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ΣΥΝΟΨΗ

Το θέμα  με  το  οποίο  καταπιάνεται  η  παρούσα  εργασία  είναι  το  Διεθνές

Λογιστικό Πρότυπο 20- Λογιστική των Κρατικών Επιχορηγήσεων και Γνωστοποίηση

της Κρατικής Υποστήριξης. Γίνεται μια προσπάθεια, ώστε να περιγραφεί σφαιρικά,

περιλαμβάνοντας όλες τις θεσμικές διατάξεις που το διέπουν και την λογιστική του

χρήση, και να αναλυθεί σε βάθος.

Ξεκινά στο Πρώτο Κεφάλαιο με την Εισαγωγή και  συνεχίζει  στο Δεύτερο

Κεφάλαιο με την Επισκόπηση της Βιβλιογραφίας.

 Στο Τρίτο Κεφάλαιο συνεχίζει με μια ανάλυση του Θεσμικού Πλαισίου που

περιβάλλει το ΔΛΠ 20. Αυτό περιλαμβάνει  τον Αναπτυξιακό Νόμο 3908/11, όπου

απαριθμούνται οι πιθανοί δικαιούχοι, τα επιδοτούμενα προγράμματα, οι υποχρεώσεις

και οι κυρώσεις. Ακολουθεί το Πρότυπο, το οποίο προσεγγίζεται θεωρητικά και με

αριθμητικά παραδείγματα εφαρμογής. Τέλος, μελετάται ο Νόμος 4308/2014, και η

αναφορά του στο ΔΛΠ 20.

Στη συνέχεια,  στο  Τέταρτο Κεφάλαιο  αναλύονται  τα  προγράμματα ΕΣΠΑ,

καθώς  είναι  και  αυτά  επιχορηγήσεις,  όχι  Κρατικές  βεβαίως,  αλλά  Ευρωπαϊκές.

Παράλληλα,  παρατίθεται  μια  μελέτη  περίπτωσης  επιχείρησης  που  πριμοδοτήθηκε

από το πρόγραμμα. 

Στο Πέμπτο και τελευταίο Κεφάλαιο, παρατηρούνται τα συμπεράσματα στα

οποία οδηγεί η έρευνα και η ανάπτυξη του θέματός της παρούσας εργασίας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τα  Διεθνή  Λογιστικά  Πρότυπα,  που  πλέον  μετονομάστηκαν  σε  Διεθνή

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής  Πληροφόρησης εφαρμόζονται  υποχρεωτικά από τις

εταιρίες  οι  οποίες  είναι  εισηγμένες  στο  ΧΑΑ1,  και  προαιρετικά  από  άλλες

επιχειρήσεις,  κυρίως  από  αυτές  που  έχουν  την  μορφή  Ανώνυμης  εταιρίας  και

ελέγχονται από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές.  Εφαρμόζονται από επιχειρήσεις κάθε

μορφής, εμπορικής, βιομηχανικής ή παροχής υπηρεσιών, και στοχεύουν στην παροχή

πληροφοριών υψηλής ποιότητας στους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων.

Ο λόγος για τον οποίο δημιουργήθηκαν τα Πρότυπα εξ αρχής ήταν η ανάγκη

ύπαρξης ενός κοινά αποδεκτού μέσου κατάρτισης και παρουσίασης των Οικονομικών

Καταστάσεων,  ώστε  να  ανταποκρίνεται  στις  νέες  απαιτήσεις  του

παγκοσμιοποιημένου, πλέον, οικονομικού περιβάλλοντος. Ωστόσο, η υιοθέτησή τους

είναι μια πολύπλοκη διαδικασία, καθώς απαιτεί  υψηλό κόστος, πιθανή πρόσληψη

ειδικευμένου προσωπικού, στρατηγικό σχεδιασμό και, φυσικά, την πλήρη κατανόησή

τους.

Σκοπός  της  παρούσας  εργασίας  είναι  η  παρουσίαση  της  Λογιστικής  των

Κρατικών  Επιχορηγήσεων  (ΔΛΠ  20).  Είναι  κοινός  τόπος  ότι  ήταν  σημαντική  η

συμβολή της Κρατικής Ενίσχυσης στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της

οικονομίας, κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Σε αυτό το γεγονός συνέβαλλε σημαντικά

η  θέσπιση  Αναπτυξιακών  νόμων  και  προγραμμάτων.  Μέσω αυτών  επιδιώκεται  η

ενίσχυση  των  επενδύσεων  και  της  επιχειρηματικότητας,  με  επιθυμητό

συνεπακόλουθο  την  διασφάλιση  και  διατήρηση  οικονομικής  σύγκλισης,

σταθερότητας, ανάπτυξης και ευημερίας.

Τα ερευνητικά ερωτήματα που τίθενται  στην εργασία αυτή είναι:

1 ΧΑΑ: Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών
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 η  επίδραση  του  Διεθνούς  Λογιστικού  Προτύπου  20  στις  οικονομικές

καταστάσεις, και 
 οι διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στα Διεθνή και τα Ελληνικά Λογιστικά

Πρότυπα.

Το  παρόν  Πρότυπο  είναι  σημαντικό,  διότι  είναι  μεγάλος  ο  αριθμός  των

επιχειρήσεων  που  χρήζουν  κρατικής  ενίσχυσης  σήμερα.  Κύριες  πηγές

χρηματοδότησης είναι το Ελληνικό Δημόσιο, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω

των  Αναπτυξιακών  Προγραμμάτων  ΕΣΠΑ.  Απώτερος  στόχος  της  Ευρωπαϊκής

στήριξης είναι η διατήρηση της οικονομικής σταθερότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

γενικότερα, καθώς η Ελλάδα αποτελεί μέλος της. Με δεδομένη όμως την άσχημη

οικονομική κατάσταση της χώρας,  την μικρή πιστοληπτική της ικανότητα και  την

απουσία  ξένων  επενδύσεων,  είναι  δύσκολο  να  συμβάλλει  η  χώρα  σε  αυτήν  την

σταθερότητα, ακόμα και με την ύπαρξη αυτών των ενισχύσεων.

Έτσι  η  Ελλάδα,  με  βάση  την  πολιτική  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης,

επαναπροσδιόρισε  την  στρατηγική  της  και   παράλληλα  μείωσε  το  επίπεδο  των

κρατικών  ενισχύσεων.  Πλέον,  επικεντρώθηκε  στην  επίλυση  προβλημάτων

μακροοικονομικού  χαρακτήρα όπως  η  απασχόληση,  η  περιφερειακή ανάπτυξη,  το

περιβάλλον,  η  κατάρτιση και  η  έρευνα,  τα οποία μπορούν να  έχουν πιο ποιοτικά

αποτελέσματα.  Και  δεν  επικεντρώνεται  πια   στην  υποστήριξη  συγκεκριμένων

εταιριών ή κλάδων.  Έτσι,  το μεγαλύτερο ποσοστό των ενισχύσεων στρέφεται  πια

προς περιφερειακές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, έρευνα και ανάπτυξη, απασχόληση/

κατάρτιση εργαζομένων, περιβάλλον, κά.

Η  δομή της παρούσας εργασίας θα αναλυθεί ακολούθως. Στο πρώτο

κεφάλαιο ξεκινάει με την Εισαγωγή στο θέμα και τις έννοιες της παρούσας εργασίας,

ενώ  στο  δεύτερο  κεφάλαιο  ακολουθεί  η  Επισκόπηση  της  Βιβλιογραφίας.  Στη

συνέχεια, το τρίτο κεφάλαιο περιέχει το Θεσμικό Πλαίσιο το οποίο περιβάλλει τις

κρατικές  επιχορηγήσεις.  Στο  τέταρτο  κεφάλαιο  γίνεται  μια  αναφορά  στο  Εθνικό

Πλαίσιο  Στρατηγικής  Αναφοράς  και  σε  μια  μελέτη  περίπτωσης  επιχείρησης  που

λαμβάνει  ΕΣΠΑ.  Στο  πέμπτο  και  τελευταίο  κεφάλαιο  παρουσιάζονται  τα

Συμπεράσματα της εν λόγω εργασίας, οι περιορισμοί και οι προτάσεις για περαιτέρω

έρευνα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Οι  συνεχείς  εξελίξεις  στον  κλάδο  της  οικονομίας  γενικότερα,  και  της

λογιστικής  ειδικότερα,  απαιτούν  την  συνεχή  αμφισβήτηση  και  αξιολόγηση  των

μεθόδων,  των  αρχών  και  των  τύπων  που  χρησιμοποιούνται.  Διότι  μια  μέθοδος

λογιστικής που χρησιμοποιήθηκε ευρέως στο παρελθόν, είναι δυνατόν να αποδειχθεί

λανθασμένη, ή απαξιωμένη στο μέλλον.

Όπως αναφέρει ο  Nobes (2005), είχε αμφισβητηθεί από το ίδιο το FASB των

ΗΠΑ, η διαδικασία θέσπισης των προτύπων του. Το ερώτημα που είχε τεθεί ήταν

κατά πόσο η θέσπιση θα έπρεπε να μεταλλαχθεί από «βασιζόμενη-σε-κανόνες» σε

«βασιζόμενη-σε-αρχές» προσέγγιση, ώστε να εξομαλυνθούν οι διαφορές με το IASB,

και να διευκολυνθεί η συνεργασία τους. Συνήθως τα πρότυπα χρησιμοποιούν αρχές

ώστε να παράγουν κανόνες. Όμως όταν ερευνούμε σε ποιο βαθμό είναι ένα πρότυπο

«βασισμένο-σε-κανόνες», το κυριότερο σημείο στο οποίο θα σταθούμε είναι αν είναι

βασισμένο στην πιο κατάλληλη αρχή.

Ο Chan (1996) αναφέρεται στις «Ανιχνευτικές Μελέτες» που έχουν στόχο να

διαπιστώσουν  πως  δημιουργούνται  οι  λογιστικές  καινοτομίες,  και  πως  ακριβώς  η

έρευνα μετατρέπεται σε εφαρμογή.

Ξεκινώντας  από  την  πιθανή  επιρροή  της  οικονομικής  ενοποίησης  από  το

1957, το άρθρο του  Dunning (1992) διαπιστώνει πως  τα αρχικά επακόλουθα του

σχηματισμού της ΕΕ ήταν η βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης των εταιριών που

ανήκαν στις ΗΠΑ περισσότερο από ότι αυτές που ανήκαν στην ΕΕ.

Το μέλλον που επιφυλάσσεται από την ισορροπία ανάμεσα στην συμμετοχή

Αμερικανικών εταιριών στην ΕΕ και Ευρωπαϊκών εταιριών στις ΗΠΑ είναι αβέβαιο.

Παράγοντες  που θα  το  επηρεάσουν είναι  οι  ανταγωνιστικές  στρατηγικές  των δύο

μερών και οι ανταλλακτικοί τους δεσμοί. Καθοριστικό ρόλο θα έχει στη συνέχεια η

εξέλιξη της Ιαπωνίας.

Στο  άρθρο  από  την  Ασιατική  Τράπεζα  Ανάπτυξης  (1999),  τονίζονται  οι

τέσσερεις  τομείς  οι  οποίοι  θα  πρέπει  να  ενδυναμωθούν  κατά  τη  διαχείριση  της
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Δημόσιας Δαπάνης. Αυτοί είναι η υπευθυνότητα, η διαφάνεια, η προνοητικότητα και

η συμμετοχή. Στη συνέχεια αναφέρονται οι κανόνες που πρέπει να εφαρμόζονται.

Τονίζεται πως, ειδικά σε φτωχές χώρες, δεν υπάρχει περιθώριο για πειράματα, καθώς

το κόστος των λαθών θα ήταν υψηλό. Επίσης αναφέρεται η σημαντικότητα της μη

επανάληψης των λαθών του παρελθόντος  και  η  επιτακτική ανάγκη του χειρισμού

τέτοιων θεμάτων από τα πιο κατάλληλα άτομα.

Κάνοντας σε αυτό το σημείο έναν παραλληλισμό με το κεντρικό θέμα αυτής

της εργασίας, που είναι οι Κρατικές Επιχορηγήσεις, θα συμφωνήσει κανείς πως είναι

πολύ σημαντική η διαφάνεια, τομέας στον οποίο υστερεί το Ελληνικό Κράτος, και

ακόμη πως δεν υπάρχουν περιθώρια για περαιτέρω λάθη στην Ελλάδα,  επειδή το

κόστος τους θα είναι πολύ υψηλό.

Όλα τα παραπάνω όμως, επηρεάζονται και από έναν αστάθμητο παράγοντα,

που  είναι  η  Οικονομία-Σκιά,  όπως  αναφέρεται  στα  άρθρα  των  Granda-Carvajal

(2010)  και  Petersen et al.   (2010).  Αυτές  οι  οικονομίες  περιλαμβάνουν

δραστηριότητες όπως είναι η φοροδιαφυγή, η αποφυγή κοινωνικών εισφορών και οι

«υπόγειες» δραστηριότητες, και οι συναλλαγές τους γίνονται κυρίως σε μετρητά. Η

Granda-Carvajal προσπαθεί να υπολογίσει την διείσδυση της ανεπίσημης οικονομίας

μέσω  ενός  συνόλου  σχηματοποιημένων  γεγονότων  του  επιχειρηματικού  κύκλου.

Ακόμη,  επιχειρεί  να  διαπιστώσει  αν  αυτές  οι  εμπειρικές  κανονικότητες  που

προκύπτουν είναι ικανές να βοηθήσουν σε μελλοντικές εξελίξεις επί της Οικονομίας-

Σκιάς. 

Μέσα από την έρευνά της, η ίδια συγγραφέας διαπιστώνει πως στις εκτιμήσεις

των  παράνομων  δραστηριοτήτων  στο  παρελθόν  έδιναν  μεγάλη  σημασία  σε

μεταβλητές που δεν ήταν ανάλογες με το μέγεθος αυτών των δραστηριοτήτων, ενώ

παρέλειπαν εντελώς μεταβλητές  που επηρεάζονταν σημαντικά από τις  παράνομες,

αυτές δραστηριότητες.

Τέλος,  μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση παρουσιάζεται  σε  ένα ιδεατό

άρθρο του  Maxton (2015) όπου αναφέρει πως η σύγχρονη κοινωνία έχει συνηθίσει

παραπάνω από όσο πρέπει  στην ευημερία,  και  πως θεωρεί  ότι  πρέπει  να υπάρχει

οικονομική ανάπτυξη, για να υπάρχει συνεπακόλουθα πρόοδος. Ο Maxton τονίζει ότι

σημαντικό  ρόλο  σε  όλα  αυτά  παίζει  η  κλιματική  αλλαγή  και  ο  τρόπος  που

συμπεριφέρεται ο άνθρωπος στο περιβάλλον. Για να οδηγηθεί λοιπόν,  η οικονομία

σε  μια  σωστή  πορεία,  προτείνει  την  μείωση  του  οικονομικού  τομέα,  λύση  του

προβλήματος της κλιματικής αλλαγής, καλύτερο έλεγχο της παραγωγής τροφίμων και
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ακόμα και περιορισμό κατά συνθήκη του εμπορίου, αν αυτό αποτρέψει την μείωση

της  ανεργίας.   Ανατρέποντας  αυτά  που  θεωρούνται  δεδομένα,  υποδεικνύει  έναν

διαφορετικό τρόπο, μακριά από αυτόν των επενδύσεων και της ανάπτυξης.

Το  κεφάλαιο  αυτό,  κάνοντας  μια  βιβλιογραφική,  αλλά  και  «ιστορική»

ανασκόπηση, παρατηρεί τις αλλαγές που συνέβησαν σε οικονομικά θέματα κατά την

διάρκεια  των ετών,  παγκοσμίως.  Με την  Ευρωπαϊκή Ένωση και  την  Αμερική  να

διαδραματίζουν  τον  πρωταγωνιστικό ρόλο,  διαπιστώνεται  η  εναλλαγή  των  ρόλων

μεταξύ των δύο,  αλλά και  η  σημαντική  διαφοροποίηση του σκηνικού αυτού,  την

οποία θα  μπορούσε να  προκαλέσει  η  Ιαπωνία.  Αξιολογούνται  ακόμη,  σε  αυτό το

κεφάλαιο, διάφορες οικονομικές και λογιστικές τεχνικές που έχουν χρησιμοποιηθεί

κατά καιρούς και κατά πόσο αυτές ήταν οι κατάλληλες. Επίσης, γίνεται αναφορά στις

υπόγειες δραστηριότητες τις οικονομίας, οι οποίες δεν θα έπρεπε να υποτιμούνται,

καθότι αν ήταν γνωστές θα μπορούσαν να επιφέρουν τεράστιες διαφορές σε ποσοστά

που θεωρούνται βέβαια τη δεδομένη στιγμή.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Στο παρόν κεφάλαιο αναλύεται το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις κρατικές

επιχορηγήσεις.

3.1 ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3908/2011

Οι πιο πρόσφατοι Αναπτυξιακοί Νόμοι ήταν ο Ν. 3299/98, ακολούθησε ο Ν.

3299/04 και ο τελευταίος για την δεδομένη στιγμή είναι ο Ν. 3908/2011. Η έναρξη

ισχύος του είναι την 31η Ιανουαρίου του 2011 και το κείμενο του νόμου αποτελείται

συνολικά από 18 άρθρα.

Σκοπός του νόμου αυτού είναι η προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης της

χώρας με την θέσπιση καθεστώτων, που στοχεύουν στην ενίσχυση των επενδύσεων,

γεγονός που με τη σειρά του θα οδηγήσει στη βελτίωση της επιχειρηματικότητας, της

τεχνολογικής  ανάπτυξης,  της  ανταγωνιστικότητας  των  επιχειρήσεων  και  της

περιφερειακής  συνοχής.  Επίσης,  προωθεί  την  πράσινη  οικονομία,  την

αποτελεσματική  λειτουργία  των  διαθέσιμων  υποδομών  και  την  αξιοποίηση  του

ανθρώπινου δυναμικού της χώρας με αύξηση της απασχόλησης. [Άρθρο 1] 

Τα είδη των ενισχύσεων που μπορεί να παρέχει ο νόμος είναι:2

 Επιχορηγήσεις  από  το  ελληνικό  Δημόσιο  ή  επιδοτήσεις  χρηματοδοτικής

μίσθωσης
 Φορολογική  απαλλαγή  από  την  καταβολή  του  φόρου  εισοδήματος  μη

διανεμομένων κερδών, και
 Επιδοτήσεις του κόστους δημιουργούμενων θέσεων εργασίας.

