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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η υιοθέτηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ) και Διεθνών Προτύπων 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) από τους σύγχρονους οργανισμούς, καθώς και η 

υποχρεωτική εφαρμογή τους στην ΕΕ από το 2005 και μετά για το σύνολο των εισηγμένων 

εταιριών, αποτέλεσαν μία ιδιαίτερα σημαντική ρυθμιστική πρωτοβουλία για την εναρμόνιση 

των λογιστικών πρακτικών και τη σύγκλιση των λογιστικών κανόνων. Η καθοριστική 

συμβολή των ΔΛΠ όσον αφορά τη συγκρισιμότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης 

είναι ιδιαίτερα εμφανής σε ορισμένους κλάδους επιχειρήσεων που χαρακτηρίζονται από 

ορισμένες ιδιαιτερότητες, όπως είναι ο τεχνικός-κατασκευαστικός κλάδος. Συγκεκριμένα, ένα 

βασικό ζήτημα που αφορά στις τεχνικές εταιρίες είναι η λογιστική αντιμετώπιση των εσόδων, 

καθώς οι συμβάσεις κατασκευής έργων εκτείνονται σε μεγαλύτερα του ενός έτους χρονικά 

διαστήματα, ενώ σημαντικό είναι και το θέμα του λογιστικού χειρισμού της δημιουργίας 

κοινοπραξιών για την κατασκευή έργων. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη του 

ζητήματος της εφαρμογής των ΔΛΠ στις τεχνικές εταιρίες, εστιάζοντας στα ΔΛΠ 11, ΔΛΠ 

18 και ΔΠΧΑ 11 και 12, καθώς επίσης και στη Διερμηνεία 15 της Επιτροπής IFRIC σχετικά 

με τις συμφωνίες για την κατασκευή έργων, εντοπίζοντας παράλληλα τις βασικές 

κατευθύνσεις των νέων Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ΕΛΠ) του νόμου 4308/2014 που 

βρίσκουν εφαρμογή στις εταιρίες αυτές. 

Λέξεις κλειδιά: ΔΛΠ, τεχνικές εταιρίες, αναγνώριση εσόδων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ), τα οποία από το 2001 ονομάζονται ως Διεθνή 

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) αποτελούν ένα σύνολο προτύπων που 

κωδικοποιούν τις λογιστικές αρχές, τους κανόνες και τις πολιτικές για την κατάρτιση των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων. Τα ΔΛΠ, ως ένα ενιαίο σύνολο 

κανόνων, παρέχουν μία ολοκληρωμένη βάση χειρισμού των βασικότερων λογιστικών 

αντικειμένων και μεγεθών και, ως εκ τούτου, χαρακτηρίζονται από σημαντικά ποιοτικά 

στοιχεία, όπως είναι η κατανοητότητα, η συνάφεια, η αξιοπιστία και η συγκρισιμότητα της 

λογιστικής πληροφόρησης. Έτσι, θεωρούνται ως ένα σύγχρονο και ιδιαίτερα αποτελεσματικό 

εργαλείο της λογιστικής επιστήμης, καθώς και ένα μέσο λήψης ορθολογικών οικονομικών 

αποφάσεων και κατανομής των διαθέσιμων επενδυτικών πόρων. 

Η υιοθέτηση των ΔΛΠ από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και η υποχρεωτική εφαρμογή 

τους για τις εισηγμένες επιχειρήσεις από το 2005 αποτέλεσε μία καθοριστική πρωτοβουλία 

για τη σύγκλιση των λογιστικών κανόνων και πρακτικών μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών και 

τη μετέπειτα εναρμόνιση των λογιστικών προτύπων με τις γενικά παραδεκτές αρχές. 

Παράλληλα, η ενσωμάτωση των ΔΛΠ στην ελληνική νομοθεσία θεωρήθηκε ως μία 

«λογιστική επανάσταση», δεδομένης της διαφοράς φιλοσοφίας μεταξύ ΔΛΠ και Ελληνικών 

Λογιστικών Προτύπων και των σημαντικών οφελών που απορρέουν από την εφαρμογή τους, 

ιδιαίτερα όσον αφορά το μετριασμό της ασυμμετρίας πληροφόρησης μεταξύ του επενδυτικού 

κοινού και την κατά συνέπεια μείωση του κόστους κεφαλαίου. Σε γενικές γραμμές, τα ΔΛΠ 

χαρακτηρίζονται από σημαντικά πλεονεκτήματα στο πεδίο των διεθνών επενδυτικών ροών, 

παρέχοντας μία αξιόπιστη βάση σύγκρισης της χρηματοοικονομικής επίδοσης των 

επιχειρήσεων. 

