσταται δυνατόν να προσδιορισθεί η ταυτότητα και τα εισοδήματα 
ενός μέλους των οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως".

ιδ. Τα ποσά προκαταβολών και πιστώσεων που δόθηκαν, με βάση τις 
κείμενες διατάξεις, σε μέλη διοικητικών συμβουλίων και διαχειριστές, 
ιε. Την επωνυμία και την έδρα των επιχειρήσεων που συντάσσουν 

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται ή 
πρόκειται να περιληφθούν και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 
εταιρείας, καθώς και τον τόπο όπου οι ενοποιημένες αυτές καταστάσεις είναι 
διαθέσιμες.
ιστ. Όταν η εταιρεία έχει αποκτήσει μέσα στη χρήση δικές της μετοχές (ίδιες 
μετοχές) σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 16 πρέπει να 
αναφέρονται:

-οι λόγοι για τους οποίους αποκτήθηκαν οι μετοχές αυτές,
-ο αριθμός και η ονομαστική αξία των δικών της μετοχών που 
απέκτησε η εταιρία ή που μεταβίβασε μέσα στη χρήση καθώς και το
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τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που αντιπροσωπεύουν και
-το τυχόν αντίτιμο των πιο πάνω μετοχών που έχει καταβληθεί για την
απόκτησή τους ή έχει εισπραχθεί για τη μεταβίβασή τους

ιζ. Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις 
της νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά ή που κρίνονται αναγκαίες για την 
επίτευξη των σκοπών της αρτιότερης πληροφόρησης των μετόχων και των 
τρίτων και της παρουσίασης μιας πιστής εικόνας της περιουσίας της 
χρηματοοικονομικής κατάστασης (θέση και των αποτελεσμάτων χρήσης της 
εταιρείας).

2. Οι εταιρείες που πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 6 του άρθρου 42α 
μπορούν να καταρτίζουν συνοπτικό προσάρτημα στο οποίο δε θα περιλαμβάνουν τις 
πληροφορίες που προβλέπονται στις περιπτώσεις ε μέχρι ιγ της παραγράφου 1 με 
την προϋπόθεση ότι θα παρατίθενται συνοπτικά οι πληροφορίες τη περίπτωσης στ 
της ίδιας παραγράφου.
Οι εταιρείες αυτές δικαιούνται να μην περιλαμβάνουν στο Προσάρτημα τις 
πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 42ε παραγράφους 8, 12 τελευταίο 
εδάφιο, 14 εδάφιο δ' και 15, περιπτ. β' και στο άρθρο 43 παράγρ. 3 περιπτ. ε και 
παράγρ. 7 περίπτ. γ".

Οι παράγραφοι 7 και 8 του άρθρου 42α εφαρμόζονται αναλόγως και στην περίπτωση 
αυτής της διάταξης.
3.

α) Η ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική 
Γενική Συνέλευση περιλαμβάνει, τουλάχιστον, την πραγματική εικόνα της 
εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης 
της, καθώς και την περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων 
που αντιμετωπίζει.

Η εικόνα αυτή πρέπει να δίνει μία ισορροπημένη και περιεκτική ανάλυση της 
εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης 

της, η οποία πρέπει να αντιστοιχεί προς το μέγεθος της και την 
πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της.
Επιπλέον, η εταιρεία που υπερβαίνει τα όρια που τίθενται στην παράγραφο 6 
του άρθρου 42α, στο βαθμό που απαιτείται για την κατανόηση της εξέλιξης 
της εταιρείας, των επιδόσεων της ή της θέσης της, η ανάλυση της Έκθεσης 
Διαχείρισης περιλαμβάνει τόσο χρηματοοικονομικούς όσο και, όπου 
ενδείκνυται, μη χρηματοοικονομικούς βασικούς δείκτες επίδοσης, που έχουν 

σχέση με το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων 
πληροφοριών σχετικά με περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα.

Στα πλαίσια της ανάλυσης αυτής, η ετήσια Έκθεση Διαχείρισης περιλαμβάνει, 
όπου ενδείκνυται, αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά που
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αναγράφονται στους ετήσιους λογαριασμούς, 
β) Επιπλέον, στην Έκθεση Διαχείρισης αναφέρονται:

αα) κάθε σημαντικό γεγονός που συνέβη από τη λήξη της χρήσης

μέχρι την ημέρα υποβολής της Έκθεσης,
ββ) η προβλεπόμενη εξέλιξη της εταιρείας,
γγ) οι δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης και
δδ) η ύπαρξη υποκαταστημάτων της εταιρείας

γ. Οι ελεγκτές της εταιρείας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις 
παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του 
περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές 
οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί 
υπόψη τους τουλάχιστο 30 ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

4. Η έκθεση των ελεγκτών εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του 

άρθρου 37 οφείλει επίσης να αναφέρει:

α. Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παραπάνω 
παραγράφου 1 ή 2 και
β. Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρονται στην περίπτ. γ της 
προηγούμενης παραγρ. 3.

Άρθρο 107
1. Εκτός από τις πληροφορίες και επεξηγήσεις που προβλέπονται από άλλες 
διατάξεις του παρόντος νόμου, στο προσάρτημα των ενοποιημένων οικονομικών 
καταστάσεων (ενοποιημένο προσάρτημα) πρέπει να περιλαμβάνονται και οι 
ακόλουθες τουλάχιστον πληροφορίες:

α) Οι μέθοδοι που εφαρμόστηκαν για την αποτίμηση των διαφόρων 

περιουσιακών στοιχείων που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις και οι μέθοδοι υπολογισμού των αποσβέσεων και των 
προβλέψεων. Ειδικά, για τα περιουσιακά στοιχεία των ενοποιημένων 
οικονομικών καταστάσεων, που, για το σκοπό της ενοποίησης, δραχμική τους 
αξία προκύπτει από μετατροπή αξιών σε ξένα νομίσματα, πρέπει να 
αναφέρονται οι τρόποι μετατροπής που χρησιμοποιήθηκαν, προκειμένου τα 
στοιχεία αυτά να εκφραστούν σε δραχμές.
β) Για κάθε μία από τις επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση 
αναφέρονται:

αα) η επωνυμία και η έδρα

ββ) το ποσοστό του κεφαλαίου που κατέχεται στις επιχειρήσεις αυτές, 
εκτός της μητρικής, από επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στην 
ενοποίηση ή από πρόσωπα που ενεργούν στο όνομά τους αλλά για
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λογαριασμό αυτών των επιχειρήσεων και
γγ) Ποια από τις σχέσεις της περιπτ. α της παρ. 5 του άρθρου 42ε ή 
της παρ. 1 του άρθρου 96 υπαγόρευσε την ενοποίηση.

γ) Για καθεμία από τις επιχειρήσεις που, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 97, 

δεν περιλαμβάνονται στην ενοποίηση, πρέπει να παρέχονται οι πληροφορίες 
που προβλέπονται από τις υποπεριπτώσεις αα' και ββ' της προηγούμενης 
περίπτωσης β' και να εξηγούνται οι λόγοι εξαίρεσης αυτών των 
επιχειρήσεων, που αναφέρονται στο άρθρο 97
δ) Για κάθε μια από τις επιχειρήσεις που είναι συγγενείς με την έννοια της 
παρ. 1 του άρθρου 106, με μία επιχείρηση που περιλαμβάνεται στην 
ενοποίηση, παρέχονται οι πληροφορίες που προβλέπονται από τις 

υποπεριπτώσεις αα και ββ της παραπάνω περίπτωσης β, καθώς και οι λόγοι 
της τυχόν εφαρμογής της διάταξης της παρ. 8 του άρθρου 106. 
ε) Για καθεμία από τις επιχειρήσεις που δεν αναφέρονται στις προηγούμενες 

περιπτώσεις β', γ' και δ', στις οποίες οι επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται 
στην ενοποίηση κατέχουν άμεσα ή μέσω τρίτων, που ενεργούν στο όνομα 
τους αλλά για λογαριασμό των επιχειρήσεων αυτών, ποσοστό μεγαλύτερο 
από 10% του κεφαλαίου τους αναφέρονται:

αα) η επωνυμία και έδρα.
ββ) το ποσοστό συμμετοχής στο κεφάλαιο της.
γγ) το συνολικό ποσό των ιδίων κεφαλαίων της, και
δδ) τα συνολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) της τελευταίας
χρήσης για την οποία καταρτίσθηκαν οικονομικές καταστάσεις της.

Οι παραπάνω πληροφορίες είναι δυνατό να παραλείπονται, όταν 
παρουσιάζουν επουσιώδες ενδιαφέρον σε σχέση με το σκοπό του άρθρου, 
100 παρ. 3. Επίσης, οι πληροφορίες που προβλέπονται από τις 

υποπεριπτώσεις γγ και δδ μπορεί να παραλείπονται όταν η επιχείρηση στην 
οποία αναφέρονται: (1) δε δημοσιεύει ισολογισμό και (2) το σύνολο των 

συμμετοχών σ’ αυτή από επιχειρήσεις που προβλέπονται από την παρούσα 
περίπτωση, είναι μικρότερο από το 50% του κεφαλαίου της. 
στ) Το συνολικό ποσό των υποχρεώσεων που εμφανίζονται στον 
ενοποιημένο ισολογισμό, οι οποίες λήγουν μετά από πέντε έτη, καθώς και το 
συνολικό ποσό, των υποχρεώσεων που εμφανίζονται στον ενοποιημένο 
ισολογισμό, οι οποίες καλύπτονται με εμπράγματη ασφάλεια που έχει 
παρασχεθεί από περιλαμβανόμενες στην ενοποίηση επιχειρήσεις, με ένδειξη 
του είδους και της μορφής της ασφάλειας.

ζ) Το συνολικό ποσό των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν και δεν 
εμφανίζονται στον ενοποιημένο ισολογισμό εφόσον η πληροφορία αυτή 

βοηθάει στην εκτίμηση της χρηματοοικονομικής θέσης του συνόλου των
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επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση. Τυχόν υποχρεώσεις για 
συντάξεις ή προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις που δεν περιλαμβάνονται στην 
ενοποίηση, εμφανίζονται χωριστά.
η) Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών, με την έννοια της περίπτ. α της παρ. 15 

του άρθρου 42ε, με ανάλυση κατά κατηγορίες δραστηριοτήτων και κατά 
γεωγραφικές περιοχές, εφόσον αυτές οι κατηγορίες και αυτές οι περιοχές 
διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους από άποψη οργάνωσης των πωλήσεων 
και παροχής υπηρεσιών που εμπίπτουν στις συνήθεις δραστηριότητες του 
συνόλου των περιλαμβανομένων στην ενοποίηση επιχειρήσεων, 
θ) Ο μέσος όρος του προσωπικού που απασχολήθηκε κατά τη διάρκεια της 

χρήσης από τις επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση, με 
ανάλυση κατά κατηγορίες. Επίσης, οι δαπάνες προσωπικού κατά τη χρήση, 
εάν αυτές δεν εμφανίζονται χωριστά στον ενοποιημένο λογαριασμό 
αποτελεσμάτων χρήσης.
ι) Η έκταση επηρεασμού των ενοποιημένων αποτελεσμάτων χρήσης, σε 

περίπτωση που, είτε στη χρήση, είτε σε προηγούμενη χρήση, στη μέθοδο 
αποτίμησης, την οποία εφάρμοσαν οι επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στην 

ενοποίηση, έγινε παρέκκλιση από τις αρχές του άρθρου 43 για λόγους 
φορολογικών ελαφρύνσεων. Σε περίπτωση που από την παρέκκλιση αυτή 
αναμένεται να προκόψουν, σε επόμενες χρήσεις, ουσιώδεις φορολογικές 
επιβαρύνσεις για το σύνολο των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην 
ενοποίηση, παρέχονται λεπτομερείς επεξηγήσεις, 
ια) Η διαφορά φόρων που προκύπτει από την εφαρμογή της παρ. 4 του 
άρθρου 105 εφόσον η διαφορά αυτή είναι σημαντική και δεν εμφανίζεται στο 
σύνολο της σε ιδιαίτερο κονδύλι του παθητικού του ενοποιημένου 
ισολογισμού.
ιβ) Τα ποσά που καταβλήθηκαν μέσα στη χρήση για αμοιβές στα μέλη 
διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων της μητρικής επιχείρησης 
για την άσκηση των καθηκόντων τους, τόσο στη μητρική επιχείρηση, όσο και 
στις θυγατρικές επιχειρήσεις της, καθώς και τις υποχρεώσεις που 
δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για τους ίδιους λόγους για συντάξεις σε 
αποχωρήσαντα μέλη των προαναφερομένων οργάνων. Τα στοιχεία αυτά 
πρέπει να παρέχονται αθροιστικά κατά κατηγορία.
ιγ) Τα ποσά των προκαταβολών και πιστώσεων που δόθηκαν στα μέλη των 
διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων της μητρικής επιχείρησης 
από αυτήν ή από μία από τις θυγατρικές επιχειρήσεις, με μνεία του επιτοκίου, 
των βασικών όρων χορήγησης και των ποσών, που, ενδεχομένως, έχουν 
επιστραφεί. Επίσης, οι υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί για λογαριασμό 

των παραπάνω μελών υπό μορφή οποιοσδήποτε εγγύησης τα στοιχεία αυτά 
πρέπει να παρέχονται αθροιστικά κατά κατηγορία.
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ιδ) Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που προβλέπονται από ειδικές 
διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά ή που κρίνονται αναγκαίες για 
την επίτευξη των σκοπών της αρτιότερης πληροφόρησης των μετόχων, των 
εταίρων και των τρίτων και της παρουσίασης μιας πιστής εικόνας της 
περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των 
αποτελεσμάτων χρήσης ενός συνόλου επιχειρήσεων που συνδέονται μεταξύ 
τους με τις σχέσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 5 του 
άρθρου 42ε.