3.1.1 Γενικά Επενδυτικά Σχέδια 

Οι κυριότερες κατηγορίες στις οποίες διακρίνονται τα γενικά επενδυτικά σχέδια είναι:

2 Και συνδυασμού αυτών, όταν υπάγονται σε ειδικά καθεστώτα ενισχύσεων.
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 Γενικής Επιχειρηματικότητας
 Τεχνολογικής Ανάπτυξης, και
 Περιφερειακής Συνοχής [Άρθρο 2]

3.1.2 Υπαγόμενα Επενδυτικά Σχέδια

Σύμφωνα με τον νόμο, θεωρούνται επενδυτικά σχέδια και όσα αποσκοπούν

στην επαναλειτουργία μονάδων, με ή χωρίς αύξηση της  δυναμικότητας,  οι  οποίες

είχαν  παύσει  την  παραγωγική  τους  λειτουργία  πριν  την  υποβολή  της  αίτησης

υπαγωγής  στις  διατάξεις  του  νόμου,  με  εξαίρεση  τα  επενδυτικά  σχέδια  που

παλαιότερα είχαν υπαχθεί σε επενδυτικούς νόμους και στη συνέχεια ανακοινώθηκε η

ανάκληση της υπαγωγής τους.

Δεν υπάγονται στον νόμο 3908/11  οι τομείς του χάλυβα, των συνθετικών

ινών και του άνθρακα, καθώς και ο τομέας της ναυπηγίας.

Επίσης,  δεν υπάγονται στο καθεστώς ενισχύσεων του νόμου  (α)επενδυτικά

σχέδια επιχειρήσεων και  οργανισμών ή θυγατρικών τους,  στις  οποίες  οι  δημόσιοι

φορείς κατέχουν ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο μεγαλύτερο του 49%,

(β)είτε  επενδυτικά σχέδια που εκτελούνται  από ιδιώτη,  αλλά για λογαριασμό του

Δημοσίου. Ακόμη, (γ)επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή κοινωνίας, εταιρίας

αστικού  δικαίου  ή  κοινοπραξίας  και  (δ)επιχειρήσεις  που  έχουν  χαρακτηριστεί  ως

προβληματικές και(ε) επενδυτικά σχέδια φορέων με εκκρεμότητα εντολής ανάκλησης

για  προηγούμενες  ενισχύσεις.  Και  συνεχίζει  μια  εκτενής  λίστα  ειδικότερων

περιπτώσεων επιχειρήσεων.

 Αναγράφεται  στον  νόμο  πως  σε  κάποιες  ειδικές  περιπτώσεις  υπάρχει  η

περίπτωση να ληφθεί υπόψη, κατά τη διαδικασία της απόφασης σχετικά με

την ένταξη ή την εξαίρεση από το καθεστώς των ενισχύσεων, και η νομοθεσία

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Παρατίθεται ένας ενδεικτικός πίνακας που δείχνει πιο αναλυτικά κάποια επενδυτικά

σχέδια ανά τομέα δραστηριότητας, από τον Αναπτυξιακό Νόμο 3299/04: 
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Πίνακας 1  3

Τομέας Δραστηριότητας 1η Κατηγορία 2η Κατηγορία

Πρωτογενής Τομέας

Σχέδια  εξόρυξης
βιομηχανικών ορυκτών και
αδρανών υλικών
Σχέδια  σε  μηχανικά  μέσα
σποράς,  καλλιέργειας  και
συγκομιδής  αγροτικών
προϊόντων  τα  οποία
πραγματοποιούνται  από
αγροτικούς
συνεταιρισμούς καθώς και
ομάδες παραγωγών
Επενδυτικά  σχέδια
τυποποίησης, συσκευασίας
ή  συντήρησης  γεωργικών
ή  κτηνοτροφικών
προϊόντων  ή  προϊόντων
αλιείας  και  ιχθυοτροφίας
μη  προερχόμενα  από
μεταποιητική
δραστηριότητα
Σχέδια  γεωργ.
Επιχειρήσεων
θερμοκηπιακού  τύπου  και
βιολογικής  γεωργίας,
κτηνοτροφικών  και
αλιευτικών  επιχειρήσεων
σύγχρονης τεχνολογίας

Δευτερογενής Τομέας

Παραγωγή  ηλεκτρικής
ενέργειας  από  ήπιες
μορφές ενέργειας

Σχέδια  εξόρυξης  και
επεξεργασίας
βιομηχανικών ορυκτών και
μεταλλευτικά  επενδυτικά
σχέδια
Επενδυτικά  σχέδια  στον
ευρύτερο  τομέα  της
μεταποίησης  όπως  αυτή
ορίζεται στον ΣΤΑΚΟΔ
Παραγωγή  βιοκαυσίμων-
βιομάζας  με  σκοπό  να
χρησιμοποιηθεί  ως  πρώτη
ύλη  για  την  παραγωγή
ενέργεια
Σχέδια  για  παραγωγή  και
τυποποίηση  προϊόντων
γεωγραφικής  ένδειξης  ή/
και  προστατευόμενης

3 Από τον Αναπτυξιακό Νόμο 3299/04, ιστοσελίδα www.anom.pbs.gr
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ονομασίας  προέλευσης
από  επιχειρήσεις  που
στεγάζονται  σε
παραδοσιακά κτίρια

       Τομέας Τουρισμού

Εκσυγχρονισμός/
δημιουργία
συμπληρωματικών
εγκαταστάσεων
ξενοδοχειακών  μονάδων
τουλάχιστον 2* ( πρώην Γ’
τάξης )

Ίδρυση,  επέκταση,
εκσυγχρονισμός
ξενοδοχείων  τουλάχιστον
3*

Εκσυγχρονισμός
ξενοδοχειακών  μονάδων
κατώτερης κατηγορίας των
2*  σε  διατηρητέα  ή
παραδοσιακά  κτίρια
εφόσον  με  τον
εκσυγχρονισμό  τους
αναβαθμίζονται
τουλάχιστον σε κατηγορία
2*

Ίδρυση,  επέκταση,
εκσυγχρονισμός
θεματικών  πάρκων  που
παρέχουν  ολοκληρωμένης
μορφής  υποδομές
τουρισμού

Μετατροπή  διατηρητέων
κτιρίων σε ξενοδοχεία 2*

Ίδρυση,  επέκταση,
εκσυγχρονισμός
αυτοκινητοδρομίων

Εκσυγχρονισμός  camping
τουλάχιστον  Γ’
κατηγορίας
Ίδρυση,  επέκταση,
εκσυγχρονισμός  κέντρων
τουρισμού  υγείας,
αθλητικού  τουρισμού,
θαλασσοθεραπείας,
γηπέδων γκόλφ, ιαματικών
πηγών,  χιονοδρομικών  ή
συνεδριακών κέντρων
Ίδρυση,  επέκταση,
εκσυγχρονισμός μαρινών
Δημιουργία
εμπορευματικών  σταθμών
και  διαμετακομιστικών
κέντρων/  υποδομές
αποθήκευσης,
συσκευασίας, τυποποίησης
και  κλειστών  χώρων
στάθμευσης  φορτηγών
απ[ό  εμπορικές  και

Σχέδια  για  ανέγερση  κι
εκμετάλλευση
βιομηχανικών  κτιρίων,
κοινωνικών  και
πολιτιστικών  χώρων  σε
ΒΙΠΕ
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      Τριτογενής Τομέας

μεταφορικές επιχειρήσεις
Σχέδια  για  παροχής
υπηρεσιών  εφοδιαστικής
αλυσίδας

Σχέδια  για  τη  δημιουργία
επιχειρήσεων  υγρών
καυσίμων  και  υγραερίων
σε νησιά

Σχέδια  δημιουργίας
ευζωνικών δικτύων

Σχέδια  για  τη  δημιουργία
κέντρων αποθεραπείας και
αποκατάστασης  καθώς
επίσης και σχεδίων για την
παροχή στέγης αυτόνομης
διαβίωσης  σε  άτομα  με
ειδικές ανάγκες.

Σχέδια  για  δημιουργία
εργαστηρίων
εφαρμοσμένης
βιομηχανικής,
ενεργειακής,
μεταλλευτικής, γεωργικής,
κτηνοτροφικής,  δασικής
και  ιχθυοκαλλιεργητικής
έρευνας.

Σχέδια  ανέγερσης  και
εκσυγχρονισμού  ξενώνων
ή  μετατροπή  κτιρίων  σε
ξενώνες  και  χώρους
πολιτιστικών  λειτουργιών
και  εργαστηρίων
χειροτεχνίας

Σχέδια  δημιουργίας
παροχής  υπηρεσιών
ποιότητας/  υψηλής
τεχνολογίας
Σχέδια  για  δημιουργία
parking τουλάχιστον  30
θέσεων  για  ΙΧ  και  40
θέσεων για επαγγελματικά
αυτοκίνητα.
Σχέδια  ανάπτυξης
λογισμικού

 

Αξιοποίηση  ανανεώσιμων
πηγών  ενέργειας,
υποκατάσταση  υγρών
καυσίμων  ή  ηλεκτρικής
ενέργειας  με  αέρια
καύσιμα
Εξοικονόμηση ενέργειας
Παραγωγή  νέων
προϊόντων  ή  και
υπηρεσιών  ή  προϊόντων
εξαιρετικά  προηγμένης
τεχνολογίας
Ίδρυση,  επέκταση,
εκσυγχρονισμός
εργαστηρίων
εφαρμοσμένης
βιομηχανικής  ή
μεταλλευτικής  ή
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 Ειδικά  Επενδυτικά
Σχέδια

ενεργειακής έρευνας
Εισαγωγή και προσαρμογή
περιβαλλοντικά  φιλικής
τεχνολογίας  στην
παραγωγική διαδικασία
Παραγωγή  καινοτομικών
προϊόντων
Αναβάθμιση της ποιότητας
των  παραγόμενων
προϊόντων  ή  και
υπηρεσιών
Αγορά  και  εγκατάσταση
νέων  σύγχρονων
συστημάτων
αυτοματοποίησης
διαδικασιών  και
μηχανοργάνωσης
αποθηκών
Ίδρυση  ή  επέκταση
βιομηχανικών  ή
βιοτεχνικών  μονάδων  για
την  εναλλακτική
διαχείριση συσκευών
Υλοποίηση
ολοκληρωμένου
πολυετούς
επιχειρηματικού  σχεδίου
φορέων  των
μεταποιητικών  και
μεταλλευτικών
επιχειρήσεων.

3.1.3 Ενισχυόμενες Δαπάνες 

Τα επενδυτικά σχέδια ενισχύονται για δαπάνες που αφορούν: [Άρθρο 3]

Α. Υλικά Περιουσιακά Στοιχεία, όπως είναι:
i. Η  κατασκευή,  η  επέκταση,  ο  εκσυγχρονισμός  κτιριακών

εγκαταστάσεων- έως 60% των δαπανών ή έως 10% για μικρές

επιχειρήσεις.
ii. Η αγορά παγίων στοιχείων ενεργητικού, που συνδέονται άμεσα

με μια παραγωγική μονάδα υπό κάποιες προϋποθέσεις.
iii. Η  αγορά  και  εγκατάσταση  σύγχρονων  μηχανημάτων  και

εξοπλισμού.
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iv. Τα  μισθώματα  χρηματοδοτικής  μίσθωσης   που  αφορά

εξοπλισμό όπως στην περίπτωση (ιιι), όπου περιλαμβάνεται η

υποχρέωση αγοράς τους κατά την λήξη της μίσθωσης.

Β. Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, τα οποία θα πρέπει να αποτελούν αποσβεστέα

στοιχεία του ενεργητικού που θα χρησιμοποιούνται μόνο στην ενισχυόμενη επένδυση

και  θα  παραμένουν  στην  κατοχή  της  επιχείρησης  τουλάχιστον  για  περίοδο  πέντε

ετών.  Το  κόστος  τους  δεν  μπορεί  να  υπερβαίνει  το  50%  των  δαπανών  του

επενδυτικού σχεδίου.

Γ. Προγράμματα Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας.

Δ. Δαπάνες εκσυγχρονισμού κτιριακών εγκαταστάσεων.

Ε. Δαπάνες κύριων προπαρασκευαστικών εργασιών της εκμετάλλευσης, για

μεταλλευτικές και εξορυκτικές επιχειρήσεις.

ΣΤ. Δαπάνες για ειδικές έρευνες  σχετικά με την προπαραγωγή, συμβατότητα,

κλπ, για την περίπτωση γενόσημων και βιοϊσοδυνάμων προϊόντων φαρμάκων.

Δεν ενισχύονται  οι λειτουργικές δαπάνες, που αφορούν:

α. Τα λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης

β. Την αγορά επιβατικών αυτοκινήτων, μέχρι έξι θέσεων

γ. Την αγορά επίπλων και σκευών γραφείου

δ. Την αγορά οικοπέδων, αγροτεμαχίων και γηπέδων

ε. Την ανέγερση ή επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων επί οικοπέδου που δεν

ανήκει  στην  κυριότητα  της  επιχείρησης,  εκτός  αν  της  έχει  παραχωρηθεί  από  το

Δημόσιο, ή υπάρχει μίσθωση για διάστημα μεγαλύτερο από τα δεκαπέντε έτη

στ.  Μελέτες  και  αμοιβές  συμβούλων,  με  εξαίρεση  στις  νέες4 μικρές  και

μεσαίες επιχειρήσεις, σε ποσοστό μέχρι 5% του κόστους της επένδυσης και ποσό

μέχρι 50.000,00 ευρώ.

3.1.4 Διάκριση Επιχειρήσεων

Το μέγεθος των επιχειρήσεων ορίζεται ως εξής:

4 Νέες θεωρούνται οι επιχειρήσεις όταν κατά το χρόνο της αίτησης υπαγωγής δεν

έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες ίδρυσής τους, καθώς και αυτές που έχουν ιδρυθεί

εντός των προηγούμενων 24 μηνών από τον χρόνο υποβολής της αίτησης.
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Πίνακας 2

Πολύ Μικρή Επιχείρηση Απασχολεί από 0 έως 10 άτομα
 Ο  ετήσιος  κύκλος  εργασιών  και  ο  ετήσιος
ισολογισμός  είναι  μικρότερος  των  2.000.000,00
ευρώ
Τηρεί το Κριτήριο της Ανεξαρτησίας5

Μικρή Επιχείρηση Απασχολεί λιγότερα από 50 άτομα
Ο  ετήσιος  κύκλος  εργασιών  και  ο  ετήσιος
ισολογισμός  είναι  μικρότερος  των  10.000.000,00
ευρώ
Τηρεί το Κριτήριο της Ανεξαρτησίας

Μεσαία Επιχείρηση Απασχολεί λιγότερα από 250 άτομα
Ο ετήσιος  κύκλος  εργασιών είναι  μικρότερος  των
50.000.000,00 ευρώ
Ο  ετήσιος  ισολογισμός  είναι  μικρότερος  των
43.000.000,00 ευρώ
Τηρεί το Κριτήριο της Ανεξαρτησίας

Μεγάλη Επιχείρηση Απασχολεί περισσότερα από 250 άτομα
Ο ετήσιος κύκλος εργασιών είναι μεγαλύτερος των
50.000.000,00 ευρώ
Ο  ετήσιος  ισολογισμός  είναι  μεγαλύτερος  των
43.000.000,00 ευρώ
Τηρεί το Κριτήριο της Ανεξαρτησίας

Για αυτές τις κατηγορίες επιχειρήσεων, το ελάχιστο ύψος επένδυσης είναι: [Άρθρο 8]

Για πολύ μικρές επιχειρήσεις  200.000 ευρώ

Για μικρές επιχειρήσεις  300.000 ευρώ

Για μεσαίες επιχειρήσεις  500.000 ευρώ

Για μεγάλες επιχειρήσεις  1.000.000 ευρώ.

3.1.5  Διαίρεση  της  Ελληνικής  Επικράτειας  σε  τρεις  Γεωγραφικές

Ζώνες Κινήτρων 

Με κριτήριο το επίπεδο ανάπτυξης, και σε σχέση με το μέσο όρο της χώρας, οι τρεις

ζώνες κινήτρων είναι οι παρακάτω: [Άρθρο 5]

5 Το Κριτήριο της Ανεξαρτησίας αναφέρει ότι δεν συμμετέχει στην επιχείρηση αυτή,

άλλη επιχείρηση η οποία δεν είναι μικρομεσαία, σε ποσοστό που να ξεπερνά το 25%

του μετοχικού κεφαλαίου.
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 Η Α΄ Ζώνη κινήτρων,  στην οποία  ανήκουν οι  Νομοί  της  Αττικής  και  της

Βοιωτίας.
 Η Β΄ Ζώνη κινήτρων, στην οποία ανήκουν οι νομοί με κατά κεφαλήν ΑΕΠ

μεγαλύτερο από το 75% του μέσου όρου της χώρας.
 Η Γ΄ Ζώνη κινήτρων, στην οποία ανήκουν οι νομοί με κατά κεφαλήν ΑΕΠ

μικρότερο από το 75%  του μέσου όρου της χώρας, η Περιφέρεια Ανατολικής

Μακεδονίας  και  Θράκης,  τα  νησιά  των  περιφερειών  Νοτίου  και  Βορείου

Αιγαίου και Ιονίων Νήσων, τα νησιά που ανήκουν διοικητικά σε νομούς της

ηπειρωτικής Ελλάδας, καθώς και οι παραμεθόριοι νομοί της χώρας.

 Το ποσοστό ενίσχυσης κάθε επενδυτικού σχεδίου εξαρτάται από το μέγεθος

του φορέα της επένδυσης και από το νομό στον οποίο υλοποιείται,  και σε

κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% του ενισχυόμενου κόστους

του επενδυτικού σχεδίου.

Ειδικότερα,  τα  ποσοστά  ενίσχυσης  κατά  ζώνη  κινήτρων  και  κατά  μέγεθος

επιχείρησης παρουσιάζονται ακολούθως:

Πίνακας 3

Μεγάλες
Επιχειρήσεις

Μεσαίες
Επιχειρήσεις

Μικρές  και  Πολύ
Μικρές
Επιχειρήσεις

Ζώνη Α΄ 15% 20% 25%
Ζώνη Β΄ 30% 35% 40%
Ζώνη Γ΄ 40% 45% 50%

 Σε κάθε περίπτωση από της παραπάνω, υπάρχει  ο  περιορισμός του Χάρτη

Περιφερειακών Ενισχύσεων, ο οποίος υπερισχύει σε περίπτωση διαφορετικού

ποσοστού. Ο καθορισμός των ποσοστών ενίσχυσης γίνεται με βάση το κατά

το έτος 2007 κατά κεφαλήν ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) κάθε νομού,

σε σχέση με τον κατά το ίδιο έτος μέσο όρο του κατά κεφαλήν ΑΕΠ της

χώρας.

 

Υπάρχουν ορισμένες προϋποθέσεις τις οποίες πρέπει να τηρεί ένα επενδυτικό

σχέδιο, ώστε να μην ακυρωθεί. Αυτές είναι:
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α. Η συμφωνία της αίτησης υπαγωγής και του επενδυτικού σχεδίου με τους όρους του

νόμου

β. Η φερεγγυότητα του επενδυτικού φορέα, η οποία διαπιστώνεται με:

φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, την μη ύπαρξη απόφασης ανάκλησης της

υπαγωγής σε προηγούμενους αναπτυξιακούς  νόμους κατά την τελευταία δεκαετία,

πιστοποιητικό μη πτώχευσης, πιστοποιητικό μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση.