Ωστόσο, η μετάβαση προς ένα κοινό σύνολο λογιστικών κανόνων δεν αποτελεί ένα 

εύκολο εγχείρημα, καθώς επηρεάζεται από πλήθος ρυθμιστικών, νομοθετικών και 

οικονομικών παραγόντων. Επίσης, ορισμένοι κλάδοι επιχειρήσεων χαρακτηρίζονται από 

ορισμένες ιδιαιτερότητες, διαπίστωση που ισχύει και για τον τεχνικό-κατασκευαστικό κλάδο, 

ο οποίος μάλιστα έχει το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό αποτυχίας συγκριτικά με όλες τις 

βιομηχανίες. Ένα βασικό ζήτημα ιδιαίτερου λογιστικού χειρισμού για αυτές τις εταιρίες 

αφορά την αναγνώριση των εσόδων, δεδομένου ότι οι συμβάσεις κατασκευής έργων 
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εκτείνονται κατά τη διάρκεια περισσότερων από μία λογιστικών περιόδων. Επιπλέον, μία 

συνήθης επιχειρηματική πρακτική των τεχνικών εταιριών είναι η δημιουργία κοινοπραξιών 

για την κατασκευή έργων, η οποία επίσης αποτελεί ένα θέμα ιδιαίτερης λογιστικής 

αντιμετώπισης.  

Σύμφωνα με τα παραπάνω, σκοπός της εργασίας που ακολουθεί είναι η μελέτη του 

ζητήματος της εφαρμογής των ΔΛΠ στις τεχνικές-κατασκευαστικές εταιρίες, εστιάζοντας στα 

σημαντικότερα εξ αυτών και εντοπίζοντας τυχόν διαφορές με το ελληνικό νομοθετικό 

πλαίσιο. Στην παρούσα ανάλυση δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στα ΔΛΠ 11 (συμβάσεις 

κατασκευής έργων), 18 (αναγνώριση εσόδων), ΔΠΧΑ 11 (επιχειρηματικά σχήματα υπό κοινό 

έλεγχο) και ΔΠΧΑ 12(γνωστοποίηση συμμετοχών σε άλλες οντότητες), καθώς επίσης και 

στην Ερμηνεία 15 της Μόνιμης Επιτροπής Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής 

Πληροφόρησης (IFRIC) σχετικά με τις συμφωνίες για την κατασκευή έργων, η οποία 

τυποποιεί τις λογιστικές πρακτικές για την αναγνώριση των εσόδων από τις τεχνικές εταιρίες, 

παρέχοντας συγκεκριμένη καθοδήγηση σχετικά με το αν μία σύμβαση εμπίπτει στο πεδίο 

εφαρμογής του ΔΛΠ 11 ή του ΔΛΠ 18. Επίσης, στη μελέτη που ακολουθεί δίνεται ιδιαίτερη 

έμφαση σε ορισμένα θέματα λογιστικού χειρισμού που προκύπτουν από τα νέα Ελληνικά 

Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) του νόμου 4308/2014, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 

του 2015.  

Η δομή της εργασίας έχει ως εξής: στο δεύτερο κεφάλαιο πραγματοποιείται η 

βιβλιογραφική επισκόπηση σχετικά με την εφαρμογή και υιοθέτηση των ΔΛΠ, εστιάζοντας 

σε ορισμένα ζητήματα λογιστικής αντιμετώπισης που αφορούν ειδικότερα τις τεχνικές 

εταιρίες, στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την εφαρμογή των 

ΔΛΠ και ΔΠΧΑ στις τεχνικές εταιρίες και συγκεκριμένα εξετάζονται τα ΔΛΠ 18, ΔΛΠ 31, 

ΔΠΧΑ 11, ΔΠΧΑ 12 και η Ερμηνεία 15 της Επιτροπής IFRIC, εντοπίζοντας παράλληλα τις 

βασικές διαφοροποιήσεις μεταξύ αυτών και των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων βάσει του 

νόμου 4308/2014, στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται μελέτες περιπτώσεων και στο 

πέμπτο κεφάλαιο ακολουθούν τα συμπεράσματα, οι περιορισμοί και οι προτάσεις για 

μελλοντική έρευνα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

2.1 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΔΛΠ 

Κατά τις τελευταίες δεκαετίες, η ραγδαία ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου, η 

παγκοσμιοποίηση των αγορών και η αδιαμφισβήτητη ανάγκη των επενδυτών και όλων των 

ενδιαφερόμενων ομάδων και κλάδων της οικονομίας για ποιοτική, σαφή και ασφαλή 

χρηματοοικονομική πληροφόρηση οδήγησαν στην ανάπτυξη μίας σειράς διεθνών λογιστικών 

πρακτικών που πρέπει να ακολουθούνται ώστε να επιτυγχάνεται ο μέγιστος βαθμός 

λογιστικής εναρμόνισης. Στο ολοένα και περισσότερο αυστηρό ρυθμιστικό περιβάλλον στο 

οποίο λειτουργούν οι σύγχρονες επιχειρήσεις, τα ΔΛΠ διαδραματίζουν έναν κρίσιμης 

σημασίας ρόλο όσον αφορά τη συγκρισιμότητα και ασφάλεια των οικονομικών 

καταστάσεων. Παράλληλα, ο ανταγωνισμός σχετικά με την προσέλκυση επενδυτικών 

κεφαλαίων μεταξύ των επιχειρήσεων επιβάλλει την εφαρμογή ενός κοινού συνόλου 

λογιστικών προτύπων, ώστε το επενδυτικό κοινό να έχει τη δυνατότητα να συγκρίνει και να 

λαμβάνει ορθολογικές αποφάσεις, μία διαδικασία ζωτικής σημασίας για την κατανομή των 

πόρων στην οικονομία και, ιδιαίτερα, την ενίσχυση των παραγωγικότερων κλάδων που 

παράγουν πλούτο για τα κράτη.  