2. Οι πληροφορίες του ενοποιημένου προσαρτήματος, που προβλέπονται από τις 

διατάξεις των περιπτώσεων β, γ, δ, ε και η της προηγουμένης παραγράφου 1, είναι 
δυνατό να παραλείπονται έπειτα από απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, εφόσον ο 
τελευταίος κρίνει ότι η δημοσιότητα τους θα ήταν σε σοβαρό βαθμό επιζήμια για 
κάποια από τις επιχειρήσεις που περιλαμβάνεται στις πληροφορίες αυτές. Κάθε 
τέτοια παράλειψη πληροφοριών αναφέρεται στο προσάρτημα.
3. Η ενοποιημένη ετήσια έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου 
περιλαμβάνει, τουλάχιστον, την πραγματική εικόνα της εξέλιξης και των επιδόσεων 
των δραστηριοτήτων και της θέσης του συνόλου των επιχειρήσεων που 

περιλαμβάνονται στην ενοποίηση, καθώς και την περιγραφή των κυριότερων 
κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν.
Η εικόνα αυτή πρέπει να δίνει μια ισορροπημένη και περιεκτική ανάλυση της εξέλιξης 
και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων και της θέσης του συνόλου των 
επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση, η οποία αντιστοιχεί στο 
μέγεθος τους και στην πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων τους. Στο βαθμό που 
απαιτείται για την κατανόηση της εξέλιξης, των επιδόσεων ή της θέσης των 

επιχειρήσεων, η ανάλυση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει τόσο χρηματοοικονομικούς 
όσο και, όπου ενδείκνυται, μη χρηματοοικονομικούς βασικούς δείκτες επιδόσεων, 
που έχουν σχέση με το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων 
πληροφοριών σχετικά με περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα.
Στο πλαίσιο της ανάλυσης αυτής, η ενοποιημένη ετήσια έκθεση διαχείρισης 
περιλαμβάνει, όπου ενδείκνυται, αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά που 
αναγράφονται στους ενοποιημένους λογαριασμούς.
Η ενοποιημένη έκθεση, σχετικά με το σύνολο των επιχειρήσεων, περιλαμβάνει 
επίσης πληροφορίες για:

α) Κάθε σημαντικό γεγονός που συνέβη μετά τη λήξη της χρήσης και μέχρι 
την ημερομηνία σύνταξης της
β) Την προβλεπόμενη πορεία και εξέλιξη του συνόλου αυτών των 
επιχειρήσεων.

γ) Τις δραστηριότητες στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης του συνόλου αυτών 
των επιχειρήσεων, και
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δ) Τον αριθμό και την ονομαστική αξία ή, ελλείψει ονομαστικής αξίας την 
εσωτερική λογιστική αξία του συνόλου των μετοχών ή μεριδίων της παρ. 5 
του άρθρου 103.

4. Στις περιπτώσεις που, εκτός από την ετήσια Έκθεση Διαχείρισης, απαιτείται και 

ετήσια ενοποιημένη έκθεση, οι δύο αυτές εκθέσεις μπορούν να υποβάλλονται με τη 

μορφή ενιαίας έκθεσης. Κατά την κατάρτιση της ενιαίας αυτής έκθεσης, μπορεί να 

δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στα θέματα εκείνα που έχουν σημασία για το σύνολο των 

επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση.
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I

(Πράξης μα την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 19ης Ιουλίου 2002

για την εφαρμογή διεθνών λογιστικών προτύπων

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 9 5 παράγραφος 1,

την πρόταση της Επιτροπής ('),

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ή,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της
συνθήκης ('),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισαβόνας που πραγματο
ποιήθηκε στις 23 και 24 Μαρτίου 2000 τόνισε την ανάγκη 
να επιταχυνθεί η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, ζήτησε να τεθεί σε εφαρμογή 
το σχέδιο δράσης της Επιτροπής για τις χρηματοπιστωτικές 
υπηρεσίες μέχρι το 2005 και κιιλεσε την Επιτροπή να λάβει 
μέτρα για τη βελτίωση της συγκρισιμότητας των οικονο
μικών καταστάσεων των εταιρειών που είναι εισηγμένες σε 
χρηματιστήριο.

(2) Προκειμένου να συμβάλλουν στην καλύτερη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς, πρέπει να καταστεί υποχρεωτικό μα τις 
εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες να εφαρμόζουν μία 
ενιαία και υψηλής ποιότητας δέσμη διεθνών λογιστικών 
προτύπων για την κατάρτιση των ενοποιημένων οικονομικών 
καταστάσεων τους. Είναι επίσης σημαντικό τα πρότυπα 
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που εφαρμόζουν οι κοι
νοτικές εταιρείες οι οποίες συμμετέχουν στις χρηματοπιστω
τικές αγορές να είναι αποδεκτά σε διεθνές επίπεδο και να 
αποτελούν πράγματι παγκόσμια πρότυπα. Τούτο προϋποθέ
τει μεγαλύτερη σύγκλιση των λογιστικών προτύπων που 
χρησιμοποιούνται σήμερα διεθνώς με απώτερο στόχο την 
επίτευξη μιας ενιαίας δέσμης παγκόσμιων λογιστικών προτύ
πων.

(3) Η οδηγία 78/660/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης Ιουλίου 
1978, περί των ετησίων λογαριασμών εταιρειών ορισμένων 
μορφών (* *), η οδηγία 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 
13ης Ιουνίου 198 3, για τους ενοποιημένους λογαρια

(') EE C 154 Ε της 29.5.2001, σ. 285.
(!) EEC 260 της 17.9.2001, σ. 86.
(') Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1 2ης Μαρτίου 2002 (δεν έχει 

ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβου
λίου της 7ης Ιουνίου 2002.

(*) EE L 222 της 14.8.1978,0. 11· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία 
από την οδηγία 2001/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου (EE L 283 της 27.10.2001, σ. 28).

(5) EE ί 193 της 18.7.1983, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία 
από την οδηγία 2001/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου.

σμούς (ή, η οδηγία 86/635/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 8ης 
Δεκεμβρίου 1986, για τους ετήσιους και ενοποιημένους 
λογαριασμούς των τραπεζών και λοιπών άλλων χρηματοπι
στωτικών ιδρυμάτων (ή και η οδηγία 91/674/ΕΟΚ του Συμ
βουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 1991, για τους ετήσιους και 
τους ενοποιημένους λογαριασμούς των ασφαλιστικών επι
χειρήσεων Q, αφορούν επίσης τις κοινοτικές εταιρείες οι 
οποίες είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο. Οι υποχρεώσεις 
πληροφόρησης που προβλέπουν οι οδηγίες αυτές δεν μπο
ρούν να εξασφαλίσουν το υψηλό επίπεδο διαφάνειας και 
συγκρισιμότητας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης 
όλων των εισηγμένων στο χρηματιστήριο κοινοτικών εται
ρειών έτσι ώστε να καταστεί αναγκαία προϋπόθεση για την 
οικοδόμηση μιας ολοκληρωμένης κεφαλαιαγοράς, η οποία 
να λειτουργεί αποτελεσματικά, ομαλά και αποδοτικά. 0u 
πρέπει, συνεπώς, να συμπληρωθεί το νομικό πλαίσιο που 
ισχύει για τις εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες.

(4) Στόχος του παρόντος κανονισμού είναι να συμβάλει στην 
αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία της κεφαλαια
γοράς. Η προστασία των επενδυτών και η διατήρηση κλίμα
τος εμπιστοσύνης στις χρηματοπιστωτικές αγορές συνιστούν 
άλλη μια σημαντική πτυχή της ολοκλήρωσης της εσωτερικής 
αγοράς στον τομέα αυτόν. Ο παρών κανονισμός ενισχύει την 
ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων σιην εσωτερική αγορά 
και βοηθά τις κοινοτικές εταιρείες να ανταγωνίζονται σε ισό
τιμη βάση για την εξεύρεση διαθέσιμων χρηματοοικονομικών 
πόρων τόσο στις κοινοτικές όσο και στις διεθνείς κεφαλαια
γορές.

(5) Για την ανταγωνιστικότητα των κοινοτικών κεφαλαιαγορών, 
είναι σημαντικό να επιτευχθεί σύγκλιση των προτύπων που 
χρησιμοποιούνται στην Ευρώπη για την κατάρτιση των οικο
νομικών καταστάσεων με διάφορα διεθνή λογιστικά πρότυπα, 
που μπορούν να χρησιμοποιούνται παγκοσμίως για τις δια
συνοριακές συναλλαγές ή την εισαγωγή σε χρηματιστήριο, 
οπουδήποτε στον κόσμο.

(6) Στις 1 3 Ιουνίου 2000, η Επιτροπή δημοσίευσε την ανακοί
νωσή της «Στρατηγική χρηματοοικονομικής πληροφόρησης 
της ΕΕ: η μελλοντική πορεία», με την οποία προτάθηκε να 
καθιερωθεί, το αργότερο μέχρι το 2005, η κατάρτιση 
των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων όλων των

('’) EE L 372 της 31.12.1986, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία 
από την οδηγία 2001/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου.

(7) EE L 374 της 31.12.1991, σ. 7.
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εισηγμένων σε χρηματιστήριο εταιρειών της Κοινότητας 
βάσει μιας ενιαίας δέσμης λογιστικών προτύπων, δηλαδή των 
Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ).

(7) Τα διεθνή λογιστικά πρότυπα (ΔΛΠ) εκπονούνται από την 
Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΕΔΛΠ), σκοπός 
της οποίας είναι η δημιουργία μιας ενιαίας δέσμης παγκό
σμιων λογιστικών προτύπων. Επ' ευκαιρία της αναδιάρ
θρωσης της ΕΔΛΠ, το νέο διοικητικό συμβούλιο της επι
τροπής αυτής, με μία από τις πρώτες αποφάσεις που έλαβε 
την 1η Απριλίου 2001, μετονόμασε την ΕΔΛΠ σε Οργανι
σμό Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΟΔΛΠ), και, στο 
μέλλον, όσον αφορά τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, τα ΔΛΠ 
μετονομάζονται σε Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ). Τα πρότυπα αυτά θα πρέπει, κατά 
το δυνατόν και εφόσον εξασφαλίζουν ένα υψηλό επίπεδο 
διαφάνειας και συγκρισιμότητας των οικονομικών εκθέσεων 
στην Κοινότητα, να καταστούν υποχρεωτικά προς χρήση, 
από όλες τις κοινοτικές εταιρείες οι οποίες είναι εισηγμένες 
στο χρηματιστήριο.

(8) Τα μέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρμογή του παρό
ντος κανονισμού θα πρέπει να θεσπισθούν βάσει της από
φασης 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 
1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελε
στικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (') και 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τη δήλωση της Επιτροπής, της 
5ης Φεβρουάριου 2002, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχε
τικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας για τις χρηματοπιστω
τικές υπηρεσίες.

(9) Για την έγκριση ενός διεθνούς λογιστικού προτύπου το 
οποίο θα εφαρμόζεται στην Κοινότητα, το πρότυπο είναι 
ανάγκη, καταρχήν, να ανταποκρίνεται στη βασική απαίτηση 
που διέπει τις προαναφερόμενες οδηγίες του Συμβουλίου, 
δηλαδή η εφαρμογή του να οδηγεί σε μια πραγματική και 
αμερόληπτη απεικόνιση της χρηματοοικονομικής κατά
στασης και των επιδόσεων μιας επιχείρησης. Η αρχή αυτή 
εξετάζεται υπό το φως των προαναφερθεισών οδηγιών του 
Συμβουλίου χωρίς να επιβάλλει μια αυστηρή συμμόρφωση 
προς καθεμιά από τις διατάξεις των οδηγιών αυτών. Εν συνε
χεία, σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 
17ης Ιουλίου 2002, το πρότυπο αυτό πρέπει να προάγει το 
ευρωπαϊκό δημόσιο συμφέρον και, τέλος, να ανταποκρίνεται 
σε θεμελιώδη κριτήρια όσον αφορά την ποιότητα των πληρο
φοριών που απαιτούνται για τις οικονομικές καταστάσεις 
ώστε να είναι εύχρηστες.

(10) Μια τεχνική επιτροπή λογιστικών θεμάτων θα πρέπει να 
παρέχει υποστήριξη και εμπειρογνωμοσύνη στην Επιτροπή 
κατά την αξιολόγηση των διεθνών λογιστικών προτύπων.

(11) Ο μηχανισμός έγκρισης θα πρέπει να κινείται γρήγορα όταν 
προτείνονται διεθνή λογιστικά πρότυπα και ταυτόχρονα να 
αποτελεί για τους κυρίως ενδιαφερομένους, ιδίως για τους 
εθνικούς φορείς καθορισμού λογιστικών προτύπων, τους 
φορείς εποπτείας στον τομέα των κινητών αξιών, των τρα
πεζών και των ασφαλειών, τις κεντρικές τράπεζες, συμπερι- 
λαμβανομένης της ΕΚΤ, τον κλάδο των λογιστών και όσους 
καταρτίζουν και χρησιμοποιούν λογαριασμούς, ένα μέσο 
διαλόγου, μελέτης και ανταλλαγής πληροφοριών γύρω από

τα διεθνή λογιστικά πρότυπα. Ο μηχανισμός έγκρισης θα 
πρέπει να αποτελεί μέσο για την ανάπτυξη κοινής αντίληψης 
όσον αφορά τα εγκεκριμένα διεθνή λογιστικά πρότυπα στην 
Κοινότητα.

(12) Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, τα μέιρα που 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό τα οποία απαιτούν 
από τις εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες να εφαρμό
ζουν μια ενιαία δέσμη διεθνών λογιστικών προτύπων, είναι 
απαραίτητα για την επίτευξη του στόχου της συμβολής στην 
αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία των κοινοτικών 
κεφαλαιαγορών και, κατ' επέκταση, στην ολοκλήρωση της 
εσωτερικής αγοράς.

(13) Σύμφωνα με την ίδια αρχή, είναι απαραίτητο να δοθεί στα 
κράτη μέλη η δυνατότητα να επιτρέπουν ή να επιβάλλουν, 
στις εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες, να καταρτίζουν 
τους ετήσιους λογαριασμούς τους βάσει διεθνών λογιστικών 
προτύπων που υιοθετούνται με τη διαδικασία που θεσπίζει ο 
παρών κανονισμός. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να απο
φασίζουν κατά πόσον θα επεκτείνουν την υποχρεωτική ή 
προαιρετική εφαρμογή διεθνών λογιστικών προτύπων και σε 
άλλες εταιρείες όσον αφορά την κατάρτιση των ενοποιημέ
νων και/ή των ετήσιων λογαριασμών τους.