γ. Δυνατότητα εκ μέρους του επενδυτικού φορέα για κάλυψη της ίδιας συμμετοχής

του στην επένδυση.

Αφού το επενδυτικό σχέδιο πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις, αξιολογείται

και βαθμολογείται βάσει κάποιων κριτηρίων, αξιολόγησης του επενδυτικού φορέα,

βιωσιμότητας και αποδοτικότητας του επενδυτικού σχεδίου και φορέα, τεχνολογικής

ανάπτυξης,  καινοτομίας  και  νέων  προϊόντων  και  υπηρεσιών,  και  συμβολής  της

επένδυσης στην οικονομία και στην περιφερειακή ανάπτυξη.

3.1.6 Δικαιολογητικά 

Την αίτησης υπαγωγής ενός επενδυτικού σχεδίου, συνοδεύουν υποχρεωτικά

τα ακόλουθα δικαιολογητικά: [Άρθρο 9]

1. Οικονομοτεχνική  μελέτη.  Στην  περίπτωση  που  το  επενδυτικό  σχέδιο  είναι

συνολικού  κόστους  άνω  των  250.000,00  ευρώ,  πρέπει  να  υπογραφεί  από

οικονομολόγο,  μέλος  του  Οικονομικού  Επιμελητηρίου  της  Ελλάδος  ή

αντίστοιχου οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. Αποδεικτικό καταβολής χρηματικού ποσού, το ύψος του οποίου καθορίζεται

με  κοινή  απόφαση  των  υπουργών  Οικονομίας  και  Οικονομικών,  το  οποίο

καταβάλλεται στην αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).

Ανάλογα με το είδος του επενδυτικού σχεδίου, το μέγεθός του, και την περιοχή

στην οποία βρίσκεται η επιχείρηση, αντιστοιχεί και κάποιος αρμόδιος φορέας στον

οποίο θα πρέπει να υποβληθεί η αίτηση.

3.1.7 Υποχρεώσεις Ενισχυόμενων Επιχειρήσεων- Κυρώσεις

3.1.7.1 Υποχρεώσεις [Άρθρο 14]
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Για  τις  επιχειρήσεις  που  έχουν  υπαχθεί  στον  Ν.  3908/11,  μετά  την  παρέλευση

πενταετίας  από  την  έναρξη  και  ολοκλήρωση  της  παραγωγικής  λειτουργίας  της

επένδυσης, ή τριετίας σε περίπτωση μεσαίων, μικρών ή πολύ μικρών επιχειρήσεων,

οι αναφερόμενες υποχρεώσεις τους είναι:

 Να τηρούν τους όρους της υπαγωγής
 Να αποκτούν την κυριότητα του μισθώματος   με  την  λήξη της  σύμβασης

χρηματοδοτικής μίσθωσης
 Να μην διακόπτουν την παραγωγική δραστηριότητα της επένδυσης, εκτός αν

υπάρχουν  λόγοι  που  δεν  είναι  στην  ευχέρεια  των  επιχειρήσεων,  όπως  τα

φυσικά φαινόμενα.
 Να μην παύσουν τη λειτουργία της επιχείρησης, εκτός αν συντρέχουν λόγοι

ανωτέρας βίας όπως στην προηγούμενη περίπτωση.
 Να μην μεταβιβάζουν τα περιουσιακά στοιχεία για τα οποία έλαβαν ενίσχυση,

εκτός αν αυτά αντικατασταθούν εντός εξαμήνου με άλλα, ανάλογης αξίας και

ανάλογης χρησιμότητας.
 Να μην αλλάξουν την περιοχή στην οποία βρίσκονται.
 Να μην εκμισθώσουν μέρος ή το σύνολο της ενισχυθείσας επένδυσης, χωρίς

έγκριση από αρμόδιο όργανο.
 Να μην πραγματοποιηθεί συγχώνευση με ή απορρόφηση άλλης εταιρίας χωρίς

έγκριση.
 Να αποστέλλονται κάθε έτος στις αρμόδιες υπηρεσίες, στοιχεία τα οποία θα

αποδεικνύουν την τήρηση των υποχρεώσεών τους, εντός δύο μηνών από την

συμπλήρωση κάθε έτους λειτουργίας.

3.1.7.2 Κυρώσεις [Άρθρο 14]

Στην περίπτωση που δεν τηρηθούν οι υποχρεώσεις της ενισχυθείσας επιχείρησης πριν

την έναρξη και ολοκλήρωση της παραγωγικής λειτουργίας, είτε ακόμη αποκαλυφθεί

ότι είχε υποβάλλει παραπλανητικά ή ψευδή στοιχεία:

 Ειδικά για την περίπτωση παύσης της λειτουργίας λόγω ανωτέρας βίας,

ανακαλείται η απόφαση και επιστρέφεται η επιχορήγηση.
 Στις  υπόλοιπες  περιπτώσεις  είτε  θα  ανακληθεί  η  απόφαση  και  θα

επιστραφεί  ολόκληρη  η  ενίσχυση,  είτε  θα  παρακρατηθεί  ή  επιστραφεί

μέρος αυτής.
 Αν η  ενίσχυση  έχει  τη  μορφή  φορολογικής  απαλλαγής,  επιβάλλεται  η

κύρωση της ολικής ή μερικής απώλειας του φορολογικού οφέλους.
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3.2  ΔΛΠ  20-  ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ  ΤΩΝ  ΚΡΑΤΙΚΩΝ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ  ΚΑΙ  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ  ΤΗΣ

ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

3.2.1 Πεδίο Εφαρμογής

Το  Πρότυπο  αυτό  εφαρμόζεται  για  την  λογιστική  παρακολούθηση  και

γνωστοποίηση  των  κρατικών  επιχορηγήσεων,  καθώς  και  για  την  γνωστοποίηση

άλλων μορφών κρατικής ενίσχυσης. [Παρ. 20.1]

Δεν ασχολείται όμως με: 

 Τα ειδικότερα προβλήματα που ανακύπτουν κατά την λογιστική απεικόνιση

των  κρατικών  επιχορηγήσεων  σε  οικονομικές  καταστάσεις  που

αντικατοπτρίζουν τις επιδράσεις από τις μεταβολές των τιμών ή σε παρόμοιας

φύσης συμπληρωματικές πληροφορίες.
 Την  κρατική  υποστήριξη  που  παρέχεται  στην  επιχείρηση  με  την  μορφή

πλεονεκτημάτων,  που  λαμβάνονται  υπόψη  για  τον  προσδιορισμό  του

φορολογητέου εισοδήματος, ή που προσδιορίζονται ή περιορίζονται βάσει της

υποχρέωσης φόρου εισοδήματος. Τέτοια παραδείγματα είναι  οι φορολογικές

απαλλαγές, τα φορολογικά κίνητρα επενδύσεων, οι πρόσθετες αποσβέσεις και οι

μειωμένοι συντελεστές φόρου.
 Την κρατική συμμετοχή στην ιδιοκτησία μιας επιχείρησης
 Τις κρατικές επιχορηγήσεις για τη Γεωργία, που καλύπτονται από το Δ.Λ.Π.

41. [Παρ. 20.2]

3.2.2 Ορισμοί

Οι ορισμοί που χρησιμοποιούνται σε αυτό το Πρότυπο είναι οι παρακάτω:
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Κρατική Υποστήριξη είναι  μέτρο που λαμβάνεται  από το  κράτος  με  σκοπό την

παροχή  οικονομικού  οφέλους  σε  συγκεκριμένη  επιχείρηση  ή  κατηγορία

επιχειρήσεων,  που  πληρούν  ορισμένα  κριτήρια.  Για  τους  σκοπούς  αυτού  του

Προτύπου, η κρατική υποστήριξη δεν περιλαμβάνει τα οφέλη που παρέχονται μόνο

έμμεσα,  μέσω της  εφαρμογής  μέτρων  που  επιδρούν  στις  γενικότερες  οικονομικές

συνθήκες της επιχειρηματικής δραστηριότητας, όπως είναι η δημιουργία υποδομής σε

αναπτυσσόμενες  περιοχές  ή  η  επιβολή  περιοριστικών  εμπορικών  μέτρων  σε

ανταγωνιστές. 6

Η κρατική υποστήριξη μπορεί να αποβλέπει στην ενθάρρυνση μιας επιχείρησης σαν

δραστηριοποιηθεί σε τομέα που δεν επιχειρούσε να το κάνει, χωρίς την υποστήριξη

αυτή.

Κρατική Επιχορήγηση είναι ενίσχυση που παρέχεται από το Κράτος με τη μορφή

μεταβίβασης πόρων σε μια επιχείρηση, σε ανταπόδοση παρελθούσας ή μελλοντικής

συμμόρφωσης  με  ορισμένους  όρους  που  σχετίζονται  με  τη  λειτουργία  της.  Δεν

περιλαμβάνονται  στην  έννοια  αυτή  εκείνες  οι  κρατικές  ενισχύσεις  που  λόγω  της

μορφής  τους,  δεν  είναι  επιδεκτικές  αποτίμησης,  καθώς  και  οι  συναλλαγές  με  το

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

της επιχείρησης. 

Επιχορηγήσεις που αφορούν περιουσιακά στοιχεία  είναι κρατικές επιχορηγήσεις

που έχουν ως βασικό όρο ότι η επιχείρηση που τις δικαιούται πρέπει να αγοράσει, να

κατασκευάσει  ή  με  οποιονδήποτε  άλλο  τρόπο,  να  αποκτήσει  μακράς  διάρκειας

περιουσιακά  στοιχεία.  Είναι  δυνατόν,  επίσης,  να  ορίζονται  και  πρόσθετοι  όροι

αναφορικά με το είδος ή την τοποθεσία των περιουσιακών στοιχείων, ή  ακόμη με τη

χρονική περίοδο στην οποία αυτά πρέπει να αποκτηθούν ή κατά την οποία θα πρέπει

να παραμείνουν στην κατοχή της επιχείρησης.

Επιχορηγήσεις  που  αφορούν  τα  αποτελέσματα/  συναφείς  με  έσοδα  είναι  οι

κρατικές  επιχορηγήσεις  που  δεν  σχετίζονται  με  την  απόκτηση  περιουσιακών

στοιχείων.

Χαριστικά  Δάνεια είναι  δάνεια  για  τα  οποία  ο  δανειστής  παραιτείται  από  την

εξόφλησή τους, εφόσον τηρηθούν ορισμένες προκαθορισμένες προϋποθέσεις7.

6 Η μείωση της φορολογίας δεν αντιμετωπίζεται ως επιχορήγηση, σύμφωνα με τα

ΕΛΠ.

7 Είναι μια μορφή επιχορήγησης που δεν συνηθίζεται στη χώρα μας.
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Επίσης θα μπορούσε να φανεί χρήσιμος και ο ακόλουθος ορισμός:

Εύλογη Αξία είναι το ποσό με το οποίο θα μπορούσε να γίνει, κάτω από κανονικές

συναλλακτικές συνθήκες, η ανταλλαγή ενός περιουσιακού στοιχείου μεταξύ πωλητή

και αγοραστή, οι οποίοι θα ενεργούν με πλήρη γνώση και με τη θέλησή τους και σε

καθαρά εμπορική βάση.

Για  να  καταχωρηθεί  μια  κρατική  επιχορήγηση,  πρέπει  να  υπάρχει  εύλογη

βεβαιότητα ότι: 

α)η επιχείρηση θα συμμορφωθεί με τους όρους που διέπουν την επιχορήγηση, και

β)ότι η επιχορήγηση θα εισπραχθεί. [Παρ. 20.7]

Πρέπει να σημειωθεί όμως, πως η είσπραξη επιχορήγησης δεν αποτελεί καταληκτική

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

Έτσι, αφού καταχωρηθεί μια επιχορήγηση, κάθε σχετική ενδεχόμενη υποχρέωση, ή

ενδεχόμενη  απαίτηση  αντιμετωπίζεται  σύμφωνα  με  το  ΔΛΠ  37  «Προβλέψεις,

Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενες Απαιτήσεις».

Επίσης, ο τρόπος είσπραξης της επιχορήγησης δεν επηρεάζει τη λογιστική μέθοδο

που  θα  υιοθετηθεί  σχετικά  με  την  επιχορήγηση.  Επομένως,  είτε  εισπράττεται  σε

μετρητά  είτε  μειωτικά  κάποιας  υποχρέωσης  προς  το  κράτος,  η  επιχορήγηση

λογιστικοποιείται με τον ίδιο τρόπο.

3.2.3 Μορφές Της Κρατικής Υποστήριξης

Η κρατική υποστήριξη μπορεί να πάρει πολλές μορφές από την άποψη της

φύσης  της  παρεχόμενης  βοήθειας,  και  των  όρων  από  τους  οποίους  εξαρτάται.  Η

κυριότερη  μορφή  της  κρατικής  υποστήριξης  είναι  οι  επιχορηγήσεις,  οι  οποίες

αποκαλούνται και ενισχύσεις, επιδοτήσεις ή πριμοδοτήσεις.

Η  επιχορήγηση  συνήθως  καταβάλλεται  σε  χρήμα  ή,  σε  εξαιρετικές

περιπτώσεις  σε  μη  νομισματικά  στοιχεία  ή  και  με  χαριστικά  δάνεια,  η  οποία

αντιμετωπίζεται λογιστικά ως επιχορήγηση όταν υπάρχει εύλογη βεβαιότητα πως θα

εκπληρωθούν οι όροι της. Υπάρχει ακόμα  η μορφή κρατικής υποστήριξης που δεν

είναι επιδεκτική αποτίμησης, και άρα δεν απεικονίζεται λογιστικά. Οι περιπτώσεις

εκείνων  των  επιχορηγήσεων  που  έχουν  μοναδική  προϋπόθεση  να  λειτουργεί  η
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επιχείρηση σε συγκεκριμένη περιοχή ή σε ορισμένο κλαδικό τομέα ανήκουν στην

κατηγορία της κρατικής υποστήριξης.

3.2.4 Λογιστική Αντιμετώπιση Των Κρατικών Επιχορηγήσεων

Στο πρότυπο αναφέρεται πως οι κρατικές επιχορηγήσεις πρέπει να λογίζονται

με τρόπο συστηματικό, στα έσοδα όσων χρήσεων απαιτούνται για το συσχετισμό των

επιχορηγήσεων αυτών με τις αντίστοιχες προς συμψηφισμό δαπάνες (αποσβέσεων).

Δεν πρέπει να πιστώνονται απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια.

Επομένως,  οι  γενικοί  τρόποι  προσέγγισης  του  λογιστικού  χειρισμού  των

κρατικών επιχορηγήσεων είναι δύο: 

-Η προσέγγιση μέσω των ίδιων κεφαλαίων, σύμφωνα με την οποία η καταχώρηση

της επιχορήγησης γίνεται απευθείας σε πίστωση λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων,

και

-Η  προσέγγιση  μέσω  των  εσόδων/αποτελεσμάτων,  σύμφωνα  με  την  οποία  η

επιχορήγηση  μεταφέρεται  σε  πίστωση  λογαριασμού  των  αποτελεσμάτων  μιας  ή

περισσότερων χρήσεων.

Αυτοί  που υποστηρίζουν την κεφαλαιουχική προσέγγιση,  προβάλλουν τα εξής

επιχειρήματα:

1. Οι κρατικές επιχορηγήσεις αποτελούν μέσο χρηματοδότησης και, επομένως,

πρέπει  να  εμφανίζονται  στον Ισολογισμό,  παρά να  περνούν μέσα από την

κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων και να αντισταθμίζουν τις δαπάνες

τις οποίες χρηματοδοτούν. Εφόσον δεν προβλέπεται η επιστροφή τους, πρέπει

να φέρονται απευθείας σε πίστωση λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων, και
2. Δεν είναι ορθό να καταχωρούνται οι κρατικές επιχορηγήσεις στην κατάσταση

λογαριασμού αποτελεσμάτων, δεδομένου ότι αυτές δεν συνιστούν λειτουργικό

έσοδο, αλλά αντιπροσωπεύουν κίνητρο που παρέχεται από το κράτος, χωρίς

αντίστοιχο κόστος για την επιχείρηση.
 Αυτόν τον χειρισμό απευθείας λογισμού της επιχορήγησης στα ίδια κεφάλαια,

η IASC τον απορρίπτει.
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Τα επιχειρήματα υπέρ της προσέγγισης μέσω των εσόδων, είναι τα παρακάτω: 

1. Με  δεδομένο  ότι  οι  κρατικές  επιχορηγήσεις  αποτελούν  εισροές  που  δεν

προέρχονται από τους μετόχους,  δεν γίνεται να πιστώνονται απευθείας στα

ίδια  κεφάλαια,  αλλά  πρέπει  να  αναγνωρίζονται  ως  έσοδα  στις  σχετικές

περιόδους,
2. Οι κρατικές επιχορηγήσεις σπανίως δίνονται χωρίς αντάλλαγμα. Για  να τις

καρπωθεί μια οικονομική οντότητα πρέπει να συμμορφωθεί  με τους όρους

χορήγησής  τους  και  να  εκπληρώσει  τις  προβλεπόμενες  δεσμεύσεις  της.

Συνεπώς,  πρέπει  να  καταχωρούνται  ως  έσοδα και  να  συσχετίζονται  με  τα

αντίστοιχα  κόστη  τα   οποία  οι  επιχορηγήσεις  αυτές  πρόκειται  να

αντισταθμίσουν, και
3. Από  τη  στιγμή  που  οι  φόροι  εισοδήματος  και  οι  λοιποί  φόροι  αποτελούν

χρεώσεις  έναντι  των εσόδων,  είναι  λογικό οι  κρατικές  επιχορηγήσεις,  που

αποτελούν  προέκταση  της  φορολογικής  πολιτικής,  να  απεικονίζονται  στην

κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων. 

Κατά τον χειρισμό μέσω των αποτελεσμάτων, αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση

να καταχωρούνται οι κρατικές επιχορηγήσεις με τρόπο συστηματικό και ορθολογικό,

στα έσοδα των χρήσεων μέσα στις  οποίες  θα πρέπει  να  γίνει  ο  συσχετισμός των

επιχορηγήσεων  αυτών,  με  τις  αντίστοιχες  δαπάνες.  Μια  διαφορετική  λογιστική

αντιμετώπιση, δηλαδή η καταχώριση με βάση την είσπραξη, θα παρέβαινε την αρχή

της  αυτοτέλειας  των  χρήσεων (ΔΛΠ  1  «Παρουσίαση  των  Οικονομικών

Καταστάσεων»).

Συνήθως είναι εύκολο να προσδιοριστούν οι χρήσεις στις οποίες η επιχείρηση

θα πρέπει να εμφανίσει λογιστικά τις  δαπάνες ή τα έξοδα που σχετίζονται με μια

κρατική  επιχορήγηση.  Όπως  για  παράδειγμα  οι  επιχορηγήσεις  σε  αποσβέσιμα

περιουσιακά στοιχεία, καταχωρούνται ως έσοδα στις περιόδους που επιβαρύνονται με

τις αποσβέσεις αυτών των στοιχείων, αναλογικά. 