(14) Προκειμένου να διευκολύνεται η ανταλλαγή απόψεων και να 
παρέχεται η δυνατότητα στα κράτη μέλη να συντονίζουν τις 
θέσεις τους, η Επιτροπή θα πρέπει να ενημερώνει κατά δια
στήματα την κανονιστική επιτροπή λογιστικών θεμάτων σχε
τικά με τα δρομολογούμενα σχέδια, τα έγγραφα εργασίας, 
τις περιληπτικές εκθέσεις, για συγκεκριμένα θέματα και τα 
σχέδια εκθέσεων τα οποία εκδίδονται από τον ΟΔΛΠ, καθώς 
και για τις προκύπτουσες τεχνικές εργασίες της τεχνικής 
επιτροπής λογιστικών θεμάτων. Είναι επίσης σημαντικό να 
ενημερώνεται η κανονιστική επιτροπή λογιστικών θεμάτων 
εγκαίρως σε περίπτωση που η Επιτροπή προτίθεται να μην 
προτείνει την υιοθέτηση ενός διεθνούς λογιστικού προτύ
που.

(15) Κατά τις συζητήσεις και κατά την επεξεργασία των θέσεων 
που θα πρέπει να λαμβάνονται για τα έγγραφα που εκδίδο- 
νται από τον ΟΔΛΠ στη διαδικασία εκπόνησης διεθνών λογι
στικών προτύπων (IFRS και SIC-IFRIC), η Επιτροπή θα 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη σημασία που έχει η αποφυγή 
ανταγωνιστικών μειονεκτημάτων για τις ευρωπαϊκές εταιρείες 
που ασκούν δραστηριότητα στην παγκόσμια αγορά και, στο 
μέγιστο δυνατό βαθμό, τις απόψεις που εκφράζονται από τις 
αντιπροσωπείες στην κανονιστική επιτροπή λογιστικών θεμά
των. Η Επιτροπή θα εκπροσωπείται στα καταστατικά όργανα 
του ΟΔΛΠ.

(16) Ένα πρόσφορο και αυστηρό καθεστώς επιβολής είναι ουσιώ
δους σημασίας για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των επεν
δυτών στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Δυνάμει του άρθρου 
10 της συνθήκης, τα κράτη μέλη υποχρεούνται να λαμβά
νουν τα κατάλληλα μέτρα ώστε να εξασφαλίζουν τη συμμόρ
φωση προς τα διεθνή λογιστικά πρότυπα. Η Επιτροπή προτί- 
θεται να βρίσκεται σε επαφή με τα κράτη μέλη, κυρίως μέσω 
της Επιτροπής Ρυθμιστικών Αρχών των Αγορών Κινητών 
Αξιών (CESR), με σκοπό την ανάπτυξη κοινής προσέγγισης 
επιβολής των προτύπων.(') EE L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
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(17) Επιπλέον, είναι σημαντικό να επιτρέπεται σια κράτη μέλη να 
αναστέλλουν την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων μέχρι το 
2007 όσον αφορά τις εισηγμένες στο χρηματιστήριο εται
ρείες, τόσο στην Κοινότητα όσο και σε οργανωμένη αγορά 
τρίτης χώρας, οι οποίες εφαρμόζουν ήδη μια άλλη δέσμη 
διεθνώς αποδεκτών προτύπων ως πρωτογενή βάση για τους 
ενοποιημένους λογαριασμούς τους, καθώς επίσης και για 
εταιρείες των οποίων μόνο οι χρεωστικοί τίτλοι είναι εισηγ
μένοι στο χρηματιστήριο. Είναι ωστόσο καίριας σημασίας να 
εφαρμοσθούν, το αργότερο μέχρι το 2007, τα ΔΛΠ ως 
ενιαία δέσμη διεθνών λογιστικών προτύπων παγκοσμίως για 
όλες τις κοινοτικές εταιρείες που είναι εισηγμένες στο 
χρηματιστήριο σε οργανωμένη αγορά της Κοινότητας.

(18) Προκειμένου να δοθεί στα κράτη μέλη και στις εταιρείες η 
δυνατότητα να προβούν στις προσαρμογές που είναι ανα
γκαίες για να καταστήσουν δυνατή την εφαρμογή διεθνών 
λογιστικών προτύπων, ορισμένες από τις διατάξεις είναι 
ανάγκη να τεθούν σε εφαρμογή το 2005. Θα πρέπει να 
θεσπισθούν κατάλληλες διατάξεις για την, για πρώτη φορά, 
εφαρμογή των ΔΛΠ από εταιρείες, ως συνέπεια της ενάρξεως 
ισχύος του παρόντος κανονισμού. Οι εν λόγω διατάξεις θα 
πρέπει να καταρτισθούν σε διεθνές επίπεδο προκειμένου να 
εξασφαλισθεί η αναγνώριση των υιοθετούμενων λύσεων πα- 
γκοσμίως,

ΕΞ ΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Αρθρο 1

Στόχος

Ο παρών κανονισμός στοχεύει στην υιοθέτηση και τη χρήση διεθνών 
λογιστικών προτύπων στην Κοινότητα προκειμένου να εναρμονι- 
σθούν οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες που παρουσιάζονται 
από τις εταιρείες που αναψέρονται στο άρθρο 4, ούτως ώστε να 
εξασφαλισθεί ένα υψηλό επίπεδο διαφάνειας και συγκρισιμότητας 
των οικονομικών καταστάσεων και, ως εκ τούτου, η αποτελεσματική 
λειτουργία των κεφαλαιαγορών της Κοινότητας και της εσωτερικής 
αγοράς.

Αρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ως «διεθνή λογιστικά 
πρότυπα» νοούνται τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ), τα Διεθνή 
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) και οι συνα
φείς ερμηνείες (ερμηνείες της SIC-ΔΠΧΠ), οι μεταγενέστερες τροπο
ποιήσεις των εν λόγω προτύπων και συναφών ερμηνειών καθώς και 
tu μελλοντικά πρότυπα και συναφείς ερμηνείες που θα εκδώσει ή 
θα δημοσιεύσει στο μέλλον ο Οργανισμός Διεθνών Λογιστικών 
Προτύπων (ΟΔΛΠ).

Αρθρο 3

Υιοθέτηση και χρήση διεθνών λογιστικών προτύπων

1. Σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 6 
παράγραφος 2, η απόφαση ως προς τη δυνατότητα εφαρμογής στην 
Κοινότητα διεθνών λογιστικών προτύπων λαμβάνεται από την Επι
τροπή.

2. Τα διεθνή λογιστικά πρότυπα μπορούν να υιοθετούνται μόνον 
εφόσον:

— δεν είναι αντίθετα προς την αρχή του άρθρου 2 παράγραφος 3 
της οδηγίας 78/660/ΕΟΚ και του άρθρου 16 παράγραφος 3 
της οδηγίας 83/349/ΕΟΚ, και προάγουν το ευρωπαϊκό δημόσιο 
συμφέρον, και

— πληρούν τα κριτήρια της κατανοησιμότητας, της συνάφειας, της 
αξιοπιστίας και της συγκρισιμότητας που απαιτούνται για τη 
χρηματοοικονομική πληροφόρηση που είναι αναγκαία για τη 
λήψη οικονομικών αποφάσεων και την αξιολόγηση της επιστα
σίας της διαχείρισης.

3. Το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2002, η Επιτροπή, βάσει 
της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2, 
λαμβάνει απόφαση ως προς τη δυνατότητα εφαρμογής στην Κοι
νότητα των εν χρήση διεθνών λογιστικών προτύπων κατά την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

4. Τα υιοθετούμενα διεθνή λογιστικά πρότυπα δημοσιεύονται εξ 
ολοκλήρου σε καθεμία από τις επίσημες γλώσσες της Κοινότητας, 
υπό τύπον κανονισμού της Επιτροπής, στην Επίσημη Εφημερίδα 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Αρθρο 4

Ενοποιημένοι λογαριασμοί εισηγμένων στο χρηματιστήριο 
εταιρειών

Για κάθε οικονομικό έτος που αρχίζει από την 1η Ιανουάριου 2005 
και εφεξής, οι εταιρείες που διέπονται από το δίκαιο ενός κράτους 
μέλους καταρτίζουν τους ενοποιημένους λογαριασμούς τους 
σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα που υιοθετούνται βάσει 
της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2, εάν, 
κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού τους, οι τίτλοι 
τους είναι δεκτοί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά 
οιουδήποτε κράτους μέλους κατά την έννοια του ά|>0μου 1 σημείο 
13 της οδηγίας 93/22/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Μαίου 
1993, σχετικά με τις επενδυτικές υπηρεσίες στον τομέα των κινητών 
αξιών (').

Αρθρο 5

Δυνατότητες όσον αφορά τους ετήσιους λογαριασμούς και 
τις μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες

Tu κράτη μέλη δύναιται να επιτρέπουν ή vu υποχρεώνουν:

α) τις εταιρείες που αναφέρονται στο άρθρο 4 να καταρτίζουν τους 
ετήσιους λογαριασμούς τους,

β) τις άλλες εταιρείες, πλην εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 4, 
να καιαρτίζιιυν τους ενοποιημένους ή/και τους ετήσιους λογα
ριασμούς τους,

σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα που υιοθετούνται βάσει 
της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2.

Αρθρο 6

Διαδικασία επιτροπής

1. Η Επιτροπή επικουρείται από μια κανονιστική επιτροπή λογι
στικών θεμάτων, αναφερόμενη στο εξής ως «επιτροπή».

2. Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, ισχύουν 
τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των 
διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης.

(ή EE L 141 της 1 1.6.1993, ο. 27- οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία 
από την οδηγία 2000/64/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου (EE I. 290 της 1 7.11.2000, σ. 27).
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Η προθεσμία η οποία ορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της από
φασης 1999/468/ΕΚ καθορίζεται σε τρεις μήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό.

Άρθρο 7

Ενημέρωση και συντονισμός

1. Η Επιτροπή διατηρεί τακτικές επαφές με την επιτροπή σχετικά 
με την πρόοδο των δρομολογούμενων προγραμμάτων του ΟΔΛΠ 
και τα τυχόν σχετικά έγγραφα που εκδίδονται από τον ΟΔΛΠ προ- 
κειμένου να συντονίζει τις θέσεις και να διευκολύνει τις συζητήσεις 
σχετικά με την υιοθέτηση προτύπων που ενδέχεται να προκύψουν 
από τα εν λόγω προγράμματα και έγγραφα.

2. Η Επιτροπή ενημερώνει δεόντως και εγκαίρως την επιτροπή 
για την πρόθεσή της να μην προτείνει την υιοθέτηση συγκεκριμένου 
προτύπου.

Άρθρο 8

Κοινοποίηση

Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή και στα υπό
λοιπα κράτη μέλη τα μέτρα που λαμβάνουν δυνάμει του άρθρου 5.

Άρθρο 89

Μεταβατικές διατάξεις

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 4, τα κράτη μέλη μπορούν να 
ορίζουν ότι οι απαιτήσεις του άρθρου 4 εφαρμόζονται μόνον για

κάθε οικονομικό έτος που αρχίζει την ή αμέσως μετά την 1η 
Iuvouupiou 2007, για τις εταιρείες:

α) των οποίων μόνον οι χρεωστικοί τίτλοι είναι εισηγμένοι σε οργα
νωμένη αγορά οιουδήποτε κράτους μέλους κατά την έννοια του 
άρθρου 1 σημείο 1 3 της οδηγίας 93/22/ΕΟΚ, ή

β) των οποίων οι τίτλοι είναι δεκτοί για απ' ευθείας πώληση στο 
κοινό σε κράτος μη μέλος, και οι οποίοι, προς το σκοπό αυτό, 
χρησιμοποιούν διεθνώς αποδεκτά πρότυπα από την αρχή ενός 
οικονομικού έτους που έχει αρχίσει πριν από τη δημοσίευση του 
παρόντος κανονισμού στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρω
παϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 10

Ενημέρωση και ανασκόπηση

Η Επιτροπή προβαίνει σε ανασκόπηση της λειτουργίας του παρό
ντος κανονισμού και υποβάλλει σχετική έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοι
νοβούλιο και το Συμβούλιο το αργότερο την 1η Ιουλίου 2007.

Άρθρο 11

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη 
δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοι
νοτήτων.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος 
μέλος.

Βρυξέλλες, 19 Ιουλίου 2002.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

Ο Πρόεδρος 

Ρ. COX

Για το Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος 
Τ. PEDERSEN



Νόμος 2992/2002 
ΦΕΚ 54 A720-3-2002

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 

Άρθρο 1
Καθιέρωση Διεθνών Λογιστικών Προτύπων

1. Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.) (INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS) 
(IAS) εφαρμόζονται στη χώρα μας κατά την κατάρτιση των δημοσιευόμενων οικονομικών 
καταστάσεων οι οποίες περιλαμβάνουν: (α) Ισολογισμό (β) Κατάσταση Αποτελεσμάτων (γ) 
Κατάσταση Μεταβολών των ιδίων κεφαλαίων (δ) Κατάσταση ταμιακών ροών (ε) Σημειώσεις επί 
των οικονομικών καταστάσεων, ως εξής:
- Υποχρεωτικά από τις Ανώνυμες Εταιρίες των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες στο 
Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.
- Προαιρετικά από τις λοιπές επιχειρήσεις που έχουν τη μορφή Ανωνύμου Εταιρίας και 
επιλέγουν τους τακτικούς κατά νόμο ελεγκτές τους από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών - 
Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.).

2. Στις οικονομικές καταστάσεις της παραγράφου Ια- 1 γ περιλαμβάνονται τόσο οι ατομικές 
οικονομικές καταστάσεις των "μητρικών" εταιριών όσο και οι ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις των Ομίλων εταιριών που συντάσσονται με ευθύνη των "μητρικών" εταιριών των 
Ομίλων αυτών.

3. Η εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων αφορά στις οικονομικές καταστάσεις, 
ετήσιες ή περιοδικές, που καταρτίζονται κατά τις διαχειριστικές χρήσεις ή περιόδους οι οποίες 
λήγουν μετά τις 31.12.2002.

4. Οι εταιρίες που εφαρμόζουν τα Δ.Λ.Π., κατά την υποβολή των ετήσιων δηλώσεων 
φορολογίας εισοδήματος, προσαρμόζουν με τις προσήκουσες αναμορφώσεις στις αντίστοιχες 
φορολογικές δηλώσεις εισοδήματος, το λογιστικό αποτέλεσμα όπως εμφανίζεται στην 
κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσεως, προς το φορολογητέο αποτέλεσμα που προκύπτει με 
βάση τις διατάξεις της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας και φορολογούνται με βάση το 
φορολογητέο αποτέλεσμα αυτό. Η συμφωνία του λογιστικού προς το φορολογικό αποτέλεσμα 
της υπό εξέταση χρήσεως παρουσιάζεται σε ιδιαίτερη σημείωση επί των οικονομικών 
καταστάσεων.

5. Οι επιχειρήσεις που εφαρμόζουν υποχρεωτικά ή προαιρετικά τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 
δύναται να σχηματίζουν αφορολόγητο αποθεματικό ισόποσο του "κόστους" προσαρμογής στα 
Δ.Λ.Π. κατά τη χρήση πρώτης εφαρμογής τους.

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Ανάπτυξης μπορεί 
να καθορίζονται λεπτομέρειες της εφαρμογής των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων.



Γνωμοδότηση 27 / 338 / 2004
Προηνούιιενη σελίδα

Γνωμάτευση 27/338 
Αθήνα 02/02/2005

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΘΕΜΑ: Λογιστική αντιμετώπιση των αναγκών από την 
εφαρμογή λογιστικών προτύπων

Σχετικά: Έγγραφο της Διεύθυνσης Κ.Β.Σ. του ΥΠΟΟΙΚ Α.Π. 1001414/3/0015/ 5.1.2005

Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας για θέματα λογιστικής τυποποίησης βάσει του άρθρου 4 
του Ν. 3148/2003 παρακαλούμε να μας γνωρίσετε τις απόψεις σας επί των παρακάτω 
θεμάτων που αντιμετωπίζουμε:
1. Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κεφαλαίου 15 του Κ.Ν. 2190/1920 τα Διεθνή 
Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Α.Π.) εφαρμόζονται στη χώρα μας από 1.1.2005.
2. Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 7 του Κ.Β.Σ. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με τις 
διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 3301/2004 (ΦΕΚ Α' 263) ο επιτηδευματίας που συντάσσει τις 
Οικονομικές του Καταστάσεις, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π ), τηρεί τα 
λογιστικά του βιβλία ή με βάση τις αρχές και τους κανόνες των Διεθνών Λογιστικών 
Προτύπων (Δ.Λ.Π.), ή με βάση τις αρχές και τους κανόνες της ισχύουσας φορολογικής 
νομοθεσίας.
Σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 7 του Κ.Β.Σ., που προστέθηκε με το άρθρο 12 του Ν 
3301/2004. ο επιτηδευματίας που τηρεί τα βιβλία του σύμφωνα με τους κανόνες των Διεθνών 
Λογιστικών Προτύπων (Δ.Λ.Π ), υποχρεούται:

Α. Να συντάσσει Πίνακα Συμφωνίας Λογιστικής - Φορολογικής Βάσης 
(Π.Σ.Λ.Φ.Β.).
Στον Πίνακα αυτό καταχωρούνται, σε χωριστές στήλες, για κάθε 
πρωτοβάθμιο διαφοροποιημένο λογαριασμό σε χρέωση ή πίστωση: 

α) Η αξία όπως προκύπτει από τα τηρούμενα βιβλία 
(Λογιστική βάση).
β) Η αξία που προσδιορίζεται με βάση τους κανόνες της
φορολογικής νομοθεσίας (Φορολογική βάση).
γ) Η διαφορά μεταξύ Λογιστικής και Φορολογικής βάσης.

Β. Να τηρεί ιδιαίτερο Φορολογικό Μητρώο Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων, 
το οποίο μπορεί να είναι ενσωματωμένο στο κύριο Μητρώο Πάγιων 
Περιουσιακών Στοιχείων της εταιρείας και χρησιμοποιείται ως βάση του 
ποσοτικού προσδιορισμού των αναγκαίων καταχωρήσεων στον Πίνακα 
Φορολογικών Αποτελεσμάτων, στο βαθμό που, κατά την εφαρμογή των 
Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Δ.Λ.Π.), προκύπτουν διαφορές στην 
αποτίμηση των πάγιων περιουσιακών στοιχείων, είτε λόγω της 
διαφοροποίησης της προ των αποσβέσεων αξίας τους, είτε λόγω της 
διαφοροποίησης των συσσωρευμένων αποσβέσεων.
Γ. Να συντάσσει Πίνακες, Φορολογικών Αποτελεσμάτων Χρήσης,
Σχηματισμού Φορολογικών Αποθεματικών και Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα 
Φορολογικών Αποθεματικών, των οποίων τα δεδομένα προκύπτουν από 
λογαριασμούς που τηρούνται με τη διπλογραφική μέθοδο.

3. Λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων της περίπτωσης Γ' της παραγράφου 7 του άρθρου 7 
του Κ.Β.Σ. σύμφωνα με τις οποίες τα δεδομένα των Πινάκων πρέπει να προκύπτουν από 
λογαριασμούς που τηρούνται με τη διπλογραφική μέθοδο και των διατάξεων της παραγράφου



1 του άρθρου 139 του Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, παρακαλούμε να μας απαντήσετε στα 
ακόλουθα ερωτήματα:

α) Εάν είναι δυνατόν να διαμορφωθεί ένα ενδεικτικό λογιστικό μοντέλο 
λογαριασμών διπλογραφικής μεθόδου το οποίο θα λειτουργεί στα λογιστικά 
βιβλία που τηρούνται σύμφωνα με τις αρχές των Διεθνών Λογιστικών 
Προτύπων (Δ.Λ.Π.) ως λογαριασμοί τάξεως ή σε άλλα ξεχωριστά βιβλία 
(Ημερολόγια - Καθολικά) και εάν είναι δυνατόν παρακαλούμε να το 
διαμορφώσετε για την διευκόλυνση τόσο των επιχειρήσεων όσο και του 
φορολογικού ελέγχου.
β) Εάν η επιχείρηση δύναται ακόμη στο τέλος της χρήσης,- μετά την 
οριστικοποίηση των μεγεθών (βάσει του Οριστικού Ισοζυγίου) από τα οποία 
καταρτίζονται οι καταστάσεις Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων σύμφωνα με 
τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.),- έχει τη δυνατότητα με άλλο τρόπο 
ημερολογιακών εγγραφών τα μεγέθη αυτά του οριστικού Ισοζυγίου να τα 
διαμορφώνει σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία και να καταλήγει έτσι 
στην κατάρτιση των Πινάκων της περίπτωσης Ρ. 
γ) Τη μορφή των Φορολογικών Πινάκων της περίπτωσης Ρ. 
δ) Τη μορφή του Πίνακα Συμφωνίας Λογιστικής Φορολογικής Βάσης και εάν 
στον Πίνακα αυτό καταχωρούνται όλοι οι διαφοροποιημένοι πρωτοβάθμιοι 
λογαριασμοί ή μόνο οι αποτελεσματικοί διαφοροποιημένοι πρωτοβάθμιοι 
λογαριασμοί, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι στον Πίνακα 
Φορολογικών Αποτελεσμάτων εμφανίζονται μόνο οι αποτελεσματικοί 
λογαριασμοί τα δεδομένα των οποίων προκύπτουν από λογαριασμούς που 
τηρούνται διπλογραφικά και δεν προκύπτει υποχρέωση τήρησης 
λογαριασμών για τις διαφορές που προκύπτουν σε μη αποτελεσματικούς 
λογαριασμούς μεταξύ λογιστικής και φορολογικής βάσης.

Β. Η ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ Σ.ΛΟ.Τ. ΣΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΘΕΜΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΞΗΣ:
Β1. Λογιστικό μοντέλο λογαριασμών που τηρούνται διπλογραφικά, από τους οποίους θα 
προκύπτουν οι Φορολογικοί Πίνακες της περίπτ. Γ' της παραγράφου 7 του άρθρου 7 του 
Κ.Β.Σ. - Μορφή των Φορολογικών αυτών Πινάκων - Εφαρμογή του Ελληνικού Γενικού 
Λογιστικού Σχεδίου (Ε.Γ.Λ.Σ.) και των Κλαδικών Λογιστικών Σχεδίων (Κ.Λ.Σ.)

Οι εταιρείες που εφαρμόζουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.) και 
τηρούν τα λογιστικά τους βιβλία με βάση τις αρχές και τους κανόνες των 
Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Δ.Λ.Π.), εφαρμόζουν το Ελληνικό Γενικό 
Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ.) και τα Κλαδικά Λογιστικά Σχέδια (Κ.Λ.Σ.), κατά 
περίπτωση. Οταν το περιεχόμενο των πράξεων και των λογιστικών 
γεγονότων ανταποκρίνεται στο περιεχόμενο των υποχρεωτικών 
λογαριασμών του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Ε.Γ.Λ.Σ.) ή των 
Κλαδικών Λογιστικών Σχεδίων (Κ.Λ.Σ.), υποχρεωτικά χρησιμοποιούνται οι 
λογαριασμοί αυτοί. Οταν, κατά την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών 
Προτύπων (Δ.Λ.Π.) παρουσιάζονται ειδικές ανάγκες, χρησιμοποιούνται νέοι 
λογαριασμοί κατά την κρίση των εταιρειών (παρ. 1 άρθρου 139 Κ.Ν.
2190/1920 όπως ισχύει).
• Το Συμβούλιο Λογιστικής Τυποποίησης (Σ.ΛΟ.Τ ), στα πλαίσια των 
αρμοδιοτήτων του, έχει τη δυνατότητα να γνωματεύει για τους νέους 
λογαριασμούς του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Ε.Γ.Λ.Σ.) ή των 
Κλαδικών Λογιστικών Σχεδίων (Κ.Λ.Σ.) για την εφαρμογή των Διεθνών 
Λογιστικών Προτύπων (Δ.Λ.Π.), έπειτα από ερώτημα των ενδιαφερομένων 
εταιρειών ή της Δημόσιας Διοίκησης, στο οποίο πρέπει να περιγράφονται οι 
περιπτώσεις ειδικών αναγκών των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Δ.Λ.Π.) 
που δεν καλύπτονται από τους λογαριασμούς του Ελληνικού Γενικού 
Λογιστικού Σχεδίου (Ε.Γ.Λ.Σ.) ή των Κλαδικών Λογιστικών Σχεδίων (Κ.Λ.Σ.).

Λογιστικό Σύστημα παρακολούθησης των φορολογικών υποχρεώσεων της παρ. 7 του 
άρθρου 7 του Κ.Β.Σ. όπως ισχύει.

• Σύμφωνα με τη διάταξη της περ. Γ' της παρ. 7 του άρθρου 7 του Κ.Β.Σ «Τα 
δεδομένα των Φορολογικών Πινάκων προκύπτουν από λογαριασμούς που 
τηρούνται με τη διπλογραφική μέθοδο».
• Κάθε εταιρεία (επιτηδευματίας) που συντάσσει τις Ετήσιες Οικονομικές της 
Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π ), είτε 
υποχρεωτικά, είτε προαιρετικά και τηρεί τα βιβλία της σύμφωνα με τα Διεθνή



Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.), έχει τη δυνατότητα να επιλέγει έναν από τους 
δύο ακόλουθους τρόπους διπλογραφικής, λογιστικής παρακολούθησης των 
φορολογικών υποχρεώσεων της περ. Γ' της παρ. 7 του άοθοου 7 του Κ.Β.Σ. 

α) Να τηρεί στα βιβλία της ξεχωριστό από το κυρίως 
λογιστικό της σύστημα παράλληλο διπλογραφικό σύστημα με 
χωριστό Ημερολόγιο και χωριστό Καθολικό, το οποίο θα 
λειτουργεί ως εξής:

- Το ξεχωριστό διπλογραφικό σύστημα είναι 
δυνατόν να ενημερώνεται παράλληλα με το 
κυρίως λογιστικό σύστημα των Διεθνών 
Λογιστικών Προτύπων (Δ.Λ.Π.), είτε με τις 
ίδιες αξίες αν δεν υπάρχει διαφοροποίηση 
από τη φορολογική νομοθεσία, είτε με αξίες 
που προκύπτουν από τη φορολογική 
νομοθεσία.
- Το ξεχωριστό διπλογραφικό σύστημα είναι 
δυνατόν να ενημερώνεται στο τέλος κάθε 
χρήσης με βάση τα στοιχεία του οριστικού 
Ισοζυγίου του κυρίως λογιστικού συστήματος 
των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 
(Δ.Λ.Π.). Στην περίπτωση αυτή, στο 
ξεχωριστό διπλογραφικό σύστημα τηρούνται 
υποχρεωτικά τουλάχιστον οι λογαριασμοί 
από τους οποίους προκύπτουν οι 
Φορολογικοί Πίνακες των περίπτ. Α' και Γ 
της παρ. 7 του άρθρου 7 του Κ.Β.Σ. Ο 
λογαριασμός Φορολογικών Αποτελεσμάτων 
Χρήσης διαμορφώνεται από το υπόλοιπο 
(κέρδος ή ζημιά) του λογαριασμού 86 
''Αποτελέσματα Χρήσης Διεθνών 
Λογιστικών Προτύπων (Δ.Λ.Π.) και από τις 
χρεωστικές και από τις πιστωτικές 
προσωρινές διαφορές που προκύπτουν από 
την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών 
Προτύπων (Δ.Λ.Π.) και της φορολογικής 
νομοθεσίας. Για λεπτομέρειες 
παραπέμπουμε στο μοντέλο Λογαριασμών 
Τάξεως (πιο κάτω Βία, Βίβ, ΒΙγ, Βίδ).