Υπάρχουν  όμως  εκείνες  οι  περιπτώσεις  όπου  η  λήψη  μιας  επιχορήγησης

αποτελεί μέρος μιας σειράς ευνοϊκών μέτρων, οικονομικών ή δημοσιονομικών, τα

οποία συνοδεύονται από κάποιους όρους.  Τότε απαιτείται προσεκτικός εντοπισμός

όσων από τους όρους αυτούς  δημιουργούν δαπάνες και  έξοδα,  με βάση τα οποία

γίνεται και ο προσδιορισμός των χρήσεων στις οποίες θα κατανεμηθεί και η ωφέλεια
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από  την  επιχορήγηση.  Σε  κάποιες  περιπτώσεις,  είναι  δυνατόν  ένα  μέρος  της

επιχορήγησης να κατανεμηθεί με μια βάση και το άλλο μέρος της με διαφορετική

βάση.

3.2.5 Μη Νομισματικές Κρατικές Επιχορηγήσεις

Πρόκειται για εκείνες τις περιπτώσεις που μια επιχορήγηση μπορεί να πάρει

τη μορφή της μεταβίβασης  ενός μη νομισματικού στοιχείου, όπως ενός οικοπέδου ή

άλλων πόρων, ώστε να τα εκμεταλλευτεί η επιχείρηση. Τότε, η εκτίμηση της εύλογης

αξίας του περιουσιακού αυτού στοιχείου, και η λογιστικοποίησή του, καθώς και της

επιχορήγησης,   γίνονται  συνήθως  στην  εύλογη  αξία.  Εναλλακτικά,  μπορεί  να

καταχωρηθεί  τόσο  το  περιουσιακό  στοιχείο,  όσο  και  η  επιχορήγηση,  σε  ένα

συμβολικό ποσό.

3.2.6 Κρατικές Επιχορηγήσεις Που Αφορούν Περιουσιακά Στοιχεία

3.2.6.1 Λογιστική παρακολούθηση

Οι επιχορηγήσεις που αφορούν περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης και

της εύλογης αξίας των μη νομισματικών επιχορηγήσεων, μπορούν να εμφανιστούν

στις  οικονομικές  καταστάσεις  είτε  ως  αναβαλλόμενο  έσοδο,  είτε  αφαιρετικά  της

λογιστικής αξίας των σχετικών περιουσιακών στοιχείων. [Παρ. 20.24]

 Μέθοδος του Αναβαλλόμενου Εσόδου
Στην πρώτη μέθοδο η επιχορήγηση θεωρείται ως έσοδο επόμενων χρήσεων,

και λογίζεται με συστηματικό και ορθολογικό τρόπο στα έσοδα των επόμενων

χρήσεων, με γνώμονα την ωφέλιμη ζωή του περιουσιακού στοιχείου. Με άλλα

λόγια,  μεταφέρεται  στα  Αποτελέσματα Χρήσεως  με  ετήσιους  συντελεστές,

ανάλογους με τους συντελεστές απόσβεσης των περιουσιακών στοιχείων για

τα οποία λήφθηκε.
 Μέθοδος της αφαίρεσης από την αξία κτήσης

Στην  δεύτερη  μέθοδο,  η  επιχορήγηση  μειώνει  τη  λογιστική  αξία  του

περιουσιακού  στοιχείου.  Η  επιχορήγηση  καταχωρείται  ως  έσοδο  κατά  τη

διάρκεια  της  ζωής  ενός  αποσβεστέου  περιουσιακού  στοιχείου,  μέσω  της

μειωμένης χρέωσης των αποσβέσεων.
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 Και  οι  δύο  τρόποι  θεωρούνται  παραδεκτοί,  και  ο  καθένας  έχει  τους

υποστηρικτές του.

3.2.6.2 Μέθοδος του Αναβαλλόμενου Εσόδου-ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Το 20Χ0 η επιχείρηση «Όλυμπος» επιχορηγείται για την απόκτηση μηχανολογικού

εξοπλισμού αξίας 800.000 €, τον οποίο χρειάζεται λόγω τεχνολογικής απαξίωσης του

προηγούμενου. Το ύψος της επιχορήγησης είναι 45%, ενώ έχει υποτεθεί ότι οι ετήσιες

αποσβέσεις είναι σε ποσοστό 20%. Η επιχείρηση θα λάβει την επιχορήγηση την 1η

Ιανουαρίου 20Χ1.

Μετά  την  πραγματοποίηση  της  επένδυσης,  η  εταιρία  θα  πραγματοποιήσει  την

ακόλουθη εγγραφή:

 Μηχανολογικός Εξοπλισμός                                     800.000
                                                                Χρηματικά Διαθέσιμα
800.000
Αιτιολογία: Αγορά Μηχανολογικού Εξοπλισμού

Μετά την λήψη της επιχορήγησης, ακολουθεί η εγγραφή:

 Χρηματικά Διαθέσιμα                                               360.000
                                                                   Έσοδα Επόμενων Χρήσεων
360.000
Αιτιολογία: Είσπραξη Επιχορήγησης

Κατά το τέλος της πρώτης χρήσης θα πρέπει να καταχωρηθούν οι αποσβέσεις  

(800.000 x 20% = 160.000 €), και θα ακολουθήσουν οι εγγραφές που σχετίζονται με

αυτές:

Αποσβέσεις Μηχανολ. Εξοπλισμού                           160.000
                                                            Αποσβεσμένος Μηχαν. Εξοπλισμός
160.000
Αιτιολογία: Ετήσια Απόσβεση

Και το μέρος της απόσβεσης που αντιστοιχεί στην επιχορήγηση (360.000  x 20% =

72.000 €)  :

Έσοδα Επόμενων Χρήσεων                                       72.000
                                                                     Λοιπά Έσοδα ( επιχορηγ. Παγίων)
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72.000
Αιτιολογία: Αναλογούσα στα Έσοδα Επιχορήγηση

Οι εγγραφές  αυτές  που αφορούν την επιχορήγηση,  θα είναι  ίδιες  στο τέλος  κάθε

έτους,  για  τα  επόμενα  5  χρόνια,  κατά  τα  οποία  θα  αποσβεστεί  εντελώς  η

επιχορήγηση. 

Οι  οικονομικές  καταστάσεις  της  επιχείρησης «Όλυμπος» κατά τα 5  αυτά έτη θα

είναι, αν υποτεθούν κέρδη 650.000 €:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Έτη 20Χ1 20Χ2 20Χ3 20Χ4 20Χ5
Μηχανήματα 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000
Αποσβεσμέν

α
(160.0000 (320.000) (480.000) (640.000) (800.000)

Αναπόσβεστ
η Αξία

640.000 480.000 320.000 160.000 -

Αναβαλλόμεν
ο Έσοδο

288.000 216.000 144.000 72.000 -

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Έτη 20Χ1 20Χ2 20Χ3 20Χ4 20Χ5
Κέρδη προ

αποσβέσεων
650.000 650.000 650.000 650.000 650.000

Αποσβέσεις (160.000) (160.000) (160.000) (160.000) (160.000)
Αναγνώριση
Επιχορήγησ

ης

72.000 72.000 72.000 72.000 72.000

Κέρδος 562.000 562.000 562.000 562.000 562.000

3.2.6.3 Μέθοδος Αφαίρεσης από την αξία κτήσης-ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Ακολουθεί το παράδειγμα της εταιρίας «Όλυμπος». Οι εγγραφές θα είναι:

Μηχανολογικός Εξοπλισμός                                      800.000
                                                       Χρηματικά Διαθέσιμα
800.000
Αιτιολογία: Αγορά Μηχανολογικού Εξοπλισμού

Που είναι ίδια όπως στην προηγούμενη περίπτωση. Στη συνέχεια:
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Χρηματικά Διαθέσιμα                                                360.000
                                                       Μηχανολογικός Εξοπλισμός
360.000
Αιτιολογία: Είσπραξη Επιχορήγησης

Στο τέλος της χρήσης 20Χ1 θα υπολογιστούν οι διενεργηθείσες αποσβέσεις

800.000 – 360.000 = 440.000 €

440.000 x 20% = 88.000 €,

Και οι εγγραφές θα είναι:

Αποσβέσεις                                                                 88.000
                                                          Αποσβεσμένα Μηχανήματα
88.000
Αιτιολογία: Υπολογισμός Αποσβέσεων

Η  διαφορά  είναι  πως  εδώ  δεν  χρειάζεται  να  υπολογιστεί  χωριστά  το  ποσό  της

απόσβεσης που αντιστοιχεί στην επιχορήγηση. Και οι οικονομικές καταστάσεις της

εταιρίας για την επόμενη πενταετία θα είναι:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Έτη 20Χ1 20Χ2 20Χ3 20Χ4 20Χ5
Μηχανήματ

α
440.000 440.000 440.000 440.000 440.000

Αποσβεσμέν
α

(88.000) (176.000) (264.000) (352.000) (440.000)

Αναπόσβεστ
η Αξία

352.000 264.000 176.000 88.000 -

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Έτη 20Χ1 20Χ2 20Χ3 20Χ4 20Χ5
Κέρδη προ

των
Αποσβέσεω

ν

650.000 650.000 650.000 650.000 650.000

Αποσβέσεις (88.000) (88.000) (88.000) (88.000) (88.000)
Κέρδος 562.000 562.000 562.000 562.000 562.000

Παρατηρείται,  λοιπόν,  πως όποια μέθοδο από τις  δύο και  αν επιλεχθεί  το

αποτέλεσμα βγαίνει το ίδιο (Κέρδος: 562.000 €).
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Μια  ειδική  περίπτωση  είναι  οι  επιχορηγήσεις  σε  ακίνητα  τα  οποία

αποτιμώνται σε πραγματική αξία, σύμφωνα με το ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα».

Στην περίπτωση που θα επιλεχθεί να μεταφερθούν στα έσοδα επόμενων χρήσεων,

αυτό γίνεται συστηματικά, κατά περίοδο ίση με την ωφέλιμη ζωή του περιουσιακού

στοιχείου.  Αυτός  ο  χειρισμός  δεν  είναι  σύμφωνος  με  την  αρχή  της  συσχέτισης

εσόδων και εξόδων, καθώς δεν διενεργούνται αποσβέσεις σε αυτά τα ακίνητα και οι

επιδράσεις στα αποτελέσματα χρήσεως αφορούν τις μεταβολές στην πραγματική αξία

τους.  Αυτό  συνέβη  επειδή  η  IASC δεν  ήθελε  να  τροποποιήσει  τη  λογιστική  των

κρατικών επιχορηγήσεων για τις ενσώματες ακινητοποιήσεις, όπως είχε κάνει για τις

επιχορηγήσεις των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων στο ΔΛΠ 41 «Γεωργία».

Αξίζει  να  σημειωθεί  ότι  η  αγορά  περιουσιακών  στοιχείων  και  η  λήψη

επιχορήγησης μπορεί να προκαλέσει σημαντικές μεταβολές στις ταμειακές ροές της

επιχείρησης.  Για  τον  προαναφερθέντα  λόγο,  αλλά και  για  να  δοθεί  η  εικόνα  της

συνολικής επένδυσης σε περιουσιακά στοιχεία, αυτές οι μεταβολές γνωστοποιούνται

ως ξεχωριστό κονδύλι στην Κατάσταση Ταμειακών Ροών. Αυτό δεν επηρεάζεται από

το  γεγονός  ότι  η  επιχορήγηση  μπορεί  να  έχει  αφαιρεθεί,  ή  να  μην  έχει,  από  τα

αντίστοιχα περιουσιακά στοιχεία, για να εξυπηρετήσει σκοπούς παρουσίασης στον

ισολογισμό.

3.2.7 Επιχορηγήσεις Που Αφορούν Αποτελέσματα

Πρόκειται για επιχορηγήσεις που δεν σχετίζονται με απόκτηση περιουσιακών

στοιχείων.  Έτσι,  μπορεί  να  αποσκοπεί  στην  άμεση  οικονομική  ενίσχυση  μιας

επιχείρησης, και όχι σε κάποιο άλλο σκοπό. Σε αυτές τις περιπτώσεις η επιχορήγηση

καταχωρείται  στα  αποτελέσματα  της  χρήσεως  στην  οποία  η  επιχείρηση   την

εισπράττει, και γνωστοποιεί τις κατάλληλες πληροφορίες ώστε να είναι κατανοητή η

επίδρασή της. 

Ακόμα και στην περίπτωση που η επιχορήγηση αφορά την κάλυψη εξόδων ή

ζημιών  που  πραγματοποιήθηκαν  σε  προηγούμενες  χρήσεις,  θα  πιστωθούν  τα

αποτελέσματα της χρήσεως κατά την οποία δημιουργήθηκε το δικαίωμα είσπραξής
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της, και θα εμφανιστεί ως ανόργανο έσοδο. Πιο συγκεκριμένα, το πρότυπο ορίζει πως

μια επιχορήγηση που ανήκει στις παραπάνω περιπτώσεις θα πρέπει να καταχωρείται

ως ανόργανο έσοδο της χρήσης κατά την οποία δημιουργείται το δικαίωμα είσπραξής

της.

Λογιστικά  παρακολουθούνται  ομοίως  με  τις  επιχορηγήσεις  που  αφορούν

περιουσιακά στοιχεία, δηλαδή σε πίστωση λογαριασμού του εσόδου ή σε πίστωση

του λογαριασμού των δαπανών.

3.2.8 Επιστροφή Κρατικών Επιχορηγήσεων

Μια  Κρατική  Επιχορήγηση  για  την  οποία  δημιουργείται  υποχρέωση

επιστροφής  της,  πρέπει  να  απεικονίζεται  λογιστικά  ως  Αναθεώρηση  Λογιστικής

Εκτίμησης  (ΔΛΠ  8  «Λογιστικές  αρχές  και  μέθοδοι,  μεταβολές  στις  λογιστικές

εκτιμήσεις και λάθη»). 

Την επιστροφή μιας επιχορήγησης που αφορά στα αποτελέσματα, πρέπει να

ακολουθήσει ο συμψηφισμός του αναπόσβεστου πιστωτικού υπολοίπου του σχετικού

λογαριασμού των εσόδων επόμενων χρήσεων. Στην περίπτωση που το επιστρεφόμενο

ποσό είναι μεγαλύτερο από το υπόλοιπο του λογαριασμού αυτού, ή εάν δεν υπάρχει

τέτοιο υπόλοιπο, η διαφορά ή ολόκληρο το ποσό της επιχορήγησης που επιστρέφεται,

θα πρέπει άμεσα να καταχωρηθεί στα έξοδα της χρήσης.

Στην  περίπτωση  που  η  επιστρεφόμενη  επιχορήγηση  αφορά  περιουσιακό

στοιχείο, πρέπει να οδηγεί σε αύξηση της λογιστικής αξίας αυτού του στοιχείου, ή σε

μείωση του πιστωτικού υπολοίπου του σχετικού λογαριασμού των εσόδων επόμενων

χρήσεων, ανάλογα με τον χειρισμό κατά την λήψη της επιχορήγησης. Το σωρευμένο

ποσό των πρόσθετων αποσβέσεων θα πρέπει να καταχωρηθεί άμεσα ως έξοδο, όπως

άλλωστε θα είχε γίνει αν δεν υπήρχε η επιχορήγηση από την αρχή.

Απομείωση Λογιστικής Αξίας:  Όταν υπάρχει επιστροφή επιχορήγησης  που

αφορά  περιουσιακό  στοιχείο,  υπάρχει  πάντα  το  ενδεχόμενο  να  απαιτείται

επανεξέταση  και  διόρθωση  της  νέας  λογιστικής  αξίας  του  περιουσιακού  αυτού

στοιχείου. [Παρ. 20.32]

3.2.9 Κρατική Υποστήριξη
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Στην περίπτωση που η κρατική υποστήριξη δεν είναι αποδεκτή αποτίμησης, ή

δεν είναι δυνατός ο διαχωρισμός της από τις συνήθεις συναλλαγές της επιχείρησης,

τότε η κρατική υποστήριξη δεν καταχωρείται λογιστικά. [Παρ.20.34] Ωστόσο, για να

μην  υπάρχει  παρερμηνεία  των  οικονομικών  καταστάσεων  της  επιχείρησης,

γνωστοποιείται  το  είδος,  η  έκταση και  η  διάρκεια  της  υποστήριξης  αυτής.  [Παρ.

20.39(β)]

Πρέπει να διευκρινιστεί ότι στην κρατική υποστήριξη δεν περιλαμβάνονται

έργα  υποδομής  που  αφορούν  δίκτυα  μεταφορών  και  τηλεπικοινωνιών,  έργα

άρδρευσης και υδροδότησης, από τα οποία θα επωφεληθεί το  κοινωνικό σύνολο, και

όχι μεμονωμένα η επιχείρηση.

3.2.10 Γνωστοποιήσεις

Το ΔΛΠ  20  ορίζει  ότι,  κατά  την  λήψη  μιας  κρατικής  επιχορήγησης  ή  κρατικής

υποστήριξης πρέπει να γνωστοποιούνται: [Παρ. 20.39]

I. Η  λογιστική  μέθοδος  που  ακολουθείται,  αναφορικά  με  τις  κρατικές

επιχορηγήσεις, καθώς και ο τρόπος εμφάνισης στις οικονομικές καταστάσεις.
II. Η φύση και το μέγεθος των κρατικών επιχορηγήσεων που καταχωρούνται στις

οικονομικές  καταστάσεις,  και  πληροφορίες  για  άλλες  μορφές  κρατικής

υποστήριξης, από τις οποίες η επιχείρηση έχει ωφεληθεί άμεσα.
III. Οι  όροι  και  λοιπές  ενδεχόμενες  υποχρεώσεις  που  δεν  έχουν  εκπληρωθεί

ακόμη και οι οποίοι σχετίζονται με κρατική υποστήριξη, που έχει απεικονιστεί

λογιστικά στα βιβλία της επιχείρησης.

 Κατά  την  πρώτη  εφαρμογή  του  ΔΛΠ  20  γίνονται  οι  απαιτούμενες

γνωστοποιήσεις ( μεταβολή στη λογιστική μέθοδο, κλπ.).

3.2.12 Διερμηνεία ( Μ.Ε.Δ. ) 10

Κρατική  Υποστήριξη-  Καμία  Ειδική  Σχέση  Με  Επιχειρηματικές

Δραστηριότητες
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Η συγκεκριμένη διερμηνεία πραγματεύεται το ερώτημα κατά πόσο θεωρείται

ως κρατική επιχορήγηση και λογιστικοποιείται με τους κανόνες που διέπουν το ΔΛΠ

20, η περίπτωση της κρατικής υποστήριξης, η οποία δεν σχετίζεται συγκεκριμένα με

μια επιχείρηση. Συνήθως πρόκειται για υποστήριξη που χορηγείται υπό όρους που

σχετίζονται με τον κλάδο στον οποίο λειτουργεί η επιχείρηση, ή αν τοποθετείται σε

υποανάπτυκτη περιοχή.

Η διερμηνεία, λοιπόν καταλήγει πως μια τέτοιου είδους επιχορήγηση πληροί

τις προϋποθέσεις του προτύπου, επομένως δεν πρέπει να πιστώνεται απευθείας στα

ίδια κεφάλαια.

3.2.13 Σύγκριση Με Τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

3.2.13.1 Διαφορές ανάμεσα στα ΕΛΠ και το ΔΛΠ 208

Οι βασικές διαφορές που εντοπίζονται ανάμεσα στα ΔΛΠ και τα ΕΛΠ είναι:

I. Στα  ΕΛΠ  τίθεται  η  προϋπόθεση,  να  υπάρχει  εύλογη  βεβαιότητα  ότι  η

επιχορήγηση θα εισπραχθεί ώστε να καταχωρηθεί στα βιβλία, αλλά όχι και η

εύλογη βεβαιότητα  πως  η  επιχείρηση θα συμμορφωθεί  με  τους  όρους  της

επιχορήγησης, όπως στα ΔΛΠ.
II. Κατά  τα  Διεθνή  Πρότυπα,  οι  επιχορηγήσεις  αρχικά  πιστώνονται  σε

μεταβατικούς  λογαριασμούς  παθητικού,  και  εν  συνεχεία  μεταφέρονται

σταδιακά στα αποτελέσματα. Ενώ τα ΕΛΠ προτείνουν για τις επιχορηγήσεις

παγίων να μεταφέρονται στην καθαρή θέση και να αποσβένονται σταδιακά,

και  για  τις  επιχορηγήσεις  δαπανών να μεταφέρονται  σε ειδικό λογαριασμό

εσόδων.
III. Το ΕΓΛΣ δεν δέχεται την μέθοδο της αφαίρεσης από την αξία κτήσης, και

υποστηρίζει  πως  οι  επιχορηγήσεις  παγίων  πρέπει  να  εμφανίζονται  στην

καθαρή θέση, και να μεταφέρονται σταδιακά στα Αποτελέσματα.
IV. Σύμφωνα  με  τα  ΔΛΠ  υπάρχει  η  δυνατότητα,  οι  επιχορηγήσεις  που

χορηγούνται για κάλυψη δαπανών να συμψηφίζονται με τις δαπάνες αυτές στα

Αποτελέσματα Χρήσης. Τα ΕΛΠ δεν επιτρέπουν τέτοιους συμψηφισμούς.

8 Όπως ίσχυε μέχρι την εφαρμογή του 4308/2014.
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V. Αναφορικά με επιχορηγήσεις που αφορούν κόστη προηγούμενων χρήσεων, με

τα ΔΛΠ υπάρχει η δυνατότητα αναδρομικής διόρθωσης ή να θεωρηθεί σαν

αλλαγή εκτίμησης, κατά το ΔΛΠ 8. Από την άλλη μεριά, με τα ΕΛΠ υπάρχει

η  περίπτωση  τα  κόστη  για  τα  οποία  δεν  είχε  ληφθεί  επιχορήγηση  να

εμφανιστούν σε μεταβατικούς  λογαριασμούς του ενεργητικού,  γεγονός  που

δεν συμβαίνει για φορολογικούς λόγους. Αντί αυτού, εμφανίζονται σαν έσοδα

επόμενων χρήσεων, και συνεπακόλουθα επηρεάζουν τα Αποτελέσματα.
VI. Τα ΔΛΠ προβλέπουν για τις επιχορηγήσεις σε είδος, την καταχώρησή τους σε

εύλογη αξία ή σε συμβολική. Κάτι το οποίο δεν προβλέπει το ΕΓΛΣ.
VII. Το ΔΛΠ 20 έχει σημαντικές γνωστοποιήσεις όσον αφορά στις επιχορηγήσεις,

σε αντίθεση με τις περιορισμένες γνωστοποιήσεις των Ελληνικών Προτύπων.

Όπως προκύπτει, δύο είναι οι βασικοί λογαριασμοί κατά το ΕΓΛΣ. Ο λογαριασμός

Καθαρής Θέσης 41.10 για την παρακολούθηση παγίων επενδύσεων, και ο 74 για τις

επιχορηγήσεις εξόδων, ζημιών, κλπ.

3.2.13.2 Ο Λογαριασμός 41.10 «Επιχορηγήσεις Παγίων Επενδύσεων»

Επιχορηγήσεις που συνιστούν αφορολόγητα αποθεματικά

Οι επιχορηγήσεις αυτής της κατηγορίας δίνονται από το Κράτος  στην επιχείρηση, για

την  απόκτηση  παγίων  χωρίς  προϋποθέσεις.  Κατά  την  λήψη  της  επιχορήγησης

πιστώνεται ο 41.10 με χρέωση αρμόδιου λογαριασμού του ενεργητικού. Στο τέλος

της χρήσης δεν μεταφέρεται το ποσό στον λογαριασμό 84, επομένως δεν υποβάλλεται

ο 41.10 σε απόσβεση.

Επιχορηγήσεις που δεν συνιστούν αποθεματικά

Εδώ ανήκουν επιχορηγήσεις που δεν μειώνουν το κόστος κτήσεως των παγίων, άρα

δεν  εκπίπτουν  από  τα  ακαθάριστα  έσοδα,  και  κατά  συνέπεια  δεν  συνιστούν

αφορολόγητα αποθεματικά. Ο 41.10 πιστώνεται με το ποσό της επιχορήγησης, και

στο  τέλος  της  χρήσης  μεταφέρεται   στον  αποτελεσματικό  λογαριασμό  81.01.05

«Αναλογούσες  στη  χρήση  επιχορηγήσεις  παγίων  επενδύσεων»  το  ποσό  των

αποσβέσεων που αντιστοιχεί στην επιδότηση.

Επιχορηγήσεις για συμμετοχή σε επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας
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Συνιστούν και αυτές αφορολόγητο αποθεματικό, και καταχωρούνται στον 41.10, του

οποίου το όνομα αλλάζει σε «Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων για συμμετοχή σε

άλλες επιχειρήσεις». Στο τέλος της χρήσης θα πιστωθεί και πάλι ο 81.01.05.

 Εάν  η  αξία  των  περιουσιακών  στοιχείων  για  τα  οποία  είχε  χορηγηθεί

επιχορήγηση αναπροσαρμοστεί, τότε το υπόλοιπο του λογαριασμού 41.10 θα

πρέπει  και  αυτό  να  υποστεί  αναπροσαρμογή,  με  τον  ίδιο  συντελεστή  που

εφαρμόστηκε στα περιουσιακά στοιχεία.

Παράλληλα,  το  ΕΓΛΣ  προβλέπει,  με  γνώμονα  τον  αναπτυξιακό  νόμο,  τον

λογαριασμό  1)41.10.04  «Επιχορηγήσεις  επενδύσεων»,  για  παρακολούθηση:

επιχορηγήσεων  παγίων  επενδύσεων,  επιχορηγήσεις  που  εισπράττονται  σε  χρήση

μεταγενέστερη εκείνης κατά την οποία ξεκίνησε ο λογισμός των αποσβέσεων των

παγίων, της καταβολής της επιχορηγήσεως στην τράπεζα για λήψη βραχυπρόθεσμου

δανείου,  των  επιχορηγήσεων  για  λειτουργικές  δαπάνες  και  έξοδα,  για  ανάκληση

εισπραχθείσας επιχορήγησης για πάγιες επενδύσεις ή λειτουργικά έξοδα.

 Οι επιχορηγήσεις επενδύσεων των αναπτυξιακών νόμων απαλλάσσονται του

Φ.Π.Α. και των τελών χαρτοσήμων.

Τον λογαριασμό 2)  41.90  «Αποθεματικό από απαλλασσόμενα της  φορολογίας

έσοδα»,  και  τον  3)  41.91  «Αποθεματικό  από  έσοδα  φορολογηθέντα  κατά  ειδικό

τρόπο». 

Παρατηρείται λοιπόν, πως το ΕΓΛΣ υποστηρίζει την τμηματική μεταφορά των

επιχορηγήσεων στα έσοδα των χρήσεων, μέσω των Ιδίων Κεφαλαίων. Άποψη που

κατά μερικούς είναι περισσότερη σωστή, παρά την απαγόρευση αυτής της πρακτικής

από  το  ΔΛΠ 20.  Υποστηρίζεται  ότι,  καθώς  η  μεταφορά  των  επιχορηγήσεων  στα

έσοδα μπορεί να διαρκέσει αρκετά χρόνια, θα πρέπει το υπόλοιπο να βρίσκεται στα

ίδια κεφάλαια, και όχι να χαρακτηρίζεται ως έσοδο επόμενων χρήσεων. Διότι εφόσον

τα  ποσά  αυτά  θα  εμφανίζονται  σε  μεταβατικούς  λογαριασμούς,  αυτό  θα  έχει  ως

αποτέλεσμα  να  εκλαμβάνονται  ως  βραχυπρόθεσμη  υποχρέωση,  αντί  για

χρηματοδότηση.

3.2.13.3 Ο Λογαριασμός 74 « Επιχορηγήσεις και Διάφορα Έσοδα Πωλήσεων»
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Σύμφωνα με το ΕΓΛΣ, στον λογαριασμό 74 παρακολουθούνται τα έσοδα που

πραγματοποιεί  η  επιχείρηση  από  κρατικές  επιχορηγήσεις,  από  συμμετοχή  του

κρατικού  προϋπολογισμού  και  των  προϋπολογιστικών  διαφορών  οργανισμών  στο

κόστος  της,  και  από διάφορες  άλλες  αιτίες.  Κατά κύριο  λόγο,  καταχωρούνται  σε

αυτόν έσοδα προσαυξητικά των εσόδων από πωλήσεις. Μετά από γνωματεύσεις του

Ε.ΣΥ.Λ.,  προστέθηκαν  και  επιδοτήσεις  και  επιχορηγήσεις  που  αφορούν  σε

λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης, που στην ουσία αποτελούν μειωτικά στοιχεία των

εξόδων που καταχωρούνται στους λογαριασμούς της ομάδας 6.

 Επίσης, τονίζεται πως τα έσοδα από επιχορηγήσεις, επιστροφές δασμών και

λοιπών επιβαρύνσεων και  επιστροφές  τόκων καταχωρούνται  στα λογιστικά βιβλία

μόνο όταν είναι βέβαια και εκκαθαρισμένα. Από αυτά, εκείνα που αφορούν πωλήσεις

της κλειόμενης  χρήσης καταχωρούνται  σε πίστωση των λογαριασμών του 74, και

εκείνα που αφορούν πωλήσεις προηγούμενων χρήσεων καταχωρούνται σε πίστωση

των λογαριασμών του 82 «Έξοδα και έσοδα προηγούμενων χρήσεων».

 74.00 Επιχορηγήσεις Πωλήσεων

Σε  αυτόν  τον  λογαριασμό  περιλαμβάνονται  τα  ποσά  που  χορηγούνται  σε  μια

επιχείρηση από το κράτος ή άλλα ΝΠΔΔ και κρατικούς οργανισμούς, με σκοπό να

συνεισφέρουν  σε  πωλήσεις  ή  παροχή  υπηρεσιών  που  θεωρούνται  για  την  ίδια

ασύμφορες  ή  που  είναι  επιδοτούμενες.  Στην  περίπτωση  που  η  εταιρία  τηρεί

αναλυτική  λογιστική,  θα  γίνεται  κάθε  μήνα  πρόβλεψη  των  επιχορηγήσεων,  με

πίστωση του λογαριασμού 74.00.96 και χρέωση του 36.96.74.00. Μετά την λήψη της

επιχορήγησης θα γίνεται η αντίστροφη εγγραφή.

74.01 Επιστροφές Δασμών και λοιπών Επιβαρύνσεων

Πρόκειται για τα ποσά που επιστρέφονται στην επιχείρηση με την αιτία εξαγωγών.

Αυτά τα ποσά είχαν καταβληθεί και συμπεριληφθεί στο κόστος πρώτων υλών που

αγοράστηκαν  από το  εξωτερικό και  αναλώθηκαν  κατά  την  παραγωγή προϊόντων,

αλλά στη συνέχεια πωλήθηκαν και πάλι στο εξωτερικό.  Αν κατά την εισαγωγή αυτών

των προϊόντων από το εξωτερικό δεν έχουν καταχωρηθεί στον λογαριασμό 33.14.01

«Δασμοί και λοιποί φόροι εισαγωγής προς επιστροφή», θα μεταφερθούν σε πίστωση

του 74.01. Διαφορετικά, θα πιστωθεί ο λογαριασμός 33.14.01.
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Τέλος,  αν  πρόκειται  για  πωλήσεις  προηγούμενων  χρήσεων,  οι  επιστροφές

καταχωρούνται  σε  πίστωση  του  82.01.01  «Επιστροφή  δασμών  και  λοιπών

επιβαρύνσεων».

74.03 Ειδικές Επιχορηγήσεις και Επιδοτήσεις

Η δημιουργία αυτού του λογαριασμού αποφασίστηκε με γνωμάτευση του Ε.ΣΥ.Λ.,

ώστε  να  εξυπηρετήσει  στην  καταχώρηση  και  παρακολούθηση  επιδοτήσεων  που

λαμβάνονται από την Ε.Ε. ή τον ΟΑΕΔ, με σκοπό την κάλυψη λειτουργικών εξόδων.

Περιλαμβάνει τους λογαριασμούς 74.03.00 «Επιδοτήσεις του ΟΑΕΔ για πρόσληψη

ανέργων» και 74.03.01 «Επιδοτήσεις του ΟΑΕΔ για εκπαίδευση προσωπικού» και

λοιπές επιχορηγήσεις. Όταν εκδίδεται το σχετικό τιμολόγιο, χρεώνεται ο λογαριασμός

33.95.74.ΧΧ και  πιστώνεται  ο λογαριασμός των επιχορηγήσεων.  Εφόσον τηρείται

αναλυτική λογιστική και υπάρχει ετεροχρονισμός στην είσπραξη της επιχορήγησης,

θα γίνεται μηνιαία πρόβλεψη για την επιχορήγηση και ακολούθως θα χρεώνεται ο

36.96.74.03  και  θα  πιστώνεται  ο  74.03.96.  Μετά την  λήψη της  επιχορήγησης  θα

ακυρώνεται  η  προηγούμενη  πρόβλεψη,  με  αρνητική  πίστωση  του  74.03.96  και

πίστωση του λογαριασμού 36.96.74.03. Τέλος, αφού εκδοθεί το τιμολόγιο θα χρεωθεί

ο 33.95.74.ΧΧ και θα πιστωθεί ο 74.03.ΧΧ.

Ειδικότερα  για  τις  επιχορηγήσεις  επιμόρφωσης  του  προσωπικού,  η

γνωμάτευση του Ε.ΣΥ.Λ. αναφέρει πως οι επιχορηγήσεις από κοινοτικά προγράμματα

για εκπαίδευση προσωπικού καταχωρούνται απευθείας σε πίστωση του 74.03, ενώ τα

διάφορα έξοδα που προκύπτουν καταχωρούνται στην ομάδα 6.

Ενώ όσον αφορά στις επιχορηγήσεις του ΟΑΕΔ προς νέους επιχειρηματίες,

καθώς το ποσό της επιδότησης δεν δόθηκε για αγορά παγίων, δεν γίνεται να μειωθεί

από  το  κόστος  για  την  αγορά  τους.  Επομένως,  το  ποσό  της  επιχορήγησης  που

αντιστοιχεί στην αγορά πάγιου εξοπλισμού υπόκειται σε φορολογία.

Ενδεικτικά, κάποιοι λογαριασμοί που συνδέονται με τον 74.03, είναι:

-92.01.10 «Έξοδα προγραμμάτων επιμορφώσεως προσωπικού» ( με δευτεροβάθμιο

τον 92.01 «Έξοδα διοικητικής λειτουργίας»)

-92.22.74.03  «Αποτελέσματα  επιχορηγούμενων  προγραμμάτων  επιμορφώσεως

προσωπικού» ,κλπ.

74.05 Επιδότηση επιτοκίου Δανείων Παγίων Επενδύσεων
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Γίνεται αναφορά στις επιχορηγήσεις επιτοκίων για δάνεια που επενδύθηκαν σε πάγιες

επενδύσεις, όπως προβλέπεται από διάφορους αναπτυξιακούς νόμους. Σύμφωνα με

την  γνωμάτευση  του  Ε.ΣΥ.Λ.  τα  επιδοτούμενα  ποσά  πιστώνουν  τον  λογαριασμό

74.05. Ουσιαστικά τα ποσά αυτά δεν αποτελούν έσοδα, καθώς μειώνουν τον ποσό

των  χρεωστικών  τόκων,  τα  οποία  αφαιρούνται  από  τα  ακαθάριστα  έσοδα  της

επιχείρησης ώστε να υπολογιστούν, και να φορολογηθούν τα καθαρά κέρδη.

74.90 Αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων

Πρόκειται  για  τις  αποσβέσεις  χρήσης  των  παγίων  που  επιχορηγήθηκαν  από  το

κράτος, με χρέωση του λογαριασμού 44.10. Περιλαμβάνονται οι λογαριασμοί:

74.98 Διάφορα πρόσθετα έξοδα πωλήσεων

74.98.00 Αποζημιώσεις από πελάτες

74.98.01 Έσοδα από μερική χρησιμοποίηση ειδών συσκευασίας

74.98.02 Αποζημιώσεις από αβαρίες

Κατά  τη  διάρκεια  της  χρήσης  αυτοί  οι  λογαριασμοί  πιστώνονται  μόνο  με  τις

επιχορηγήσεις. Στις εγγραφές κλεισίματος, το σύνολο μεταφέρεται σε πίστωση του

λογαριασμού  γενικής  εκμετάλλευσης  80.00.08.74,  και  χρέωση  του  αντίθετου

74.99.80.

3.2.14 Δημιουργία Των Σημειώσεων Των Οικονομικών Καταστάσεων

3.2.14.1 Εμφάνιση των Επιχορηγήσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις

Πίνακας 4  9

9 Από τους  πίνακες  για σημειώσεις  που υποδεικνύει  στο βιβλίο του ο Ντζανάτος

(2008).
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Στον παραπάνω πίνακα πρέπει να παρουσιαστούν τα ποσά των επιχορηγήσεων που

παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις. Εκτός από στοιχεία ενεργητικού και

παθητικού, εδώ θα πρέπει να περιληφθούν και στοιχεία των αποτελεσμάτων, όπως για

παράδειγμα οι αποσβέσεις που αντιστοιχούν στις επιχορηγήσεις.

3.2.14.2.Κρατική Υποστήριξη που Δεν είναι Επιχορήγηση

Πίνακας 5
9

Αρ. Είδος  Κρατικής
Υποστήριξης

Πως
Υλοποιείται?