β) Να τηρεί τους λογαριασμούς των παράλληλων 
φορολογικών υποχρεώσεων της περ. Γ' της παρ. 7 του 
άρθρου 7 του Κ.Β.Σ. στο κυρίως λογιστικό σύστημα των 
Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Δ.Λ.Π ), στο ίδιο 
Ημερολόγιο και στο ίδιο Καθολικό των λογιστικών του 
βιβλίων. Σύμφωνα με τους κανόνες και τις αρχές της 
Λογιστικής, που περιλαμβάνονται στο Ελληνικό Γενικό 
Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ.) και στα Κλαδικά Λογιστικά Σχέδια 
(Κ.Λ.Σ.), οι πληροφορίες που είναι ανεξάρτητες από τους 
λογαριασμούς ουσίας της Γενικής Λογιστικής 
παρακολουθούνται στο ανεξάρτητο λογιστικό κύκλωμα των 
Λογαριασμών Τάξεως της ομάδας 10 του Σχεδίου 
Λογαριασμών των εν λόγω Λογιστικών Σχεδίων. Οι 
φορολογικές υποχρεώσεις της περ. Γ' της παρ. 7 του 
άρθρου 7 του Κ.Β.Σ. δεν είναι δυνατόν να παρακολουθούνται 
σε λογαριασμούς ουσίας, επειδή αυτό δεν προβλέπεται από 
το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ.) και τα 
Κλαδικά Λογιστικά Σχέδια (Κ.Λ.Σ.) και επειδή ένας τέτοιος 
χειρισμός θα αλλοίωνε το περιεχόμενο των λογαριασμών 
ουσίας και θα επέφερε σύγχυση. Κάθε εταιρεία 
(επιτηδευματίας), που θα επιλέξει να τηρεί διπλογραφικά, 
στο κυρίως λογιστικό της σύστημα, τους λογαριασμούς της



περ. Ρ της παρ. 7 του άρθρου 7 του Κ.Β.Σ., θα εφαρμόσει 
υποχρεωτικά το μοντέλο Λογαριασμών Τάξεως που 
ακολουθεί πιο κάτω (Βία, Βίβ, ΒΙγ, Βίδ), με δυνατότητα 
ανάπτυξης των λογαριασμών, τρίτου βαθμού και πέρα, κατά 
τον τρόπο που θα την διευκολύνει η εφαρμογή του, με την 
απαραίτητη προϋπόθεση ότι από την ανάπτυξη αυτή θα 
προκύπτουν διακεκριμένα όλες οι πληροφορίες (χρεωστικές 
- πιστωτικές προσωρινές διαφορές τουλάχιστον κατά 
πρωτοβάθμιο λογαριασμό / αφορολόγητα αποθεματικά) που 
είναι απαραίτητες για την κατάρτιση των Φορολογικών 
Πινάκων της περίπτωσης Γ' και του Πίνακα Συμφωνίας 
Λογιστικής - Φορολογικής Βάσης (Π.Σ.Λ.Φ.Β.) της περίπτ.
Α\ της παρ. 7 του άρθρου 7 του Κ.Β.Σ.

Βία. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Διαμορφωθέντα Φορολογικά Αποτελέσματα Χρήσης
16.86 Λογαριασμός 86 - Αποτελεσμάτων Χρήσης Δ.Λ.Π
.86.86.01 Μεταφερθέν υπόλοιπο λογαριασμού 86 στο τέλος της περιόδου του Ισολογισμού (08.86.86.01)
16.88 Διαφορές Ε.ΓΛΣ / Δ.Λ.Π. - Φορολογικής Νομοθεσίας
16.88.60 Διαφορές Αμοιβών και Εξόδων Προσωπικού
.86.88.60.99 Μη εκπιπτόμενες δαπάνες προσωπικού (08.86.88.01/02.60)
16.88.61 Διαφορές Αμοιβών και Εξόδων Τρίτων
.86.88.61.99 Μη εκπιπτόμενες αμοιβές τρίτων (08.86.88.01/02.61)
16.88.62 Διαφορές Παροχών Τρίτων
.86.88.62. 99 Μη εκπιπτόμενες παροχές τρίτων (08.86.88.01/02.62)
16.88.63 Διαφορές Φόρων - Τελών
.86.88.63. 99 Μη εκπιπτόμενοι φόροι - τέλη (08.86.88.01/02.63)
16.88.64 Διαφορές Διαφόρων Εξόδων
.86.88.64. 99 Μη εκπιπτόμενα διάφορα έξοδα (08.86.88.01/02.64)
16.88.65 Διαφορές τόκων και συναφών εξόδων
.86.88.65. 99 Μη εκπιπτόμενοι τόκοι και συναφή έξοδα (08.86.88.01/02.65)
16.88.66 Διαφορές Αποσβέσεων Πάγιων Στοιχείων Ενσωματωμένων στο Λειτουργικό Κόστος
.86.88.66.10 Διαφορές Αποσβέσεων Εδαφικών Εκτάσεων (08.86.88.01/02.66)
.86.88.66.11 Διαφορές Αποσβέσεων Κτιρίων και Εγκ/σεων Κτιρίων (08.86.88.01/02.66)
.86.88.66.12 Διαφορές Αποσβέσεων Μηχ/των - Τεχνικών Εγκ/σεων (08.86.88.01/02.66)
.86.88.66.13 Διαφορές Αποσβέσεων Μεταφορικών Μέσων (08.86.88.01/02.66)
.86.88.66.14 Διαφορές Αποσβέσεων Επίπλων-Λοιπού Εξοπλισμού (08.86.88.01/02.66)
.86.88.66.16 Διαφορές Αποσβέσεων Ασώματων Ακινητοποιήσεων και Εξόδων Πολυετούς Απόσβεσης (08.86.88.01/02.66)
ωση: Προϋπόθεση η τήρηση διπλού Μητρώου Πάγιων Στοιχείων (να προκύπτουν οι φορολογικές αποσβέσεις και οι 
Γβέσεις των Δ.Λ.Π.)

6.88.68 Διαφορές Προβλέψεων Εκμετάλλευσης
.86.88.68.00 Προβλέψεων για αποζημιώσεις προσωπικού (08.86.88.01/02.68)
.86.88.68.01 Προβλέψεων για υποτιμήσεις συμμετοχών σε λοιπές πλην Α.Ε. επιχειρήσεις (08.86.88.01/02.68)
.86.88.68.09 Λοιπών Προβλέψεων Εκμετάλλευσης (08.86.88.01/02.68)
6.88.79 Διαφορές Οργανικών Εσόδων κατ' είδος
.86.88.79.99 Σύνολο διαφορών / ή ανάλυση κατ' είδος (70 - 78), αν υπάρχουν (08.86.88.01/02.79)
6.88.81 Διαφορές Έκτακτων και Ανόργανων Αποτελεσμάτων 
.86.88.81.00 Έκτακτων και Ανόργανων Εξόδων (08.86.88.01/02.81)
.86.88.81.01 Έκτακτων και Ανόργανων Εσόδων (08.86.88.01/02.81)



[.86.88.81.02 Έκτακτων Ζημιών (08.86.88.01/02.81)
[.86.88.81.03 Έκτακτων Κερδών (08.86.88.01/02.81)
36.88.82 Διαφορές Εξόδων - Εσόδων προηγούμενων χρήσεων 
[.86.88.82.00 Εξόδων προηγούμενων χρήσεων (08.86.88.01/02.82)
[.86.88.82.01 Εσόδων προηγούμενων χρήσεων (08.86.88.01/02.82)
36.88.83 Διαφορές Προβλέψεων για Έκτακτους Κινδύνους
[.86.88.83.10 Απαξιώσεων και Υποτιμήσεων Πάγιων Στοιχείων (08.86.88.01/02.83)
[.86.88.83.11 Επισφαλών Απαιτήσεων (08.86.88.01/02.83)
[.86.88.83.12 Εξαιρετικών Κινδύνων και Έκτακτων Εξόδων (08.86.88.01/02.83)
[.86.88.83.13 Εξόδων Προηγούμενων Χρήσεων (08.86.88.01/02.83)
[.86.88.83.98 Λοιπών Έκτακτων Κινδύνων (08.86.88.01/02.83)
36.88.84 Διαφορές Προβλέψεων Εσόδων Προηγούμενων Χρήσεων
-.86.88.84.00 Από αχρησιμοποίητες προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων (08.86.88.01/02.84)
-.86.88.84.01 Από χρησιμοποιούμενες προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων για έκτακτους κινδύνους (08.86.88.01/02.84)
16.88.85 Διαφορές Αποσβέσεων Πάγιων Στοιχείων μη Ενσωματωμένες στο Λειτουργικό Κόστος
-.86.88.85.10 Εδαφικών Εκτάσεων (08.86.88.01/02.85)
[.86.88.85.11 Κτιρίων - Εγκαταστάσεων Κτιρίων (08.86.88.01/02.85)
[.86.88.85.12 Μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων (08.86.88.01/02.85)
;.86.88.85.13 Μεταφορικών Μέσων (08.86.88.01/02.85)
[.86.88.85.14 Επίπλων - Λοιπού Εξοπλισμού (08.86.88.01/02.85)
-.86.88.85.16 Ασώματων Ακινητοποιήσεων και Εξόδων πολυετούς απόσβεσης (08.86.88.01/02.85)
ίωση: Προϋπόθεση η τήρηση διπλού Μητρώου Πάγιων Στοιχείων

Αναμορφωθέντα Φορολογικά Αποτελέσματα Χρήσης
16.86 Λογαριασμός 86 - Αποτελεσμάτων Χρήσης Δ.Λ.Π.
.86.86.01 Μεταφερθέν υπόλοιπο λογαριασμού 86 στο τέλος της περιόδου του Ισολογισμού (04.86.86.01)
16.88 Ενσωματωμένες στα Αποτελέσματα Χρήσης Διαφορές Ε.ΓΛΣ / Δ.Λ.Π. - Φορολογικής Νομοθεσίας
1.86.88.01 Ενσωματωμένες Χρεωστικές Διαφορές
1.86.88.01.60 Διαφορές Αμοιβών και Εξόδων Προσωπικού (04.86.88.60.99)
1.86.88.01.61 Διαφορές Αμοιβών και Εξόδων Τρίτων (04.86.88.61.99)
1.86.88.01.62 Διαφορές Παροχών Τρίτων (04.86.88.62.99)
1.86.88.01.63 Διαφορές Φόρων - Τελών (04.86.88.63.99)
.86.88.01.64 Διαφορές Διαφόρων Εξόδων (04.86.88.64.99)
.86.88.01.65 Διαφορές Τόκων και Συναφών Εξόδων (04.86.88.65.99)
.86.88.01.66 Διαφορές Αποσβέσεων Πάγιων Στοιχείων Ενσωματωμένων στο Λειτουργικό Κόστος (04.86.88.66.10/11/12/13/1^ 
.86.88.01.68 Διαφορές Προβλέψεων Εκμετάλλευσης (04.86.88.68.00/01/09)
.86.88.01.79 Διαφορές Οργανικών Εσόδων κατ' είδος (04.86.88.79.99)
.86.88.01.81 Διαφορές Έκτακτων και Ανόργανων Αποτελεσμάτων (04.86.88.81.00/01/02/03)
.86.88.01.82 Διαφορές Εξόδων - Εσόδων Προηγούμενων Χρήσεων (04.86.88.82.00/01)
.86.88.01.83 Διαφορές Προβλέψεων για Έκτακτους Κινδύνους (04.86.88.83.10/11/12/13/98)
.86.88.01.84 Διαφορές Προβλέψεων Εσόδων Προηγούμενων Χρήσεων (04.86.88.84.00/01)
.86.88.01.85 Διαφορές Αποσβέσεων Πάγιων Στοιχείων μη Ενσωματωμένων στο Λειτουργικό Κόστος 
1.86.88.85.10/11/12/13/14/16)
.86.88.02 Ενσωματωμένες Πιστωτικές Διαφορές Αναπτύσσεται όπως ο λογαριασμός 08.86.88.01
6.89 Μεταφερθέντα Φορολογικά Αποτελέσματα
.86.89.00 Φορολογικά κέρδη χρήσης (υπολ. Λογ. 08.86/-) (συλλειτουργεί με το λογ. 04.88.01.00)
.86.89.01 Φορολογικές ζημίες χρήσης (υπολ. Λογ. 08.86/+) (συλλειτουργεί με το λογ. 04.88.01.01)

Βίβ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ



' Μεταφερθέντα υπόλοιπα προηγούμενης χρήσης Αποθεματικών - Αποτελεσμάτων
37.41 Μεταφερθέντα Αποθεματικά
1.87.41.02 Τακτικό Αποθεματικό (08.88.41.02)
1.87.41.03 Αποθεματικά Καταστατικού (08.88.41.03)
1.87.41.04 Ειδικά Αποθεματικά (08.88.41.04)
1.87.41.05 Έκτακτα Αποθεματικά (08.88.41.05)
1.87.41.08 Αφορολόγητα Αποθεματικά (08.88.41.08.XX) Αναπτύσσεται σύμφωνα με τις ανάγκες της νομοθεσίας
3.87.41.09 Αποθεματικά για ίδιες μετοχές (08.88.41.09)
3.87.41.90 Αποθεματικά από απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα (08.88.41.90)
3.87.41.91 Αποθεματικά από έσοδα φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο (08.88.41.91)
37.42 Μεταφερθέντα Αποτελέσματα Προηγούμενης Χρήσης
3.87.42.02 Υπόλοιπο Φορολογικών Κερδών Προηγούμενης Χρήσης (08.88.42.02) 
ί.87.42.03 Υπόλοιπο Φορολογικών Ζημιών Προηγούμενης Χρήσης (08.88.42.03)
3.87.42.04 Υπόλοιπο Φορολογικών Ζημιών Προηγούμενων Χρήσεων (08.88.42.04)
I Λογαριασμός Διάθεσης Φορολογικών Αποτελεσμάτων
38.01 Υπόλοιπα Λογαριασμών προς Διάθεση
ί.88.01.00 Καθαρά φορολογικά κέρδη χρήσης (08.86.89.00)
ί.88.01.01 Φορολογικές ζημίες χρήσης (08.86.89.01)
ί.88.01.02 Υπόλοιπο φορολογικών κερδών προηγούμενης χρήσης (08.88.42.02)
3.88.01.03 Φορολογικές ζημίες προηγούμενης χρήσης (08.88.42.03)
3.88.01.04 Φορολογικές ζημίες προηγούμενων χρήσεων προς κάλυψη (08.88.42.04)
ί.88.01.06 Διαφορές φόρων φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων (08.88.54.08)
3.88.01.07 Λογαριασμός αποθεματικών προς διάθεση (08.88.41 ΧΧ/ΧΧ=02-99)
38.41 Σχηματιζόμενα Αποθεματικά 
ί.88.41.02 Τακτικό Αποθεματικό (08.88.41.02)
ί.88.41.03 Αποθεματικά Καταστατικού (08.88.41.03)
3.88.41.04 Ειδικά Αποθεματικά (08.88.41.04)
3.88.41.05 Έκτακτα Αποθεματικά (08.88.41.05)
3.88.41.08 Αφορολόγητα Αποθεματικά (08.88.41.08) Αναπτύσσεται σύμφωνα με τις ανάγκες της νομοθεσίας
3.88.41.09 Αποθεματικά για ίδιες μετοχές (08.88.41.09)
3.88.41.90 Αποθεματικά απαλλασσόμενα της φορολογίας εισοδήματος (08.88.41.90) Αναπτύσσεται κατά διάταξη της νομοθεσί 
ί.88.41.91 Αποθεματικά από έσοδα φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο (08.88.41.91) Αναπτύσσεται κατά διάταξη της νομοθεσίι
38.53 Διανεμόμενα Φορολογητέα Κέρδη 
.88.53.01 Πρώτο μέρισμα (08.88.53.01)
.88.53.02 Προμέρισμα (08.88.53.02)
■.88.53.03 Πρόσθετο μέρισμα (08.88.53.03)
>.88.53.08 Ποσοστά Μελών Δ.Σ. (08.88.53.08)
38.54 Μη εκπιπτόμενοι φόροι χρήσης
ί.88.54.08 Φόρος Εισοδήματος & Εισφορά ΟΓΑ (08.88.54.08)
.88.54.09 Λοιποί μη εκπιπτόμενοι φόροι (08.88.54.09)
18.99 Υπόλοιπο Φορολογικών Αποτελεσμάτων 
.88.99.98 Φορολογικά κέρδη εις Νέον (08.88.42.00)
.88.99.99 Φορολογικές ζημίες εις Νέον (08.88.42.01)
Λογαριασμοί Ισολογισμού συνδεόμενοι με τη Διάθεση Φορολογικών Αποτελεσμάτων