Τι συνέπειες έχει για
τη  λειτουργία  της
εταιρίας  τώρα  και
στο μέλλον?

Σημειώσεις

1
2
3
4

Σε  περίπτωση  που  υπάρχουν  άλλες  σημαντικές  ενέργειες  Κρατικής  Υποστήριξης,

αυτές πρέπει να αναφερθούν καθώς έχουν την ικανότητα να επιφέρουν σημαντικές

συνέπειες.

3.2.14.3.Επιχορηγήσεις που συμψηφίστηκαν με Έξοδα

Πίνακας 69
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1 ΧΧΧ 1.250 6.250 5.000 625 3.125 2.500
2 ΨΨΨ 5.000 12.50

0
7.500 2.500 6.250 3.750

3 ΖΖΖ 3.750 5.000 1.250 1.875 2.500 625
4

10.00
0

23.75
0

13.75
0

5.000 11.87
5

6.875

Υπάρχει  η  περίπτωση,  όπως  παραπάνω,  να  έχει  γίνει  συμψηφισμός  των

επιχορηγήσεων με τις δαπάνες τις οποίες αφορούν, επομένως να εμφανίζονται έτσι

και  στα  αποτελέσματα.  Θεωρείται  πιο  ασφαλές  να  αποφεύγονται  τέτοιου  είδους

συμψηφισμοί.

3.2.14.4.Ανεκπλήρωτοι όροι και πιθανά ενδεχόμενα επιχορηγήσεων

Πίνακας 79
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Επίσης  υπάρχουν  επιχορηγήσεις  οι  οποίες  έχουν  καταχωρηθεί,  αλλά  υπάρχουν

κάποιοι όροι ή άλλα ενδεχόμενα τα οποία μπορεί να εμποδίσουν την οριστικοποίησή

τους. Για αυτό το λόγο είναι σημαντικό να αναφερθούν.

3.2.15 Πρακτικές Εφαρμογές- Παραδείγματα
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3.2.15.1 Επιχορήγηση για την απόκτηση Περιουσιακού Στοιχείου

Το 20Χ0 η  επιχείρηση  «ΔΙΟΓΕΝΗΣ Α.Ε.»  αγόρασε  ένα  μηχάνημα  με  σκοπό  να

επεκτείνει  τις  επιχειρηματικές  τις  δραστηριότητες  με  νέα  προϊόντα.  Αυτό κόστισε

300.000 ευρώ και είχε ωφέλιμη ζωή 10 έτη.  Επιδοτήθηκε για αυτή της την επένδυση

με το  40%,  με  την  προϋπόθεση πως  θα  χρησιμοποιεί  πρώτες  ύλες  από τις  γύρω

περιοχές για τουλάχιστον 8 έτη. 

Το μηχάνημα τέθηκε σε λειτουργία από την 01/01/20Χ1.

 Περίπτωση Εσόδου Επόμενων Χρήσεων

Κατά την αγορά του μηχανήματος η ΔΙΟΓΕΝΗΣ Α.Ε. πραγματοποίησε την εγγραφή

Μηχανήματα                                            300.000

                                                 Χρηματικά  Διαθέσιμα
300.000
Αιτιολογία: Πραγματοποίηση Επένδυσης

Και κατά τη λήψη της επιχορήγησης:

Χρηματικά Διαθέσιμα                               120.000

                                                   Έσοδα Επόμενων Χρήσεων
120.000
                                                (Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων)
Αιτιολογία: Είσπραξη Επιχορήγησης

Οι ετήσιες αποσβέσεις του μηχανήματος θα είναι 

300.000  x 10% = 30.000 €

Και τα έσοδα, δηλαδή η μείωση της επιχορήγησης, θα είναι

120.000 x 10% = 12.000 €.

Οι αντίστοιχες εγγραφές στο τέλος της χρήσης θα είναι:

Αποσβέσεις                                                30.000

                                                       Αποσβεσμένα Μηχανήματα
30.000
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Αιτιολογία: Λογισμός Αποσβέσεων

Και για την επιχορήγηση:

Έσοδα Επόμενων Χρήσεων                        12.000
(Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων)
                                                          Λοιπά  Έσοδα
12.000
Αιτιολογία: Αναλογούσα στα έσοδα της χρήσης Επιχορήγηση

Αν υποτεθεί πως η επιχείρηση θα αθετήσει τους όρους της επιχορήγησης τον πέμπτο

χρόνο(20Χ6),  θα  πρέπει  να  επιστρέψει  την  επιχορήγηση.   Η αξία  του  παγίου  τη

δεδομένη στιγμή θα είναι 

300.000 – ( 300.000 x 10% x 4) = 300.000 – 120.000 = 180.000 €

Και η αξία των επιχορηγήσεων

120.000 – (120.000 x 10% x 4) = 120.000 – 48.000 = 72.000 €

Επομένως η εγγραφή για την επιστροφή της επιχορήγησης θα είναι:

Επιχορηγήσεις                                        72.000
Αποτελέσματα Χρήσεως                       48.000
                                                      Χρηματικά Διαθέσιμα                               120.000

Αιτιολογία: Επιστροφή Επιχορήγησης

 Περίπτωση Αφαίρεσης από τη Λογιστική Αξία

Στην περίπτωση της αφαίρεσης από τη λογιστική αξία, οι δύο πρώτες εγγραφές θα

είναι ίδιες. Αλλά στο τέλος της χρήσης θα έχουμε σε αυτήν την περίπτωση την εξής

εγγραφή:

Αποσβέσεις                                           18.000

                                                       Αποσβεσμένα Μηχανήματα                        18.000

Αιτιολογία: Λογισμός Αποσβέσεων
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Αυτό το νούμερο υπολογίστηκε με τον ακόλουθο τρόπο. Αφαιρέθηκε το ποσό της

επιχορήγησης  από  το  ποσό  της  επένδυσης,  και  στη  συνέχεια  υπολογίστηκαν  οι

αποσβέσεις ως προς αυτό το υπόλοιπο( 300.000 – 120.000 = 180.000 €

       180.000 x 10% = 18.000 €)

3.2.15.2 Επιχορηγήσεις που συνιστούν Αφορολόγητα Αποθεματικά

Οι  επιχορηγήσεις  αυτής  της  μορφής  δίνονται  σε  επιχειρήσεις  για  την

απόκτηση  παγίων  στοιχείων  χωρίς  καμία  προϋπόθεση  ή  όρο,  και  στη  συνέχεια

παίρνουν την μορφή αφορολόγητου αποθεματικού.

Στο λογιστικό χειρισμό παρατηρούμε ότι κατά την λήψη της επιχορήγησης ο

λογαριασμός 41.10 και οι υπολογαριασμοί του πιστώνονται, με χρέωση του αρμόδιου

λογαριασμού ενεργητικού. Ο 41.10 και οι υπολογαριασμοί του δεν υποβάλλονται σε

απόσβεση, οπότε στο τέλος της χρήσης δεν μεταφέρεται στον λογαριασμό 84 και

τους υπολογαριασμούς του το τμήμα της επιχορήγησης που αναλογεί στις αποσβέσεις

των επιχορηγούμενων παγίων.

Παράδειγμα

Η  επιχείρηση  «Ηρακλής»   επένδυσε  σε  νέο  μηχανολογικό  εξοπλισμό  αξίας

1.200.000€,  για  τον  οποίο  έλαβε  κρατική  επιχορήγηση  με  μορφή  αφορολόγητου

αποθεματικού σε ποσοστό 40%.

12 Μηχανήματα- Τεχνικές εγκαταστάσεις-
     Λοιπός Μηχανολογικός εξοπλισμός
12.00 Μηχανήματα                                           1.200.000
                                                              38 Χρηματικά Διαθέσιμα
                                                              38.00  Ταμείο
1.200.000
Αιτιολογία: Πραγματοποίηση Επένδυσης

38 Χρηματικά Διαθέσιμα
38.00 Ταμείο                                                        480.000
                                                         41 Αποθεματικά-Διαφορές Αναπροσαρμογής-
                                                              Επιχορηγήσεις Επενδύσεων
                                                         41.10 Επιχορηγήσεις Πάγιων Επενδύσεων
480.000
                                                         41.10.ΧΧ Επιχορήγηση ν. …….
Αιτιολογία: Λήψη Επιχορήγησης
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Τα  μηχανήματα  θα  υποβάλλονται  στις  νόμιμες  αποσβέσεις,  οι  οποίες

φορολογικά  θα  αναγνωρίζονται  σαν  εκπεστέα  από  το  εισόδημα  δαπάνη,  αλλά

ταυτόχρονα  ο  λογαριασμός  της  επιχορηγήσεως  θα  παραμένει  αμετάβλητος  στην

καθαρή θέση της επιχείρησης.

Ίδιος θα ήταν ο χειρισμός και με το ΕΛΣ.

3.2.15.3 Επιχορηγήσεις που δεν συνιστούν Αφορολόγητα Αποθεματικά

Στον  λογιστικό  χειρισμό,  όταν  λαμβάνει  η  επιχείρηση  την  επιχορήγηση,

πιστώνεται ο λογαριασμός 41.10, με αντίστοιχη χρέωση του οικείου λογαριασμού

ενεργητικού. Το ποσό της επιχορήγησης δεν αφαιρείται από το κόστος κτήσεως. Στη

συνέχεια, στο τέλος της χρήσεως, μεταφέρεται από το λογαριασμό 41.10 και πηγαίνει

στον αποτελεσματικό  λογαριασμό 81.01.05, ποσό ίσο με τις αποσβέσεις των παγίων

στοιχείων  των  λογαριασμών  66  και  85,  που  αναλογούν  στα  πάγια  που

πριμοδοτήθηκαν.

Παράδειγμα

Η επιχείρηση «Πήγασος» αποφασίζει  να  κάνει  μια  επένδυση σε  μηχανήματα  και

μεταφορικά μέσα αξίας 250.000€ και 180.000€ αντίστοιχα. Για την επένδυση ύψους

430.000 θα επιδοτηθεί με ποσοστό 25%.

Αναλογικά η επιχορήγηση θα κατανεμηθεί ως εξής:

Μηχανήματα (250.000/430.000) x 107.500 = 62.500€

Μεταφορικά Μέσα (180.000/430.000) x 107.500 = 45.000€

Όπου η επιχορήγηση είναι 430.000 x 25% = 107.500€

Οι εγγραφές που θα ακολουθήσουν την αγορά των παγίων είναι:

12 Μηχανήματα- Τεχνικές Εγκαταστάσεις
  - Μηχανολογικός Εξοπλισμός                           250.000
13 Μεταφορικά Μέσα                                         180.000
                                                            38 Χρηματικά Διαθέσιμα
                                                            38.03 Καταθέσεις Όψεως
430.000
Αιτιολογία: Αγορά Παγίων
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38 Χρηματικά Διαθέσιμα                                     107.500
38.03 Καταθέσεις Όψεως
                                                            41 Αποθεματικά- Διαφορές Αναπροσαρμογής-
                                                                 Επιχορηγήσεις Επενδύσεων
                                                            41.10 Επιχορηγήσεις Παγίων Επενδύσεων
107.500
Αιτιολογία: Είσπραξη Επιχορήγησης

Στο  τέλος  της  χρήσης  οι  προβλεπόμενες  αποσβέσεις,  αν  υπολογίσουμε  ποσοστά

απόσβεσης 15% και 20%, θα είναι:

Μηχανήματα Αποσβέσεις: 250.000 x 15% = 37.500€

Αποσβέσεις που αναλογούν σε επιχορήγηση:

62.500 x 15% = 9.375€

Μεταφορικά Μέσα     Αποσβέσεις: 180.000 x 20% = 36.000€

Αποσβέσεις που αναλογούν σε επιχορήγηση:

45.000 x 20% =  9.000€

Και οι εγγραφές τέλους χρήσης θα είναι, για τις αποσβέσεις:

66 Αποσβέσεις Παγίων ενσωματωμένες 
     στο Λειτουργικό Κόστος
66.02 Αποσβέσεις Μηχανημάτων                         37.500
66.03 Αποσβέσεις Μεταφορικών Μέσων             36.000
                                                             12 Μηχανήματα-Τεχνολογικές Εγκαταστάσεις-
                                                                  Μηχανολογικός Εξοπλισμός
                                                             12.99 Αποσβεσμένα Μηχανήματα
37.500
                                                             13 Μεταφορικά Μέσα                              
                                                             13.99 Αποσβεσμένα Μεταφορικά Μέσα
36.000
Αιτιολογία: Λογισμός Αποσβέσεων

Και για τις αναλογούσες στην επιχορήγηση αποσβέσεις:

41.10 Επιχορηγήσεις Παγίων Επενδύσεων            18.375
                                                             81 Έκτακτα και Ανόργανα Αποτελέσματα
                                                             81.01 Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα
                                                             81.01.05 Αναλογούσες στη χρήση
18.375
                                                             Επιχορηγήσεις Παγίων Επενδύσεων
Αιτιολογία: Μεταφορά Αναλογούσας στη χρήση Επιχορήγησης, στα Αποτελέσματα
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Και πάλι, με το ΕΛΣ θα είχαμε την ίδια διαδικασία.

3.2.15.4 Εκποίηση, Καταστροφή ή Αχρήστευση Παγίου

Σε  μια  τέτοια  περίπτωση,  το  υπόλοιπο  της  επιχορήγησης  που  αφορά  το

κατεστραμμένο  στοιχείο  μεταφέρεται  από  το  λογαριασμό  41.10,  σε  πίστωση  του

οικείου λογαριασμού του παγίου στοιχείου.

Έτσι,  αν  είχαμε  μια  τέτοια  περίπτωση  ολοσχερούς  καταστροφής  των

μηχανημάτων ενώ δεν είχαν ασφαλιστεί, θα ακολουθούσαν οι εγγραφές:

12 Μηχανήματα-Τεχνικές Εγκαταστάσεις-
     Λοιπός Μηχανολογικός Εξοπλισμός
12.99 Αποσβεσμένα Μηχανήματα                         37.500
12.99.00 Αποσβεσμένα Μηχανήματα
41 Αποθεματικά-Διαφορές Αναπροσαρμογής- Επιχορηγήσεις Επενδύσεων
41.10 Επιχορηγήσεις Παγίων Επενδύσεων           89.125
41.10.ΧΧ Επιχορηγήσεις ν. …
(107.500 – 18.375)
81 Έκτακτα και Ανόργανα Αποτελέσματα
81.02 Έκτακτες Ζημίες                                          123.375
81.02.ΧΧ Ζημίες από Καταστροφή Ανασφάλιστων Παγίων
                                                                 12 Μηχανήματα- Τεχνικές Εγκαταστάσεις-
                                                                      Λοιπός Μηχανολογικός Εξοπλισμός
                                                                 12.00 Μηχανήματα
250.000                       
Αιτιολογία: Καταστροφή Ανασφάλιστου Μηχανήματος

3.2.15.5 Επιχορήγηση για το Κόστος της Δημιουργούμενης Απασχόλησης

 Χορηγείται υπό τον όρο ότι η επιχείρηση θα προσλάβει συγκεκριμένο αριθμό

εργαζομένων, τους οποίους θα διατηρήσει στην επιχείρηση για συγκεκριμένο

χρονικό διάστημα, με απώτερο σκοπό τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

και την μείωση της ανεργίας.

Παράδειγμα 

Έστω  η  επιχείρηση  «Πλάτων»  ,  η  οποία  λαμβάνει  επιχορήγηση  κόστους

δημιουργούμενης  απασχόλησης.  Η  επιχείρηση  θα  επιβαρυνθεί  για  τις  νέες  θέσεις
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εργασίας με 200.000€, ενώ το ύψος της επιχορήγησης θα είναι 35%. Η διάρκεια της

επιχορήγησης θα είναι 3 έτη( δηλαδή 6 εξάμηνα).

Για το 1ο έτος το κόστος της απασχόλησης ήταν 80.000€, και έφτασε το 40% της

δημιουργούμενης απασχόλησης.

Για το 2ο έτος το κόστος ήταν 50.000€, και έφτασε το 25% της δημιουργούμενης

απασχόλησης.

Για το 3ο έτος υπήρχε διαφορά ανάμεσα στα 2 εξάμηνα.

Το 1ο εξάμηνο το κόστος της απασχόλησης ήταν 50.000€, και έφτασε στο 25% και το

2ο εξάμηνο του 3ου έτους ήταν 20.000€ και έφτασε το 10%.

Ας τα δούμε περισσότερο ολοκληρωμένα σε έναν πίνακα:

Εξάμηνα Κόστος
Απασχόλησης

Ποσοστό
Απασχόλησης

Ποσό
Επιχορήγησης

1 40.000 20% 14.000
2 40.000 20% 14.000
3 25.000 12,5% 8.750
4 25.000 12,5% 8.750
5 50.000 25% 17.500
6 20.000 10% 7.000

Σύνολο 200.000 100% 70.000
Όπου χωρίσαμε τα ποσά από τα 2 πρώτα έτη στα δύο,  ώστε να εμφανίσουμε τα

εξάμηνα.