18.41 Σχηματισμένα Αποθεματικά (προϋπάρχοντα και Διάθεσης)
.88.41.02 Τακτικό Αποθεματικό (Πρ. χρήσεως 04.87.41.02 / 04.88.01.07 και Διάθεσης 04.88.41.02)
.88.41.03 Αποθεματικά Καταστατικού (Πρ. χρήσεως 04.87.41.03 / 04.88.01.07 και Διάθεσης 04.88.41.03)
.88.41.04 Ειδικά Αποθεματικά (Πρ. χρήσεως 04.87.41.04 / 04.88.01.07 και Διάθεσης 04.88.41.04)



3.88.41.05 Έκτακτα Αποθεματικά (Πρ. χρήσεως 04.87.41.05 / 04.88.01.07 και Διάθεσης 04.88.41.05)
3.88.41.08 Αφορολόγητα Αποθεματικά Ειδικών Διατάξεων Νόμων (Πρ. χρήσεως 04.87.41.08 / 04.88.01.07 και Διάθεσης 
1.88.41.08.XX) Αναπτύσσεται σύμφωνα με τις ανάγκες της νομοθεσίας
3.88.41.09 Αποθεματικά για ίδιες μετοχές (04.87.41.09 / 04.88.01.07 και Διάθεσης 08.88.41.09)
3.88.41.90 Αποθεματικά από απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα (Πρ. χρήσεως 04.87.41.90 και Διάθεσης 04.88.41.90) 
«πττύσσεται κατά ειδική διάταξη νόμου
3.88.41.91 Αποθεματικά από έσοδα φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο (Πρ. χρήσεως 04.87.41.91 και Διάθεσης 04.88.41.91) 
/άπτυξη κατά ειδική διάταξη νόμου
38.42 Αποτελέσματα (Κέρδη - Ζημίες)
3.88.42.00 Υπόλοιπο φορολογικών κερδών εις Νέον (04.88.99.98)
3.88.42.01 Υπόλοιπο φορολογικών ζημιών εις Νέον (04.88.99.99)
3.88.42.02 Υπόλοιπο φορολογικών κερδών προηγούμενης χρήσης (Πρ. χρήσεως 04.87.42.02 και Διάθεσης 04.88.01.02)
3.88.42.03 Υπόλοιπο φορολογικών ζημιών προηγούμενης χρήσης (Πρ. χρήσεως 04.87.42.03 και Διάθεσης 04.88.01.03)
3.88.42.04 Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων (Πρ. χρήσεως 04.87.42.04 και Διάθεσης 04.88.01.04) Αναπτύσσεται και 
)ήση
38.53 Διανεμηθέντα Φορολογικά Κέρδη
3.88.53.01 Πρώτο μέρισμα πληρωτέο (04.88.53.01)
3.88.53.02 Προμερίσματα πληρωτέα (04.88.53.02)
3.88.53.03 Πρόσθετα μερίσματα πληρωτέα (04.88.53.03)
3.88.53.08 Δικαιούχοι - Μέλη Δ.Σ. / ποσοστά (04.88.53.08)
38.54 Μη εκπιπτόμενοι πληρωτέοι φόροι
3.88.54.08 Φόρος Εισοδήματος (χρήσης και προηγούμενων (04.88.54.08)
1.88.54.09 Λοιποί μη εκπιπτόμενοι φόροι χρήσης (04.88.54.09)

ΒΙγ. ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
04.89 Λοιποί Λογαριασμοί Φορολογικής Ενημέρωσης

04.89.41 Διαφορές Αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων - Υπεραξίες
04.89.41.06 Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών και χρεογράφων
(08.89.41.06) Αναπτύσσεται κατά νόμο περί αναπροσαρμογής
04.89.41.07 Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων
(08.89.41.07) Αναπτύσσεται κατά νόμο περί αναπροσαρμογής
04.89.41.10 Επιχορηγήσεις πάγιων επενδύσεων (08.89.41.10)
04.89.41.89 Υπεραξίες συγχωνεύσεων - διασπάσεων επιχειρήσεων (08.89.41.89)
Αναπτύσσεται κατά νόμο και κατά περίπτωση

08.89 Μεταφερθέντες Λοιποί Λογαριασμοί Φορολογικής Ενημέρωσης
08.89.41 Μεταφερθείσες Διαφορές Αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων - 
Υπεραξίες

08.89.41.06 Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών και χρεογράφων
(04.89.41.06) Ανάπτυξη κατά νόμο περί αναπροσαρμογής
08.89.41.07 Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων
(04.89.41.07)
08.89.41.10 Επιχορηγήσεις Πάγιων Στοιχείων (04.89.41.10)
08.89.41.89 Υπεραξίες Συγχωνεύσεων - Διασπάσεων Επιχειρήσεων (04.89.41.89)

Βίδ. ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΑΞΕΩΣ (Βία, Βίβ,
ΒΙγ)
Βίδΐ. Ο λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης (Βία 04.86/08.86) σχηματίζεται κατά 
φορολογική χρήση και λειτουργεί ως εξής :
Βΐδΐ.1 Το υπόλοιπο του λογαριασμού 86 «Αποτελέσματα Χρήσης» (π.χ. Καθαρά Κέρδη
1.000 EURO) μεταφέρεται στους άνω λογαριασμούς τάξεως.

Χρέωση:
04.86.86.01 «Διαμορφωθέντα Φορολογικά Αποτελέσματα Χρήσης» 1.000
Πίστωση:



08.86.86.01 «Αναμορφωθέντα Φορολογικά Αποτελέσματα Χρήσης» 1.000
Σε περίπτωση Καθαρών Ζημιών η ως άνω εγγραφή αντιστρέφεται.
Βΐδΐ.2 Οι ως άνω λογαριασμοί τάξεως χρεοπιστώνονται με τις διαφορές των εξόδων 
και των εσόδων που προκύπτουν από την εφαρμογή των Δ.Λ.Π. και των εξόδων και 
των εσόδων που προσδιορίζονται από τη φορολογική νομοθεσία. Για λόγους 
απλοποίησης θεωρούμε ότι οι διαφορές αυτές περιορίζονται μόνο στις αποσβέσεις πάγιων 
στοιχείων ως εξής:

Φορολογικές Δ.Λ.Π. Διαφορές
- Έργων Διαμόρφωσης Εδαφικών Εκτάσεων (10): 3 2 1 (+)
- Κτιρίων - Εγκαταστάσεων (11): 20 10 10(+)
- Μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων (12): 30 48 18 (-)
- Μεταφορικών Μέσων (13): 7 20 13 (-)
- Επίπλων - Λοιπού Εξοπλισμού (14): 20 10 ίο (+)
- Ασώματων Ακινητοποιήσεων (16): 10 40 30 (-)
Σύνολο: 90 130 40 (-)

Β1δ1.21 Εγγραφές χρεωστικών διαφορών (μειώνουν τα αποτελέσματα των Δ.Λ.Π.)
• Χρεούμενος λογαριασμός:
08.86.88.01.66 «Διαφορές αποσβέσεων πάγιων στοιχείων» 21
• Πιστούμενοι λογαριασμοί:
04.86.88.66.10 «Διαφορές αποσβέσεων εδαφικών εκτάσεων» 1 -
04.86.88.66.11 «Διαφορές αποσβέσεων κτιρίων» 10-
04.86.88.66.14 «Διαφορές αποσβέσεων επίπλων - εξοπλισμού» 10 -

Β161.22 Εγγραφές πιστωτικών διαφορών (αυξάνουν τα αποτελέσματα των Δ.Λ.Π.)
• Χρεούμενοι λογαριασμοί:
04.86.88.66.12 «Διαφορές αποσβέσεων μηχανημάτων - τεχν. Εξοπλισμού» 18
04.86.88.66.13 «Διαφορές αποσβέσεων μεταφορικών μέσων» 13
04.86.88.66.16 «Διαφορές αποσβέσεων ασώματων ακινητοποιήσεων» 30
• Πιστούμενος λογαριασμός:
08.86.88.02.66 «Διαφορές αποσβέσεων πάγιων στοιχείων» 61 -

Β1δ1.3 Τα ως άνω προσδιοριζόμενα φορολογικά αποτελέσματα (υπόλοιπο λογαριασμού
08.86 «Αναμορφωθέντα φορολογικά αποτελέσματα» / 1.000-21+61=1.040 / φορολογικά 
καθαρά κέρδη) μεταφέρονται στο λογαριασμό Διάθεσης Αποτελεσμάτων (04.88.01.00)

* Χρεούμενος λογαριασμός:
08.86.89.00 «Μεταφερθέντα φορολογικά κέρδη χρήσης» 1.040
• Πιστούμενος λογαριασμός:
04.88.01.00 «Καθαρά φορολογικά κέρδη χρήσης προς διάθεση» 1.040 -

Βΐδΐ.4 Έπειτα από τις ως άνω εγγραφές:
• Ο λογαριασμός 08.86 «Αναμορφωθέντα φορολογικά αποτελέσματα» μηδενίζεται.
• Ο αντίθετος λογαριασμός 04.86 « Διαμορφωθέντα φορολογικά αποτελέσματα» απεικονίζει 
το σύνολο των φορολογικών κερδών (1.040-) με αντίστροφο πρόσημο Από τα στοιχεία 
του λογαριασμού αυτού σχηματίζεται ο Πίνακας Φορολογικών Αποτελεσμάτων Χρήσης. Το 
υπόλοιπο του λογαριασμού 04.86 δεν μεταφέρεται στη νέα χρήση.
Β1δ2 Ο λογαριασμός Διάθεσης των Φορολογικών Αποτελεσμάτων Χρήσης (Β1 β 
04.88/08.88) σχηματίζεται κατά φορολογική χρήση και λειτουργεί ως εξής :
Β1δ2.1 Τα υπόλοιπα της προηγούμενης χρήσης των Αποθεματικών (08.88.41) και των 
Αποτελεσμάτων (08.88.42) μεταφέρονται στους αντίστοιχους λογαριασμούς 08.88.41 και
08.88.42 της νέας χρήσης με συλλειτουργία τους με τον αντίθετο λογαριασμό 04.87 
«Μεταφερθέντα Υπόλοιπα Αποθεματικών και Αποτελεσμάτων Προηγούμενης Χρήσης».



Θεωρούμε ότι τα υπόλοιπα των ως άνω λογαριασμών της προηγούμενης χρήσης 
ήταν τα ακόλουθα:

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ (08.88.41)
-08.88.41.02 «Τακτικό Αποθεματικό» 100 -
- 08.88.41.03 «Αποθεματικό Καταστατικού» 50 -
-08.88.41.04 «Ειδικά Αποθεματικό» 10-
- 08.88.41.05 «Έκτακτα Αποθεματικό» 20 -
- 08.88.41.08 «Αφορολόγητα Αποθεματικό» 200 -
- 08.88.41.09 «Αποθεματικό για ίδιες μετοχές» 80 -
- 08.88.41.90 «Αποθεματικό από απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα» 500 -
- 08.88.41.91 «Αποθεματικό από έσοδα φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο» 300 -

Σύνολο 1.260-

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (08.88.42)
- 08.88.42.02 «Υπόλοιπο φορολογικών κερδών προηγούμενη χρήσης»
- 08.88.42.03 «Υπόλοιπο φορολογικών ζημιών προηγούμενης χρήσης» 40
- 08.88.42.04 «Υπόλοιπο φορολογικών ζημιών προηγούμενων χρήσεων» 150

Σύνολο 190

Οι εγγραφές μεταφοράς των άνω υπολοίπων στη νέα χρήση είναι οι εξής:
Β152.11 Μεταφορά υπολοίπων αποθεματικών (08.88.41)

* Χρεούμενοι λογαριασμοί:
04.87.41.02 «Μεταφερθέν τακτικό αποθεματικό» 100
04.87.41.03 «Μεταφερθέντα αποθεματικό καταστατικού» 50
04.87.41.04 «Μεταφερθέντα ειδικά αποθεματικό» 10
04.87.41.05 «Μεταφερθέντα έκτακτα αποθεματικό» 20
04.87.41.08 «Μεταφερθέντα αφορολόγητα αποθεματικό» 200
04.87.41.09 «Μεταφερθέντα αποθεματικό για ίδιες μετοχές» 80
04.87.41.90 «Μεταφερθέντα αποθεματικό από απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα» 500
04 87 41 91 «Μεταφερθέντα αποθεματικό από έσοδα φορολογηθέντα κατά ειδικό ^qq

τρόπο»
• Πιστούμενοι λογαριασμοί:

04.88.41.02 «Τακτικό αποθεματικό»

04.88.41.03 «Αποθεματικό καταστατικού» 50 -
04.88.41.04 «Ειδικά αποθεματικό» 10 -
04.88.41.05 «Έκτακτα αποθεματικό» 20 -

04.88.41.08 «Αφορολόγητα αποθεματικό»

04.88.41.09 «Αποθεματικό για ίδιες μετοχές» 80 -

04.88.41.90 «Αποθεματικό από απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα»

04.88.41.91 «Αποθεματικό από έσοδα φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο» ^00

Β162.12 Μεταφορά υπολοίπων φορολογικών ζημιών προηγούμενων χρήσεων 
(08.88.42.02/04)



• Χρεούμενοι λογαριασμοί:
08.88.42.03 «Υπόλοιπο φορολογικών ζημιών προηγούμενης χρήσης» 40
08.88.42.04 «Υπόλοιπο φορολογικών ζημιών προηγούμενων χρήσεων» 150
• Πιστούμενοι λογαριασμοί:
04.87.42.03 «Μεταφερθέν υπόλοιπο φορολ. ζημιών προηγ. χρήσης» 40 -
04.87.42.04 «Μεταφερθέν υπόλοιπο φορολ. ζημιών προηγ. χρήσεων» 150 -

Β152.2 Από τα υπόλοιπα των φορολογικών αποθεματικών (08.88.41) και των 
φορολογικών αποτελεσμάτων προηγούμενης χρήσης (08.88.42) μεταφέρονται στον 
υπολογαριασμό διάθεσης φορολογικών αποτελεσμάτων (04.88.01) τα φορολογικά 
αποτελέσματα προηγούμενης χρήσης (08.88.42 / υποχρεωτικά) και από τα υπόλοιπα των 
αποθεματικών προηγούμενης χρήσης (08.88.41) όσα η εταιρεία έχει αποφασίσει να μοιράσει 
ή να αλλάξει το χαρακτήρα τους (π.χ. από έκτακτα σε ειδικά αποθεματικά). Θεωρούμε ότι από 
τα αποθεματικά η εταιρεία αποφασίζει να μεταφέρει στον υπολογαριασμό διάθεσης (04.88.01) 
τα ακόλουθα ποσά και ότι οι φόροι από ελέγχους προηγούμενων χρήσεων είναι 60:

- 08.88.41.03 «Αποθεματικά καταστατικού» 20 (από 50)
- 08.88.41.05 «Έκτακτα αποθεματικά» 20 (από 20)
- 08.88.41.06 «Διαφορές φόρων από ελέγχους προηγ. χρήσεων» 60

Οι εγγραφές μεταφοράς στον υπολογαριασμό διάθεσης είναι οι εξής:
Β152.21 ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (08.88.42)

• Χρεούμενοι λογαριασμοί:
04.88.01.03 «Φορολογικές ζημίες προηγούμενης χρήσης» 40
04.88.01.04 «Φορολογικές ζημίες προηγούμενων χρήσεων» 150
• Πιστούμενοι λογαριασμοί:
08.88.42.03 «Υπόλοιπο φορολ. ζημιών προηγούμενης χρήσης» 40 -
08.88.42.04 «Υπόλοιπο φορολ. ζημιών προηγούμενων χρήσεων» 150 -

Β152.22 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ (08.88.41)

* Χρεούμενοι λογαριασμοί:
08.88.41.03 « Μεταφερθέντα αποθεματικά καταστατικού» 20
08.88.41.05 « Μεταφερθέντα έκτακτα αποθεματικά» 20
* Πιστούμενος λογαριασμός:
04.88.01.07 « Αποθεματικά προς διάθεση» 40 -

Β162.23 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
* Χρεούμενος λογαριασμός:
04.88.01.06 « Διαφορές φόρων φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων» 60
• Πιστούμενος λογαριασμός:
08.88.54.08 « Φόροι εισοδήματος (χρήσης και προηγούμενων) 60 -

Β1δ3 Διάθεση Αποτελεσμάτων της τρέχουσας χρήσης
Θεωρούμε ότι διαμορφώνονται τα ακόλουθα ποσά για τη διάθεση των αποτελεσμάτων 
χρήσης:

- Τακτικό αποθεματικά (04.88.41.02)
- Φόρος εισοδήματος (04.88.54.08)

20
203



- Φόρος ακίνητης περιουσίας (04.88.54.09) 20
- Αποθεματικά απαλλασσόμενα της φορολογίας (04.88.41.90) 100
- Αποθεματικά από έσοδα φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο (04.88.41.91) 80
- Αφορολόγητα αποθεματικά (04.88.41.08) 90
- Ποσοστά μελών Δ.Σ. (04.88.53.08) 30
- Πρώτο Μέρισμα (04.88.53.01) 160
- Φορολογικά κέρδη χρήσης εις νέον (04.88.99.98) 127
Σύνολο 830

Το σύνολο διαμορφώνεται από τα ακόλουθα ποσά:
Φορολογικά κέρδη 1.040 - Ζημιές προηγούμενων χρήσεων 190 + 
Αποθεματικά προς διάθεση 40 - Φόροι ελέγχου προηγούμενων 
χρήσεων 60 = 830
Β1δ3.1 Εγγραφές Διανομής Φορολογικών Αποτελεσμάτων Χρήσης

•Χρεούμενοι λογαριασμοί:
04.88.41 / Σχηματιζόμενα αποθεματικά
04.88.41.02 «Τακτικό» 20
04.88.41.08 «Αφορολόγητα αποθεματικά» 90
04.88.41.90 «Αποθεματικά απαλλασσόμενα της φορολογίας εισοδήματος» 100
04.88.41.91 «Αποθεματικά από έσοδα φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο» 80
04.88.53 Διανεμόμενα φορολογητέα κέρδη
04.88.53.01 «Πρώτο μέρισμα» 160
04.88.53.08 «Ποσοστά Μελών Δ.Σ.» 30
04.88.54 Μη εκπιπτόμενοι φόροι χρήσης
04.88.54.08 «Φόρος εισοδήματος χρήσης» 203
04.88.54.09 «Φόρος ακίνητης περιουσίας» 20
04.88.99 Υπόλοιπο φορολογικών αποτελεσμάτων
04.88.99.98 «Φορολογικά κέρδη εις νέον» 127
• Πιστούμενοι λογαριασμοί:
08.88.41 / Αποθεματικά (προϋπάρχοντα και διάθεσης χρήσης)
08.88.41.02 «Τακτικό» 20 -
08.88.41.08 «Αφορολόγητα» 90-
08.88.41.90 «Απαλλασσόμενα της φορολογίας εισοδήματος» 100 -
08.88.41.91 «Από έσοδα φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο» 80 -
08.88.42 Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημίες)
08.88.42.00 «Υπόλοιπο φορολογικών κερδών εις νέον» 127 -
08.88.53 Διανεμηθέντα φορολογικά κέρδη
08.88.53.01 «Πρώτο μέρισμα πληρωτέο» 160-
08.88.53.08 «Δικαιούχοι - Μέλη Δ.Σ.» 30 -
08.88.54 Μη εκπιπτόμενοι φόροι πληρωτέοι
08.88.54.08 «Φόρος εισοδήματος (χρήσης και προηγούμενων» 203 -
08.88.54.09 «Φόρος ακίνητης περιουσίας» 20 -

Β1δ3.2 Έπειτα από τις ως άνω εγγραφές:
• Ο λογαριασμός 04.88 « Λογαριασμός Διάθεσης Φορολογικών
Αποτελεσμάτων» μηδενίζεται μέσω αναλυτικότερων υπολογαριασμών 
του, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να παρέχει τα απαραίτητα στοιχεία για



την κατάρτιση του Πίνακα Σχηματισμού των Φορολογικών 
Αττοθεματικών
• Ο λογαριασμός 08.88 «Λογαριασμοί Συνδεόμενοι με τη Διάθεση 
Φορολογικών Αποτελεσμάτων» με τους αναλυτικούς του απεικονίζει, αφενός 
τα νέα υπόλοιπα των κάθε φύσης αποθεματικών στο τέλος της χρήσης 
(08.88.41 = Υπόλοιπο 1.510/προηγούμενης χρήσης 1.260 - μεταφερθέντα 
προς διάθεση 40 + νέα αποθεματικά χρήσης 290), και αφετέρου τα 
αποτελέσματα / κέρδη - ζημίες / εις Νέον (08.88.42 = 127) και τις 
δημιουργηθείσες υποχρεώσεις από τη διάθεση για πληρωτέα μερίσματα / 
ποσοστά μελών Δ.Σ. (08.88.53 = 190) και πληρωτέους φόρους (08.88.54 = 
283). Το υπόλοιπο του λογαριασμού 08.88, στο τέλος της χρήσης 
διαμορφώνεται σε 2.110 (Αποθεματικά ενάρξεως 1.260 - Ζημίες 
προηγούμενων χρήσεων 190 + Φορολογικά κέρδη χρήσεως 1.040). 
Β1δ3.3 Από το λογαριασμό 08.88 μεταφέρονται στη νέα χρήση μόνο τα 
υπόλοιπα των λογαριασμών 08.88.41 «Σχηματισμένα αποθεματικά στο 
τέλος της προηγούμενης χρήσης» (ως άνω υπόλοιπο = 1.510) και
08.88.42 Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημίες) (ως άνω υπόλοιπο = 127). 
Β1δ3.4 Οι λογαριασμοί 08.88.53 «Διανεμηθέντα φορολογικά κέρδη» και
08.88.54 « Μη εκπιπτόμενοι πληρωτέοι φόροι» εκκαθαρίζονται στους 
αντίστοιχους λογαριασμούς 53 και 54 της Γεν. Λογιστικής.
Β1δ4 Ο λογαριασμός 04.87 «Μεταφερθέντα υπόλοιπα προηγούμενης 
χρήσης / Αποθεματικών - Αποτελεσμάτων», είναι λογαριασμός αντίθετος 
των λογαριασμών 08.88.41 και 08.88.42 αντίστοιχα και απεικονίζει τα 
υπόλοιπα των αποθεματικών - αποτελεσμάτων της προηγούμενης χρήσης.
Ο λογαριασμός αυτός λειτουργεί μόνο για την εξυπηρέτηση των 
αναγκών κάθε χρήσης και τα υπόλοιπά του δεν μεταφέρονται στη νέα 
χρήση
Β1δ5 Οι λοιποί λογαριασμοί φορολογικής ενημέρωσης (ΒΙγ 04.89 / 
08.89) συλλειτουργούν κατά ζεύγη. Οι λογαριασμοί αυτοί περιλαμβάνουν τις 
αξίες (ποσά) που η φορολογική νομοθεσία προβλέπει την παρακολούθηση 
και προβολή τους στα τηρούμενα βιβλία, μέχρι την πλήρη φορολογική 
εκκαθάρισή τους.
Β1δ6 Ακολουθεί η αποτύπωση σε μορφή Τ του Καθολικού των ως άνω 
εγγραφών. Η αποτύπωση αυτή διευκολύνει τους χρήστες στην καλύτερη 
κατανόηση της εφαρμογής της παρούσας γνωμοδότησης.

Β1δ6 I ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 04.86 «Διαμορφωθέντα Φορολογικά Αποτελέσματα Χρήσης»
ΚΚΔ.Λ.Π. (1) 1.000 21 - Χρεωστικές Διάφορες Αποσβέσεων (2)
Πιστωτικές Διάφορες Αποσβέσεων (3) 61. 1.040 - Υπόλοιπο Τέλους Χρήσης

1.061 1.061 -

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 04.86.86.01 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 04.86.88.01.66
ΚΚΔ.Λ.Π. (1) 1.000 Πιστ. Διάφ. Αποσβ. (3) 61
Χρ. Διάφ. Αποσβ. (2) 21

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 08.86 « Αναμορφωθέντα Φορολογικά Αποτελέσματα Χρήσης»
Χρεωστικές Διάφορες Αποσβέσεων (2) 21 1.000 - ΚΚ Δ.Λ.Π. (1)
Μεταφ. Στο 04.88.01 / Κ. Φορ. Κέρδη 1 n.n - Πιστωτικές Διάφορες Αποσβέσεων 
(4) ^ (3)

1.061 1.061 1.061

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 08.86.86.01 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 08.86.88.01.66



1.000 - ΚΚ Δ.Λ.Π. (1) Χρ. Διάφ. Αττοσβ. (2) 21

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 08.86.88.02.66 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 08.86.89.00
61 - Πιστ. Διάφ. Αττοσβ. (3) Καθ. Φορ. Κέρδη (4) 1.040

Β1δ6 II ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 04.87 «Μεταφερθεντα Υπόλοιπα Προηγ. Χρήσης / Αντίθετος
Λογαριασμός»
Μεταφερθέντα Αποθεματικά (5) 1.260

1.260

190 - Ζημίες Προηγούμενων Χρήσεων (6)
1.070 - Υπόλοιπο Τέλους Χρήσης
1.260 -

Το Υπόλοιπο Τέλους Χρήσης απεικονίζει το συμψηφιστικό υπόλοιπο των 
μεταφερθέντων κονδυλίων αποθεματικών και αποτελεσμάτων από την προηγούμενη 
χρήση

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 04.87.41
Μεταφ. Τακτ. Αποθεμ. (5) 
100
Μεταφ. Αποθεμ. Καταστ. 
(5) 50

Μεταφ. Εκτ. Αποθεμ. (5) 20
Αφορολόγητα Αποθεμ. (5) 
200
Μεταφ. Αποθεμ. Ι.Δ.Μ. (5) 
80
Μεταφ. Αφορ. Αποθεμ. (5) 
500

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 04.87.42

Υπ. Τέλους Πρ.
Χρ.190
190

40 - Ζημίες Πρ. Χρ. 
(6)
150 - Ζημίες Πρ. Χρ. 
(6)

190

Μεταφ. Αφορ. Αποθεμ. (5) 1.260 Υπ. Τέλους Πρ.
300 Χρ.
1.260 1.260
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 04.88 «Λογαριασμός Διάθεσης Φορολογικών Αποτελεσμάτων»

Ζημίες Προηγούμενης Χρήσης (7) 40 1.040

Ζημίες Προηγούμενων Χρήσεων (7) 150 40
Φόροι Ελ. Προηγούμενων Χρήσεων 
(9) 60

Σχηματιζόμενα Αποθεματικά 
Χρήσεως (10) 290

Διανεμόμενα Κέρδη (11) 190

08.86.89.00)
- Αποθεματικά προς Διάθεση (8)