Με  την  διενέργεια  της  μισθοδοσίας,  η  επιχείρηση  θα  εμφανίζει  κάθε  μήνα  την

ακόλουθη εγγραφή:

60 Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού                              6.667
                                                55 Ασφαλιστικοί Οργανισμοί                                        Χ
                                                54 Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη                               Χ
                                                53 Αποδοχές Προσωπικού Πληρωτέες                         Χ
Αιτιολογία: Εγγραφή Μισθοδοσίας

(80.000/12 μήνες = 6.667€)

Στη συνέχεια, κατά την πληρωμή των εργαζομένων:

55 Αποδοχές Προσωπικού Πληρωτέες                              Χ
                                                  38 Χρηματικά Διαθέσιμα                                            Χ
Αιτιολογία: Πληρωμή Αποδοχών Προσωπικού
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Η εγγραφή στο τέλος της χρήσης, θα είναι:

74.03 Επιχορηγήσεις για νέες Θέσεις Εργασίας                 28.000
                                                   41.08 Αφορολόγητο Αποθεματικό για νέες
28.000
                                                              Θέσεις Εργασίας
Αιτιολογία: Σχηματισμός Αφορολόγητου Αποθεματικού

Το επόμενο έτος θα έχουμε:

60 Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού                                 4.167
                                                55 Ασφαλιστικοί Οργανισμοί                                        Χ
                                                54 Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη                               Χ
                                                53 Αποδοχές Προσωπικού Πληρωτέες                         Χ
Αιτιολογία: Εγγραφή Μισθοδοσίας

Στη συνέχεια, στο τέλος της χρήσης θα έχουμε:

74.03 Επιχορηγήσεις για νέες Θέσεις Εργασίας                 17.500
                                                     41.08 Αφορολόγητο Αποθεματικό για νέες
17.500
                                                              Θέσεις Εργασίας
Αιτιολογία: Σχηματισμός Αφορολόγητου Αποθεματικού

Το 3ο έτος οι μηνιαίες εγγραφές, για τα 2 εξάμηνα θα είναι:

60 Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού                                 8.333
                                                55 Ασφαλιστικοί Οργανισμοί                                        Χ
                                                54 Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη                               Χ
                                                53 Αποδοχές Προσωπικού Πληρωτέες                         Χ
Αιτιολογία: Εγγραφή Μισθοδοσίας

Και

60 Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού                                 3.333
                                                55 Ασφαλιστικοί Οργανισμοί                                        Χ
                                                54 Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη                               Χ
                                                53 Αποδοχές Προσωπικού Πληρωτέες                         Χ
Αιτιολογία: Εγγραφή Μισθοδοσίας

 Και στο τέλος κάθε εξαμήνου:

38 Χρηματικά Διαθέσιμα                                                 17.500
                                                     41.08 Αφορολόγητο Αποθεματικό για νέες
17.500
                                                              Θέσεις Εργασίας
Αιτιολογία: Σχηματισμός Αφορολόγητου Αποθεματικού

Και
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38 Χρηματικά Διαθέσιμα                                                 7.000
                                                     41.08 Αφορολόγητο Αποθεματικό για νέες
7.000
                                                              Θέσεις Εργασίας
Αιτιολογία: Σχηματισμός Αφορολόγητου Αποθεματικού

3.2.15.6 Επιδότηση Χρηματοδοτικής Μίσθωσης

   

Παράδειγμα

Η επιχείρηση «Όμηρος Α.Ε.» θέλησε να δημιουργήσει υποκατάστημα σε διαφορετική

πόλη και να επεκτείνει έτσι την δραστηριότητά της. Αποφασίζει να μισθώσει το νέο

κτίριο, του ποίου η αξία είναι 450.000€.  Η επιδότηση θα είναι της τάξης του 50% και

η επιχείρηση θα αγοράσει  το κτίριο  στο τέλος  της  μίσθωσης σε ευνοϊκή τιμή.  Η

επιχείρηση  θα  πληρώνει  τα  μισθώματα  ανά  τρίμηνο  στην  τράπεζα,  η  οποία  θα

θεωρείται  ιδιοκτήτης  του ακινήτου μέχρι  την λήξη της  μίσθωσης,  η  διάρκεια της

οποίας είναι 5 χρόνια.

Ουσιαστικά,  η  επιχείρηση  για  5  χρόνια  θα  καταχωρεί  μόνο  τα  έξοδα  από  τα

μισθώματα:

62 Παροχές Τρίτων                                         
62.04 Ενοίκια-Έξοδα
62.04.ΧΧ. Χρηματοδοτική Μίσθωση Κτιρίου    90.000                                     
                                                          38.Χρηματικά Διαθέσιμα
90.000
Αιτιολογία: Καταβολή Μισθώματος

38 Χρηματικά Διαθέσιμα                                    45.000
                                                          41.08.ΧΧ Επιχορηγήσεις Παγίων
45.000
                                                                           Επενδύσεων
Αιτιολογία: Είσπραξη Επιχορήγησης

Αυτές οι  εγγραφές  θα επαναλαμβάνονται  κάθε  τρίμηνο,  επομένως η εγγραφή στο

τέλος της χρήσης θα είναι:

74.ΧΧ.ΧΧ Επιχορηγήσεις & Διάφορα               180.000
                   Έσοδα Πωλήσεων
                                                           41.08.ΧΧ Επιχορηγήσεις Παγίων
180.000
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                                                                            Επενδύσεων
Αιτιολογία:  Μεταφορά  Επιχορηγήσεων  σε  λογαριασμό  Αφορολόγητου

Αποθεματικού

3.2.15.7 Φορολογική Απαλλαγή

Παράδειγμα

Η  επιχείρηση  «Ερμής»  αγοράζει  καινούργιο  μηχανολογικό  εξοπλισμό  αξίας

650.000€, η οποία επένδυση υπάγεται στην ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής. Η

επιχορήγηση είναι 40%. Τα καθαρά κέρδη στο τέλος της χρήσεως ήταν 410.000€, ενώ

υπάρχουν και κέρδη αξίας 34.000€ απαλλασσόμενα της φορολογίας. Οι φορολογικές

αναμορφώσεις ήταν 65.000€.

Υπολογισμός Τακτικού Αποθεματικού

Λογιστικά Κέρδη 410.000

Μείον: Αναλογών Φόρος(25%)                      -102.500

Υπόλοιπο Κερδών 307.500€

Τακτικό Αποθεματικό  (307.500 x 5%)          15.375€

Υπολογισμός Αφορολόγητου Αποθεματικού

Λογιστικά Κέρδη 410.000

Μείον: Κέρδη απαλλασσόμενα από Φορολογία   34.000

Υπόλοιπο Κερδών  376.000        376.000

Μείον: Τακτικό Αποθεματικό   15.375

Πλέον: Αναλογών Φόρος  [15.375x(25/75)]    5.125 20.500

Φόρος Λογιστικών Διαφορών (65.000x25%)   16.250

Πλέον: Αναλογών Φόρος  [16.250x(25/75)]    5.416 21.666

Αφορολόγητο Αποθεματικό   333.834€

Το ποσό  της  φορολογικής  απαλλαγής  που  δικαιούται  η  επιχείρηση  από  την

επιχορήγηση είναι 650.000 × 40% = 260.000€.

Το αφορολόγητο αποθεματικό με βάση το φορολογικό συντελεστή είναι 
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260.000 x (100/25) = 1.040.000€.

Επειδή τα κέρδη του έτους  δεν επαρκούν,  θα σχηματίσει  το αφορολόγητο

αποθεματικό στο τέλος του έτους, και θα συνεχίσει στις επόμενες χρήσεις μέχρι να

καλυφθεί το ποσό.

Στο τέλος της χρήσης θα έχουμε την εγγραφή:

89 Αποτελέσματα προς Διάθεση
89.99 Κέρδη χρήσης προς Διάθεση                        333.834
                                                             41 Αποθεματικά- Διαφορές Αναπροσαρμογής-
                                                                  Επιχορηγήσεις Επενδύσεων
                                                             41.08 Αφορολόγητα Αποθεματικά 
                                                                   Ειδικών Διατάξεων Νόμων
                                                             41.08.ΧΧ Αφορολόγητο Αποθεματικό ν. …
333.384
Αιτιολογία: Σχηματισμός Αφορολόγητου Αποθεματικού από τα Κέρδη της Χρήσης

3.2.15.8  Επιστροφή  Επιχορήγησης  για  Επενδύσεις  σε  Πάγια  Περιουσιακά

Στοιχεία

Παράδειγμα 

Η επιχείρηση «Πανδώρα» πραγματοποίησε δεκαετή επένδυση ύψους 800.000€, για

την οποία επιχορηγήθηκε με 320.000€, δηλαδή με ποσοστό 40%. Αθετώντας τους

όρους της πριμοδότησης, η επιχείρηση πούλησε τα επιχορηγούμενα πάγια μετά από 4

χρόνια, και κλήθηκε να επιστρέψει την επιχορήγηση, και να πληρώσει επιπροσθέτως

πρόστιμο 10.000€.

Η εγγραφή που θα ακολουθήσει την επιστροφή της επιχορήγησης είναι

41 Αποθεματικά-Διαφορές Αναπροσαρμογής- 
      Επιχορηγήσεις επενδύσεων
41.10 Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων                    192.000
41.10.ΧΧ Επιχορηγήσεις του Ν. 3908/11
82 Έξοδα και Έσοδα Προηγούμενων Χρήσεων
82.00 Έξοδα Προηγούμενων Χρήσεων                         10.000
82.00.00 Φορολογικά Πρόστιμα και Προσαυξήσεις
82.00.01 Ανακληθείσες Επιχορηγήσεις                         128.000
 Παγίων Επενδύσεων

                                                            54 Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη
                                                            54.90 Υποχρεώσεις προς το Δημόσιο
330.000
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                                                                      για Επιστροφή Επιχορηγήσεων
Αιτιολογία: Επιστροφή Ληφθείσας Επιχορήγησης

Όπου έχουμε:

o 320.000 – (320.000  x 40%) = 320.000 – 128.000 = 192.000€ (λογαριασμός

41)

Στο οποίο το ποσοστό 40% είναι επειδή τα πάγια θα αποσβεστούν σε 10 έτη, και

επομένως στα 4 χρόνια έχουν αποσβεστεί κατά 40%.

o 320.000 x 40% = 128.000€    (λογαριασμός 82)

3.2.15.9 Επιστροφή Επιχορήγησης για Λειτουργικά Έξοδα

Παράδειγμα

Η  επιχείρηση  «Αθηνά»  μετά  από  την  υλοποίηση  ενός  επιχειρηματικού  σχεδίου

αντιμετώπισε κάποιες λειτουργικές δαπάνες και έξοδα για τα οποία χρειάστηκε την

λήψη επιχορήγησης. Το ύψος της επιχορήγησης ήταν 1.800.000€, και τον τέταρτο

χρόνο υποχρεώθηκε να την επιστρέψει, καθότι δεν τήρησε τα προβλεπόμενα.

Ως αποτέλεσμα, έπρεπε να πληρώσει επιπλέον προσαυξήσεις και πρόστιμα της τάξης

των 350.000€.

Έτσι, το τέταρτο έτος θα γίνει στα βιβλία της επιχείρησης η ακόλουθη εγγραφή:

82 Έξοδα και Έσοδα Προηγούμενων Χρήσεων
82.00 Έξοδα Προηγούμενων Χρήσεων                 350.000
82.00.00 Φορολογικά Πρόστιμα και Προσαυξήσεις
82.00.90 Ανακληθείσες Επιχορηγήσεις για
               Λειτουργικά Έξοδα                               1.800.000
                                                                   54 Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη
                                                                   54.90 Υποχρεώσεις προς Δημόσιο για
                                                                             Επιστροφή Επιχορηγήσεως
2.150.000
Αιτιολογία: Επιστροφή Ληφθείσας Επιχορήγησης

 Η διαφορά ανάμεσα στις δύο παραπάνω περιπτώσεις είναι ότι στα λειτουργικά

έξοδα  βλέπουμε  δύο  ποσά,  την  επιχορήγηση  και  τα  πρόστιμα,  ενώ  στην

περίπτωση  των  παγίων  παρακολουθούμε  τις  αποσβέσεις  σε  διαφορετικό
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λογαριασμό. Στην ουσία όμως, και  στις  δύο περιπτώσεις  συμβαίνει  το ίδιο,

καθώς συνολικά επιστρέφεται το σύνολο του ποσού της επιχορήγησης,  συν

όποιο ποσό τεθεί ως πρόστιμο.

3.3 Ο ΝΟΜΟΣ 4308/2014 ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

Στο άρθρο 23 του εν λόγω νομού, γίνεται αναφορά στις κρατικές επιχορηγήσεις και

τους  αναβαλλόμενους  φόρους.  Όσον  αφορά  στις  επιχορηγήσεις,  καλύπτει  δύο

θέματα:

Α)  Τις  Κρατικές  Επιχορηγήσεις  Περιουσιακών  Στοιχείων.  Ορίζει  πως  οι

επιχορηγήσεις  αυτού  του  είδους,  σε  πρώτο  στάδιο,  κατά  την  περίοδο  που

εισπράττονται  ή  που  εγκρίνονται,  καταχωρούνται  ως  υποχρεώσεις.  Στη  συνέχεια,

διενεργείται η απόσβεσή τους, με την μεταφορά τους στα Αποτελέσματα, ως έσοδα,

με τρόπο όμοιο όπως είχαν μεταφερθεί στα αποτελέσματα.

Β) Τις  Κρατικές  Επιχορηγήσεις  Εξόδων.  Ο νόμος αναφέρει  πως οι  επιχορηγήσεις

εξόδων αναγνωρίζονται αρχικά ως υποχρεώσεις, κατά την περίοδο που εισπράττονται

ή που εγκρίνονται. Ακολουθεί η μεταφορά τους στα Αποτελέσματα σαν έσοδα, στην

περίοδο την οποία τα έξοδα αυτά βαρύνουν τα Αποτελέσματα.

Παρατηρείται  λοιπόν,  πως  έχουν  την  ίδια  αντιμετώπιση,  είτε  πρόκειται  για

επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων, είτε για επιχορηγήσεις εξόδων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  ΕΣΠΑ-ΕΘΝΙΚΟ  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

4.1 Γενικά

Τα  προγράμματα  αυτά  αποτελούν  το  έγγραφο  αναφοράς  για  τον

προγραμματισμό των ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε Εθνικό επίπεδο. Μέχρι

πρόσφατα  έτρεχε  το  πρόγραμμα  2007-2013,  το  οποίο  είχε  πάρει  και  κάποια

παράταση. Πλέον βρισκόμαστε στο νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ, της περιόδου 2014-2020.

Ο  συντονισμός  των  διαδικασιών  που  το  διέπουν  εμπίπτει  στην  αρμοδιότητα  του

Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

Το ΕΣΠΑ εξασφαλίζει  ότι  η  συνδρομή  από  τα  ταμεία  συμβαδίζει  με  τις

κοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για τη συνοχή, και προσδιορίζει τον

σύνδεσμο μεταξύ των κοινοτικών προτεραιοτήτων και  του εθνικού προγράμματος

μεταρρυθμίσεων. Μετά τις αποφάσεις που ελήφθησαν κατά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

της  Λισσαβώνας,  και  της  αναθεώρησης  αυτού  με  το  Εθνικό  Πρόγραμμα

Μεταρρυθμίσεων για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση, διαμορφώθηκαν οι βασικές

στρατηγικές επιλογές, και κυρίως οι προτεραιότητες οι οποίες πρέπει να επιτευχθούν

μακροπρόθεσμα.  Και  όλα αυτά  έχουν τον  πιο  σφαιρικό στόχο,  ο  οποίος  είναι  να

καταστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση η πιο ανταγωνιστική οικονομία στον κόσμο και να

επιτευχθεί ο στόχος της πλήρους απασχόλησης.
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Έτσι,  οι  στόχοι  του ΕΣΠΑ διαμορφώνονται  σε τέσσερα επίπεδα,  τα οποία

είναι:

1. Οι Στρατηγικοί Στόχοι του ΕΣΠΑ
2. Οι Θεματικές (5) και Χωρικές (3) προτεραιότητες, όπως απαιτείται από

τον Γενικό Κανονισμό των ταμείων
3. Οι Γενικοί Στόχοι (17), με ανάλυση των θεματικών προτεραιοτήτων στον

καθένα
4. Οι Ειδικοί Στόχοι και τα κύρια μέσα επίτευξής τους.

Πάντα  λαμβάνοντας  υπόψη  τις  επικρατούσες  συνθήκες  της  Εθνικής  Οικονομίας,

αλλά και τις Εθνικές Πολιτικές.

Πέρα  από  τα  Εθνικά  Προγράμματα,  υπάρχουν  και  Προγράμματα  Ευρωπαϊκής

Εδαφικής Συνεργασίας, τα οποία διακρίνονται σε διάφορες υποκατηγορίες.  

4.2Εθνικός Αναπτυξιακός Σχεδιασμός

Ο Εθνικός Αναπτυξιακός Σχεδιασμός είναι το αποτέλεσμα μιας πολυεπίπεδης

προσέγγισης  και  μιας  προσπάθειας  σύνθεσης  προτάσεων  και  δημιουργίας

προτεραιοτήτων. Λαμβάνει υπόψη τις αναπτυξιακές ανάγκες της οικονομίας, και της

κοινωνίας της χώρας, τις γενικότερες κατευθύνσεις της ΕΕ, τις οικονομικές συγκυρίες

και  τις  δυνατότητες  αποτελεσματικής  και  αποδοτικής  υλοποίησης  των

προγραμμάτων, και τον στόχων που έχουν τεθεί.

4.3 Νέα Προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020

Εγκρίθηκε  η  προδημοσίευση  των  νέων  προγραμμάτων  ΕΣΠΑ,  ύψους  100

εκατομμυρίων ευρώ. Οι δράσεις των νέων προγραμμάτων αφορούν:

 Την Μικρή και Μεσαία Επιχειρηματικότητα. Το ύψος της χρηματοδότησης

αυτού του προγράμματος είναι 50 εκατομμύρια ευρώ. Δικαιούχοι είναι μικρές,

πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, εκτός από τις τουριστικές επιχειρήσεις.

Η διακύμανση των επιδοτήσεων είναι από 20.000 μέχρι 300.000 ευρώ, και

μπορούν να αποτελέσουν μέχρι και το 50% της επένδυσης.
Το  πρόγραμμα  «Επιχειρούμε  Δυναμικά»,  το  οποίο  εντάσσεται  στο

επιχειρηματικό  πρόγραμμα  «Ανταγωνιστικότητα,  Επιχειρηματικότητα,

Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020 έχει  ως βασικό στόχο την
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αναβάθμιση του επιπέδου επιχειρηματικής  οργάνωσης και  λειτουργίας  των

μικρομεσαίων  επιχειρήσεων,  στους  οκτώ  στρατηγικούς  τομείς  της  χώρας,

προκειμένου αυτές να αξιοποιήσουν τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματά

τους,  βελτιώνοντας  τη  θέση  τους  στις  εθνικές  και  διεθνείς  αγορές,  και

προωθώντας την διείσδυσή τους σε νέες.
 Το  Ανθρώπινο Δυναμικό  και συγκεκριμένα άνεργους,  εγγεγραμμένους στο

μητρώο του ΟΑΕΔ, με στόχο την ενίσχυση των επιχειρηματικών σχεδίων τους

με την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων τους και των θέσεων απασχόλησης.

Το συνολικό ύψος της χρηματοδότησης για αυτά τα προγράμματα είναι 50

εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι επιχορηγήσεις θα είναι ύψους 25.000 έως 40.000

ευρώ, με  δυνατότητα ενίσχυσης επί  του συνόλου του επενδυτικού σχεδίου

(100%).10

Στόχος  της  δράσης  «Επιχειρηματική  Ευκαιρία»  είναι  η  στήριξη  για  την

ανάπτυξη υγιούς, νεοφυούς επιχειρηματικότητας που θα συνδέεται άμεσα με

τη  δημιουργία  νέων  θέσεων  εργασίας.  Για  αυτό  το  λόγο,  το  πρόγραμμα

στοχεύει ειδικά:
-στη δημιουργία νέων, καινοτόμων και βιώσιμων επιχειρήσεων, και
-στην ενίσχυση της απασχόλησης με την πρόσληψη τουλάχιστον ενός ατόμου.

4.4 Επιλέξιμες Δαπάνες του Προγράμματος

Οι επιλέξιμες Δαπάνες είναι:

1. Μηχανολογικός και Εργαστηριακός Εξοπλισμός
2. Πληροφορική/ Τηλεπικοινωνίες
3. Κατοχύρωση-Τροποποίηση Πατεντών-Πνευματικής  Ιδιοκτησίας/  Χρήση και

προστασία δικαιωμάτων πατεντών και  πνευματικής ιδιοκτησίας/  Μεταφορά

Τεχνογνωσίας
4. Εξειδικευμένα  Κτιριακά/  Διαμόρφωση  κτιρίων  και  χώρων/  Ειδικές

εγκαταστάσεις
5. Σχεδιασμός  και  πιστοποίηση  προϊόντων,  υπηρεσιών  και  διαδικασιών/

Πιστοποίηση Διαχειριστικών Συστημάτων
6. Δαπάνες Τεχνικής, Επιστημονικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης
7. Δαπάνες Προβολής και Επικοινωνίας για την (κατά κύριο λόγο εξωστρεφή)

προβολή και προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών
8. Ανάπτυξη εξειδικευμένου προσωπικού και ανθρωπίνων πόρων

10 Και στις δύο περιπτώσεις υπάρχει η δυνατότητα προκαταβολής μέχρι και 40% επί

της συνολικής δημόσιας δαπάνης.
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9. Ανάπτυξη Πρωτοτύπων και τεχνικού φακέλου
10. Λειτουργικές Δαπάνες (που σχετίζονται με το επιχειρηματικό σχέδιο) για τις

υπό σύσταση και νεοσύστατες επιχειρήσεις.

4.5 Επιλέξιμες Επιχειρήσεις

Μπορούν να αιτηθούν την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα:

Φυσικά πρόσωπα

Όλα τα φυσικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως φύλου, τα οποία  επιθυμούν να συστήσουν

(start-up) μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες θα δραστηριοποιούνται στον

Ελληνικό χώρο και στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας, και φυσικά υπό τους

όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος. Βασική προϋπόθεση είναι να έχουν

συμπληρώσει  το  18ο έτος  της  ηλικίας  τους  κατά  την  ημερομηνία  υποβολής  της

αίτησης για συμμετοχή στο πρόγραμμα.

Επιχειρήσεις

Νεοσύστατες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις εταιρικού/ εμπορικού χαρακτήρα

και  ατομικές  επιχειρήσεις  και  συνεταιρισμοί  κερδοσκοπικού  χαρακτήρα,  που

δραστηριοποιούνται στον Ελληνικό χώρο. Θα πρέπει να έχουν συσταθεί και κάνει

έναρξη  χωρίς  να  έχουν  συμπληρώσει  μια  πλήρη  διαχειριστική  χρήση  και  να

δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας, πάντα υπό τους όρους

και προϋποθέσεις του προγράμματος.

Υφιστάμενες  (νέες)  μικρές  και  πολύ μικρές  επιχειρήσεις  όπως  στην  προηγούμενη

περίπτωση,  που  όμως  έχουν  κλείσει  από  μία  έως  πέντε  πλήρεις  διαχειριστικές

χρήσεις.  Πρέπει  ομοίως,  να  δραστηριοποιούνται  στον  Ελληνικό  χώρο,  στους

επιλέξιμους τομείς, και υπό τους όρους του προγράμματος.

4.6 Υποβολή Προτάσεων

Η  υποβολή  των  επενδυτικών  προτάσεων  των  ενδιαφερομένων  υποβάλλονται

ηλεκτρονικά, μέσω του διαδικτυακού τόπου www  .  ependyseis  .  gr. 

4.7 Καταπολέμηση της Απάτης στις Διαρθρωτικές Δράσεις
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Είναι θέμα κρίσιμης σημασίας η καταπολέμηση της απάτης γενικά, αλλά και

στο  πλαίσιο  της  διαχείρισης  συγχρηματοδοτούμενων  προγραμμάτων.  Για  το  λόγο

αυτό,  η  Γενική  Γραμματεία  Δημοσίων  Επενδύσεων  &  ΕΣΠΑ (ΓΓΔΕ-ΕΣΠΑ)  του

Υπουργείου  Ανάπτυξης  και  Ανταγωνιστικότητας,  έχει  εκπονήσει  την  Εθνική

Στρατηγική κατά της Απάτης στις Διαρθρωτικές Δράσεις, την οποία έχει υποβάλλει

στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF). Έχει επισημανθεί

ότι θα υπάρξει μηδενική ανοχή σε φαινόμενα απάτης, και αναπτύχθηκε ηλεκτρονικό

φυλλάδιο, με τον τίτλο «Η πρόληψη της Απάτης στις διαρθρωτικές δράσεις», ώστε να

συμβάλλει σε αυτόν τον σκοπό.

Αυτή η στρατηγική βασίζεται στους άξονες Πρόληψη-Ανίχνευση-Απόκριση

και εξειδικεύεται με συγκεκριμένες ενέργειες ανά στόχο, που περιλαμβάνονται σε ένα

Σχέδιο Δράσης. Οι στόχοι της στρατηγικής αυτής είναι η προώθηση και καθιέρωση

ηθικής  κουλτούρας,  η  αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων εθνικών

αρχών, αλλά και με τους αρμόδιους εξωτερικούς φορείς, η ενίσχυση της διαφάνειας

και η ενίσχυση του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου (ΣΔΕ).

4.8  Μελέτη  Περίπτωσης  Επιχείρησης  Που  Λαμβάνει  Επιδότηση

ΕΣΠΑ

Η  επιχείρηση  «Πραξιτέλης  Α.Ε.»  δραστηριοποιείται  στον  χώρο  της  διοργάνωσης

κοινωνικών και εταιρικών εκδηλώσεων, και διανύει το τρίτο έτος λειτουργίας της.

Ενδιαφέρεται να δημιουργήσει δικό της τμήμα catering ώστε να μην διαμεσολαβούν

άλλοι, και να έχει κατά αυτόν τον τρόπο μεγαλύτερο όφελος. Για αυτήν την επέκταση

της επιχειρηματικής της δραστηριότητας  κάνει αίτηση για χρηματοδότηση από το

πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020, ώστε να την βοηθήσει σε αυτή της την προσπάθεια.

Θα αιτηθεί για πρόγραμμα που αφορά μηχανολογικό και εργαστηριακό εξοπλισμό,

και  με  αυτήν  την  κίνηση  θα  δημιουργήσεις  νέες  θέσεις  εργασίας.  Το ύψος  της

δαπάνης για αυτό το εγχείρημα θα είναι  150.000 € , και το ύψος της επιχορήγησης θα

είναι 50%, δηλαδή 75.000 €. Μαζί με την αίτηση, η εταιρία κατέθεσε ένα πλήρες

επενδυτικό σχέδιο.
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Η αίτηση της «Πραξιτέλης Α.Ε.» έγινε δεκτή, και την αγορά του εξοπλισμού και του

κτιρίου ακολούθησε η παρακάτω εγγραφή:

Μηχανήματα                                       60.000
Κτίρια                                                 90.000
                                                        Χρηματικά Διαθέσιμα                            150.000
Αιτιολογία: Πραγματοποίηση Επένδυσης

Και κατά τη λήψη της επιχορήγησης:

Χρηματικά Διαθέσιμα                        75.000
                                                           Έσοδα Επόμενων Χρήσεων                      75.000
                                                     (Επιχορηγήσεις Επενδύσεων)
Αιτιολογία: Είσπραξη Επιχορήγησης

 Η ετήσια απόσβεση των μηχανημάτων υπολογίζεται, με την υπόθεση πως η ωφέλιμη

ζωή τους είναι 8 έτη, ως εξής:

60.000 x 12,5% = 7.500 €

( 100 / 8 έτη = 12,5)

Και  για  τα  κτίρια,  έστω  ότι  αποσβένονται  με  ποσοστό  20%  ετησίως,  η  ετήσια

απόσβεση θα είναι:

90.000 x 20% = 18.000 €.

Επομένως οι εγγραφές στο τέλος της χρήσης θα είναι:

Αποσβέσεις                                                 25.500
Αποσβέσεις Μηχανημάτων    7.500      
Αποσβέσεις Κτιρίων            18.000
                                                          Αποσβεσμένα Μηχανήματα
7.500
                                                          Αποσβεσμένα Κτίρια
18.000                                        
Αιτιολογία: Λογισμός Αποσβέσεων

   

Αντίστοιχα για την επιχορήγηση:

Α)Για τα μηχανήματα

60.000/150.000 x 75.000 = 30.000 €

30.000 x 12,5% = 3.750 €

Β)Για τα κτίρια

90.000/150.000 x 75.000 = 45.000 €
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45.000 x 20% = 9.000 €

Η εγγραφή θα είναι:

Έσοδα Επόμενων Χρήσεων                               12.750
(Επιχορηγήσεις Επενδύσεων)
                                                                Λοιπά Έσοδα
12.750
Αιτιολογία: Αναλογούσα στα Έσοδα της χρήσης Επιχορήγηση

Σε έναν έλεγχο διαπιστώθηκε πως η επιχείρηση αθέτησε τους όρους της επιδότησης.

Συγκεκριμένα, αγόρασε ένα κτίριο, αλλά όχι τα μηχανήματα, με αποτέλεσμα να μην

επεκτείνει τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες, γεγονός που ήταν ο λόγος για να

της  δοθεί  η  επιχορήγηση.  Επομένως,  μετά  από  τρία  χρόνια  υποχρεούται  να

επιστρέψει το ποσό. 

 Εκείνη τη στιγμή τα μηχανήματα και τα κτίρια θα έχουν αξία, αντίστοιχα

60.000 – (7.500 x 2) = 45.000 €

Και

90.000 – (18.000 x 2) = 54.000 €

 Και η αξία των επιχορηγήσεων θα είναι

75.000 – (3.750 x 2) = 67.500 €

και

75.000 – (9.000 x 2) = 57.000 €

Η εγγραφή της επιστροφής της επιχορήγησης θα είναι:

Επιχορηγήσεις                                                57.000
Αποτελέσματα Χρήσεως                               18.000
                                                             Χρηματικά Διαθέσιμα
75.000
Αιτιολογία: Επιστροφή Επιχορήγησης

 Η  μέθοδος  που  χρησιμοποιήθηκε  κατά  τον  λογιστικό  χειρισμό  της

επιχορήγησης είναι η Μέθοδος του Αναβαλλόμενου Εσόδου.

Παρατηρείται,  λοιπόν,  ότι  ο  λογιστικός  χειρισμός  των  Κρατικών  και  των

Ευρωπαϊκών Επιχορηγήσεων είναι ακριβός ο ίδιος.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Σε  μια  εποχή κατά  την οποία  οι  οικονομικές  συνθήκες  είναι  δύσκολες  σε

πολλές χώρες παγκοσμίως, και ιδιαιτέρως δύσκολες για την Ελλάδα, η οικονομική

ενίσχυση που μπορεί να προσφέρει μια επιχορήγηση είναι άκρως απαραίτητη για τις

επιχειρήσεις, είτε πρόκειται για Κρατική Επιχορήγηση, είτε αυτή προέρχεται από τα

Ευρωπαϊκά Προγράμματα. Αυτές αποτελούν μια σημαντική λύση στην προσπάθεια

για δημιουργία ανάπτυξης,  διότι ακόμη και  κάποιος που δεν έχει  γνώσεις  επί της

οικονομικής  επιστήμης,  αντιλαμβάνεται  ότι  ο  μοναδικός  τρόπος  βελτίωσης  μιας

Εθνικής Οικονομίας και οδήγησής της σε έξοδο από την ύφεση είναι η ανάπτυξη. Και

ένας  τρόπος  για  να  δημιουργηθεί  είναι  η  ενίσχυση  των  επιχειρηματιών  και  των

επιχειρήσεων, ώστε να ξεκινήσουν, να συνεχίσουν και να μεγεθύνουν το παραγωγικό

τους έργο.

Με το  πρόβλημα της  ανεργίας  να αυξάνεται  όλο και  περισσότερο,  οι  νέοι

πρέπει να βρουν εργασιακές διεξόδους, ώστε να μην χρειαστεί να μεταναστεύσουν,

όπως  ήδη  συμβαίνει  σε  σημαντικό  βαθμό.  Σε  αυτή  την  περίπτωση  μια  Κρατική

Επιχορήγηση θα αποτελούσε μια ιδανική λύση, και όχι μόνο για τους νέους. Με την

προώθηση  νεοφυούς,  και  κυρίως  καινοτόμου,  επιχειρηματικότητας  δίνεται  η

δυνατότητα για δημιουργία επιχειρήσεων στην Ελλάδα, οι οποίες θα μπορούσαν να

οδηγήσουν  στην  εισροή  χρημάτων,  γεγονός  δηλαδή  που  θα  είχε  ευνοϊκά

αποτελέσματα, αφενώς στην μείωση της ανεργίας  και αφετέρου στην βελτίωση της

οικονομίας.

Είναι  σημαντικό  να  αναφερθεί  σε  αυτό  το  σημείο,  ότι  βεβαίως  γίνεται

αναφορά στις Κρατικές Επιχορηγήσεις και το ΔΛΠ που τις αφορά, αλλά στην Ελλάδα

του σήμερα με την άσχημη οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται  και  την

65



απουσία  πόρων,  πρόκειται  στην  ουσία  για  «Ευρωπαϊκές»,  και  όχι  τόσο  για

«Κρατικές» Επιχορηγήσεις.

Αποτελεί επιτακτική ανάγκη να δοθεί περισσότερη έμφαση στο «Ηλεκτρονικό

Επιχειρείν», καθώς είναι ένας ανερχόμενος και πολλά υποσχόμενος επιχειρηματικός

τομέας. Θα μπορούσε ίσως, να είναι αυτός ο τομέας που θα  κάνει την διαφορά και θα

οδηγήσει στην εισροή επενδύσεων στην χώρα, γεγονός που είναι αναγκαίο για μια

επανάκαμψη.

Είναι σαφές πως από μόνη της χρηματοδότηση δεν είναι ικανή να οδηγήσει

στα επιθυμητά αποτελέσματα. Είναι εξίσου σημαντικό, αν όχι και περισσότερο να

δημιουργηθεί  κάποιο  όργανο  το  οποίο  να  είναι  αρμόδιο  ώστε  να  παρέχει

επιχειρηματική και οικονομική καθοδήγηση και βοήθεια στους ενδιαφερόμενους, έτσι

ώστε να αξιοποιούνται τα χρήματα αυτών των επιδοτήσεων με τον καλύτερο δυνατό

τρόπο.  Διότι  κάθε  άνθρωπος  που  δημιουργεί  μια  επιχείρηση  δεν  έχει  γνώσεις

οικονομικών.  Και  καθότι  η  Ελλάδα  διαθέτει  πλούσιο  δυναμικό,  θα  μπορούσε  να

αξιοποιηθεί για αυτόν τον σκοπό. 

Αντί αυτού, το κράτος σήμερα, προσπαθεί να συγκεντρώσει χρήματα μέσω

της φορολογίας, και κυρίως της εξάλειψης της φοροδιαφυγής. Για αυτόν τον λόγο,

επανδρώνει με όλο και περισσότερα άτομα υπηρεσίες ελέγχου. Θα ήταν όμως μια

καλή ιδέα να διαθέσει κάποια από αυτά τα άτομα για Συμβουλευτικούς Επενδυτικούς

σκοπούς.  Διότι,  δεν  πρόκειται  να  συγκεντρωθούν  πολλά  χρήματα  μέσω  της

φορολογίας  των  όλο  και  μειούμενων  εισοδημάτων.  Αλλά  θα  μπορούσε  να

συγκεντρωθεί ένα ικανό ποσό, αν επιτυγχάνονταν περισσότερα κατορθώματα στον

επιχειρηματικό κλάδο, και ιδίως αν αυτός έχει κλίση προς την εξωστρέφεια.

Επίσης, είναι ιδιαιτέρως σημαντικός και ο έλεγχος της ορθολογικής χρήσης

των επιχορηγήσεων. Σε μια χώρα που δεν φημίζεται για την διαφάνειά της, σε όλους

τους τομείς, και στην οποία έχουν παρατηρηθεί φαινόμενα κατά τα οποία τα χρήματα

των επιχορηγήσεων χρησιμοποιούνταν για ιδιωτικές ανάγκες, είναι πολύ χρηστικό να

αυξηθεί όσο το δυνατόν περισσότερο ο ήδη υπάρχων έλεγχος των επιδοτήσεων.

Σε  μια  μελέτη  που  μπορεί  να  διεξαχθεί  σε  διάφορες  οικονομίες,  θα

διαπιστωθεί πως υπάρχουν οι εξής περιπτώσεις:

 Μια  οικονομία  προσανατολισμένη  στον  καπιταλισμό  και  χωρίς  Κρατική

Παρέμβαση, οδηγεί σε ευημερία των πολιτών της μέσα από τον σχηματισμό
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κεφαλαίου.  Αυτό  μπορεί  να  συμβεί  με  σωστή  χρηματοοικονομική

πληροφόρηση, οπότε απαιτείται αποτελεσματική Λογιστική.
 Μια  οικονομία  που  χαρακτηρίζεται  από  έντονη  Κρατική  Ιδιοκτησία,  έχει

ανάγκη  από  αποδοτικά  Λογιστικά  Συστήματα  ώστε  να  διοικούνται

αποτελεσματικά οι εθνικοί πόροι.

Σε κάθε περίπτωση διαπιστώνεται η σημασία της Λογιστικής. Και αυτός είναι ο λόγος

που είναι πολύ χρήσιμα τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Διότι αποτελούν ένα επιπλέον

εργαλείο  λογιστικής,  περισσότερο  ολοκληρωμένο  και  με  δυνατότητα

συγκρισιμότητας.

Καθώς, λοιπόν η Ανάπτυξη είναι η λέξη- κλειδί όταν επιχειρείται η βελτίωση

μιας Εθνικής Οικονομίας, ήρθε η ώρα να γίνει αντιληπτό πως αυτή δεν θα έρθει μόνο

δια μέσου της εκβιομηχάνισης,  της χρηματοδότησης και της διαμόρφωσης παγίων

κεφαλαίων. Διότι είναι η Λογιστική που θα μετρήσει την παραγωγικότητα και την

αποδοτικότητα, και είναι αυτή πάλι που θα σχηματίσει ένα σωστό προγραμματισμό

για την Ανάπτυξη.

Εν  κατακλείδι,  διενεργήθηκε  προσπάθεια  ώστε  να  παρακολουθηθεί  η

επίδραση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 20 στις οικονομικές καταστάσεις κατά

περίπτωση,  στην  θεωρία  αλλά  και  δια  μέσου  υποθετικών  περιπτώσεων.  Ακόμη,

παρατέθηκαν  οι  διαφορές  που  υπάρχουν  ανάμεσα  στο  ΔΛΠ  20  και  τα  Ελληνικά

Λογιστικά Πρότυπα. Κατά αυτόν τον τρόπο επιχειρήθηκε η απάντηση στα ερευνητικά

ερωτήματα, όμως θα πρέπει να ληφθεί υπόψη πως υπάρχει ο περιορισμός ότι δεν

εξετάζεται  το  θέμα  με  εμπειρική  έρευνα,  και  ακολούθως  τίθενται  προτάσεις  για

μελλοντική έρευνα.
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