Φόροι Εισοδήματος και Αλλοι (12) 223
Καθαρά Κέρδη εις Νέον (13) 127

1.080 1.080 -
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 04.88.01 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 04.88.41
Ζημίες Πρ. Χρ. (7) 40 1.040 - Κ. Φορ. Κέρδη (4) Σχηματιζ. Αττοθ. Χρ. (10) 290
Ζημίες Πρ. Χρ. (7) 150 40 - Αττοθ. προς Διάθ. (8)
Φόροι Ελ. Πρ. Χρ. (9) 60

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 04.88.53 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 04.88.54
Διανεμόμενα Κέρδη (11) 190 Φόροι Διανομής (12) 223

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 04.88.99
Καθ. Κέρδη εις Νέον (13) 127

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 08.88 «Λογ. Αποθεματικών Αποτελ. / Πληρωτέων Υποχρεώσεων 
Διάθεσης»
Ζημίες Προηγούμενων Χρήσεων , 260 . ΑττοθεμαΙικύ Προηγούμενων Χρήσεων (5)

Αποθεματικά προς Διάθεση (8) 40 190 - Ζημίες Προηγούμενων Χρήσεων (7)
60 - Φόροι Ελ. Προηγούμενων Χρήσεων (9)
non ' Σχηματισθέντα Αποθεματικά Χρήσεως 
^yU (10)
190 - Διανεμηθέντα Φορολ. Κέρδη (11)
223 - Φόροι Πληρωτέοι (12)

Υπόλοιπο Τέλους Χρήσης 2.110 127 - Καθαρά Κέρδη εις Νέον (13)
2.340 2.340 -

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 08.88.41 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 08.88.42
Αποθεματικά προς 
Διάθεση (8) 40

Υπόλοιπο

Αποθεματικά 1.260

- Πρ. Χρήσεως (5) 
Σχηματισθέντα

Ζημίες Προηγούμ. 
Χρήσεως (6) 190

Υπόλοιπο

Ζημίες Προηγ. 
190
- Χρήσεων 
Καθαρά Κέρδη

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 08.88.53
Υπόλοιπο Διανεμηθέντα
Τέλους Χρήσης 190 - Φορ. Κέρδη 
190 (11)
190 190

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 08.88.54
Υπόλοιπο 60 Φόροι Ελ. Προηγ. Χρ. (9)
Τέλους Χρήσης 223 Φόροι Πληρ. Χρήσεως 
283 (12)
283 283

Β11 Μορφή των Φορολογικών Πινάκων της περίπτωσης Γ’ της παρ. 7 του άρθρου 7 
του Κ.Β.Σ.
Καθιερώνεται τυποποιημένη μορφή των ως άνω Φορολογικών Πινάκων, η οποία θα 
διευκολύνει τους φορολογικούς και άλλους ελέγχους. Η μορφή αυτή των Φορολογικών 
Πινάκων, συνδέεται με το προτεινόμενο μοντέλο των Λογαριασμών Τάξεως από τους 
οποίους θα προκύπτουν τα στοιχεία τους :
Β11α Πίνακας Φορολογικών Αποτελεσμάτων Χρήσης, ο οποίος προκύπτει από 
λογαριασμούς που τηρούνται με τη διπλογραφική μέθοδο (π.χ. λογαριασμούς τάξεως)

Καθαρά Κέρδη Δ.Λ.Π. (ή ζημίες) 
Πλέον: Πιστωτικές διαφορές
Λογ. 60 :......................................

1.000



Λογ. 61 :......................................
Λογ. 62 :......................................
Λογ. 63 :......................................
Λογ. 64 :......................................
Λογ. 65 :......................................
Λογ. 66 :...................................... 61
Λογ. 68 :......................................
Λογ. 7Χ :......................................
Λογ. 82 :......................................
Λογ. 83 :......................................
Λογ. 84 :......................................
Λογ. 85 :...................................... - 61
Σύνολο 1.061
Μείον: Χρεωστικές διαφορές
Λογ. 60 :......................................
Λογ. 61 :......................................
Λογ. 62 :......................................
Λογ. 63 :......................................
Λογ. 64 :......................................
Λογ. 65 :......................................
Λογ. 66 : Αποσβέσεων 21
Λογ. 68 :......................................
Λογ. 7Χ :......................................
Λογ. 82 :......................................
Λογ. 83 :......................................
Λογ. 84 :......................................
Λογ. 85:...................................... - 21
Υπόλοιπο Λογ. Φορολογικών Αποτελεσμάτων Χρήσης (κέρδη) 1.040 

Β11β Πίνακας Σχηματισμού Φορολογικών Αποθεματικών, ο οποίος προκύπτει από 
λογαριασμούς διάθεσης των Φορολογικών Αποτελεσμάτων, που τηρούνται με τη
διπλογραφική μέθοδο (π.χ. λογαριασμούς τάξεως)

Φορολογικά Αποτελέσματα Χρήσης (κέρδη) 1.040
Μείον: · Υπόλοιπο φορολογικών ζημιών προηγούμενης χρήσης 40 -

• Υπόλοιπο φορολογικών ζημιών προηγούμενων χρήσεων 150 -
Πλέον: · Αποθεματικά καταστατικού 20

• Έκτακτα αποθεματικά 20
Μείον: · Διαφορές φόρων από ελέγχους προηγούμενων χρήσεων 60-

Σύνολο κονδυλίων της φορολογικής διάθεσης 830
Διατίθενται ως ακολούθως:
• Τακτικό αποθεματικά 20
• Αποθεματικά απαλλασσόμενα της φορολογίας 100
• Αποθεματικά από έσοδα φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο 80
• Αφορολόγητα αποθεματικά 90
• Φόρος ακίνητης περιουσίας 20
• Ποσοστό Μελών Δ.Σ. 30
• Προτεινόμενο Μέρισμα 160
• Φόρος Εισοδήματος 203
• Φορολογικά Κέρδη Χρήσης εις Νέον 127



Σύνολο 830

Η ως άνω, καθώς και οποιαδήποτε άλλη, φορολογική διάθεση των φορολογικών 
αποτελεσμάτων χρήσης δεν είναι δεσμευτική για τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 
Εταιρείας.
Οι οποιεσδήποτε αλλαγές που θα αποφασιστούν από τη Γενική Συνέλευση των 
Μετόχων θα απεικονιστούν διπλογραφικά στους τηρούμενους λογαριασμούς (π.χ. 
Τάξεως) και στους λογαριασμούς ουσίας των Αποθεματικών (41), των Αποτελεσμάτων 
εις Νέον (42), των Υποχρεώσεων προς Μετόχους - Εταίρους - Μέλη Δ.Σ. (53) και των 
υποχρεώσεων προς το Δημόσιο (54).
Οι αλλαγές αυτές γίνονται στα λογιστικά βιβλία της χρήσης αν δεν έχει κλείσει ή, αν 
έχει κλείσει, στα λογιστικά βιβλία της επόμενης χρήσης, και επηρεάζουν αντίστοιχα 
τον Πίνακα Σχηματισμού Φορολογικών Αποθεματικών (ως άνω) και των 
Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Φορολογικών Αποθεματικών (Β11γ).
Β11γ Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Φορολογικών Αποθεματικών, ο οποίος προκύπτει από 
λογαριασμούς που τηρούνται με τη διπλογραφική μέθοδο (λογαριασμούς τάξεως)

1. Αποθεματικά από

Υπόλοιπο
Προηγούμε-νης

Μεταβολές
Χρήσης

Υπόλοιπο στο 
τέλος της Χρήο

απαλλασσόμενα της φορολογίας 
έσοδα

500 100 (+) 600

2. Αποθεματικά από έσοδα 
φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο 300 80 + 380

3. Αφορολόγητα αποθεματικά με 
ανάλυση κατά φορολογική διάταξη
3.1 ............................
3.2 ............................
3.3 ............................

200 90 (+) 290

Σύνολα 1.000 270 1.270

Β2. Πίνακας Συμφωνίας Λογιστικής - Φορολογικής Βάσης (Π.Σ.Λ.Φ.Β.)
Ο Πίνακας Συμφωνίας Λογιστικής - Φορολογικής Βάσης (Π.Σ.Λ.Φ.Β.) είναι ανακεφαλαιωτικός 
πίνακας, στον οποίο εμφανίζονται κατά πρωτοβάθμιο λογαριασμό οι προσωρινές διαφορές 
(χρεωστικές ή πιστωτικές) που προκύπτουν από την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών 
Πρότυπών (Δ.Λ.Π.) και της φορολογικής νομοθεσίας. Από το σύνολο των χρεωστικών και 
πιστωτικών διαφορών του Πίνακα Συμφωνίας Λογιστικής - Φορολογικής Βάσης 
(Π.Σ.Λ.Φ.Β.) και από τον εκάστοτε ισχύοντα συντελεστή φορολογίας εισοδήματος 
προκύπτουν οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις και οι αναβαλλόμενες 
φορολογικές απαιτήσεις των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Δ.Λ.Π.) που οφείλονται 
στη διαφοροποίηση των αποτελεσματικών λογαριασμών.
Συνεπώς, στον Πίνακα αυτό περιλαμβάνονται μόνο οι αποτελεσματικοί πρωτοβάθμιοι 
λογαριασμοί που παρουσιάζουν διαφοροποίηση με τις χρεωστικές ή πιστωτικές προσωρινές 
διαφορές. Αν στον Πίνακα Συμφωνίας Λογιστικής - Φορολογικής Βάσης (Π.Σ.Λ.Φ.Β.) 
περιλαμβάνονταν και μη αποτελεσματικοί διαφοροποιημένοι λογαριασμοί θα αλλοιωνόταν το 
περιεχόμενό του και δεν θα εξυπηρετούσε το σκοπό για τον οποίο προβλέφθηκε, δηλαδή τον 
προσδιορισμό των αναβαλλόμενων φόρων. Ο Πίνακας Συμφωνίας Λογιστικής - Φορολογικής 
Βάσης (Π.Σ.Λ.Φ.Β.) καταρτίζεται κατά πρωτοβάθμιο αποτελεσματικό λογαριασμό με βάση τα 
στοιχεία του λογαριασμού Φορολογικών Αποτελεσμάτων Χρήσης της περ. Π της παρ. 7 του 
άρθρου 7 του Κ.Β.Σ, ο οποίος αναλύεται υποχρεωτικά σε υπολογαριασμούς από τους 
οποίους προκύπτουν οι χρεωστικές και πιστωτικές προσωρινές διαφορές, τουλάχιστον κατά 
πρωτοβάθμιο λογαριασμό.
Ο Πίνακας Συμφωνίας Λογιστικής - Φορολογικής Βάσης (Π.Σ.Λ.Φ.Β.), καταρτίζεται 
μόνο από τις εταιρείες οι οποίες τηρούν τα λογιστικά τους βιβλία με βάση τις αρχές και 
τους κανόνες των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Δ.Λ.Π.).



Στην περίπτωση αυτή καταρτίζεται και δημοσιεύεται μόνο ένας Ισολογισμός, αυτός των 
Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Δ.Λ.Π.), και δύο λογαριασμοί αποτελεσμάτων χρήσης, αυτός 
των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Δ.Λ.Π.) ο οποίος απεικονίζεται στην Κατάσταση των 
Αποτελεσμάτων Χρήσης που δημοσιεύεται, και ο λογαριασμός Φορολογικών Αποτελεσμάτων 
Χρήσης ο οποίος απεικονίζεται στον Πίνακας Φορολογικών Αποτελεσμάτων Χρήσης και δεν 
δημοσιεύεται.
Ο Πίνακας Συμφωνίας Λογιστικής - Φορολογικής Βάσης (Π.Σ.Λ.Φ.Β.) συνδέει μόνο 
τους δύο λογαριασμούς αποτελεσμάτων χρήσης και διευκολύνει το φορολογικό 
έλεγχο στον εντοπισμό και στον έλεγχο των προσωρινών χρεωστικών και 
πιστωτικών διαφορών.
Η μορφή του Πίνακα Συμφωνίας Λογιστικής - Φορολογικής Βάσης (Π.Σ.Λ.Φ.Β.) είναι αυτή 
που περιγράφεται στην περ. Α' της παρ. 7 του άρθρου 7 του Κ.Β.Σ Ακολουθεί ο πίνακας 
αυτός με υποθετικά στοιχεία προσωρινών διαφορών (χρεωστικών ή πιστωτικών), κατά 
πρωτοβάθμιο αποτελεσματικό λογαριασμό που παρουσιάζει διαφοροποίηση :

Πίνακας Συμφωνίας Λογιστικής - Φορολογικής Βάσης (Π.Σ.Λ.Φ.Β.) 
I. ΕΞΟΔΩΝ (λογ. 6Χ και 8Χ)

Υπόλοιπα Δ.Λ.Π. Υπόλ. Φορολ. Αποτελ. ΔΙΑΦΟΡΕΣ 
(Λογιστική βάση) (Φορολογική βάση) Χρεωστικές Πιστωτικές

1. Λογ. 60 5.000 4.800 200 -
2. Λογ. 65 2.000 2.100 100
3. Λογ. 66 130 90 40-
4. Λογ. 68 600 200 400-
Σύνολα 7.730 7.190 100 640 -

Οι διαφορές (+ / -) προκύπτουν από την εξίσωση :
Υπόλοιπα Φορολογικών Αποτελεσμάτων - Υπόλοιπα Δ.Λ.Π. = Διαφορά 
II. ΕΣΟΔΩΝ (λογ. 7Χ και 8Χ)

Υπόλοιπα Δ.Λ.Π. Υπόλ. Φορολ. Αποτελ. ΔΙΑΦΟΡΕΣ 
(Λογιστική βάση) (Φορολογική βάση) Χρεωστικές Πιστωτικές

1. Λογ. 75 800 600 200
2. Λογ. 76 1.000 1.300 300·
3. Λογ. 83 2.000 200 1.800
Σύνολα 3 800 2.100 2.000 300-

Οι διαφορές (+ / -) προκύπτουν από την εξίσωση :
Υπόλοιπα Δ.Λ.Π. - Υπόλοιπα Φορολογικών Αποτελεσμάτων = Διαφορά

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 2.100 940 -