Παρότι τα λογιστικά πρότυπα είναι σημαντικός καθοριστικός παράγοντας της 

ποιότητας της λογιστικής αναφοράς της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, 

διαφοροποιούνται σε μεγάλο βαθμό μεταξύ των χωρών. Μία κοινή διαπίστωση μεταξύ των 

ερευνητών είναι πως αυτή η διαφοροποίηση περιορίζει την ποιότητα και σχετικότητα της 

λογιστικής πληροφόρησης (Purvis et al., 1991). Υπό αυτό το πρίσμα, η υιοθέτηση ενός 

κοινού συνόλου λογιστικών προτύπων μπορεί να παρέχει μία ολοκληρωμένη βάση για την 

παρουσίαση ομοιόμορφων οικονομικών καταστάσεων και το χειρισμό ορισμένων βασικών 

λογιστικών μεγεθών και αντικειμένων, με σκοπό την παγκόσμια εναρμόνιση της λογιστικής 

πρακτικής και επιστήμης και τη διευκόλυνση του λογιστικού ελέγχου (Mansfield & Lorenz, 

2004). Ως εκ τούτου, τα ΔΛΠ εφαρμόζονται σήμερα, είτε υποχρεωτικά είτε εθελοντικά, σε 

πάνω από 120 χώρες ανά τον κόσμο, καθιστώντας το ζήτημα της υιοθέτησής τους ως 

ιδιαίτερα ενδιαφέρον μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών, των ερευνητών, των ακαδημαϊκών και 

των αντίστοιχων επαγγελματικών οργανισμών.  



8 | Σ ε λ ί δ α  
 

Ωστόσο, οι ρυθμιστικές πρωτοβουλίες για τη θέσπιση κοινών λογιστικών προτύπων 

που μπορούν να χρησιμοποιούνται σε παγκόσμια βάση ξεκίνησαν αρκετά χρόνια πριν. 

Συγκεκριμένα, το 1973, ιδρύθηκε η Διεθνής Επιτροπή Λογιστικών Προτύπων (International 

Accounting Standards Committee – IASC), η οποία το 2001 αντικαταστάθηκε από το Διεθνές 

Συμβούλιο Λογιστικών Προτύπων (International Accounting Standards Board – IASB), το 

οποίο σήμερα εδρεύει στη Λονδίνο και εκδίδει τα ΔΛΠ ή, όπως ονομάζονται σήμερα, ΔΠΧΑ. 

Σύμφωνα με την d’ Arcy (2004), ο κύριος στόχος του Διεθνούς Συμβουλίου Λογιστικών 

Προτύπων είναι η ανάπτυξη, λαμβάνοντας υπόψη το δημόσιο συμφέρον, ενός ενιαίου 

συνόλου παγκόσμιων λογιστικών προτύπων υψηλής ποιότητας, τα οποία είναι κατανοητά και 

εφαρμόσιμα από όλες τις επιχειρήσεις και παρέχουν διαφανή και συγκρίσιμη 

χρηματοοικονομική πληροφόρηση μέσω των οικονομικών καταστάσεων, βοηθώντας έτσι 

όλους τους συμμετέχοντες στις διεθνείς κεφαλαιαγορές αλλά και όλους τους χρήστες της εν 

λόγω πληροφόρησης να λαμβάνουν ισχυρές και ορθολογικές οικονομικές αποφάσεις.  

Επιπλέον, ο ρόλος του Συμβουλίου είναι να προωθεί τη βελτίωση και την εναρμόνιση 

των σχετικών κανονισμών και λογιστικών προτύπων και διαδικασιών που σχετίζονται με την 

παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, να παρακολουθεί και να προωθεί τη 

χρήση και αυστηρή εφαρμογή των ΔΛΠ, καθώς και να συνεργάζεται με τους εθνικούς 

οργανισμούς στο πλαίσιο της προσπάθειας σύγκλισης των εθνικών λογιστικών προτύπων των 

κρατών με τα ΔΛΠ. Αξίζει να σημειωθεί πως το Συμβούλιο υποβοηθείται από τη 

Συμβουλευτική Επιτροπή Προτύπων (Standards Advisory Council – SAC), η οποία παρέχει 

σχετικές συμβουλές για τις επιπτώσεις των προτεινόμενων προτύπων, και από τη Μόνιμη 

Επιτροπή Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (International Standing 

Financial Reporting Interpretations Committee – IFRIC), της οποίας η βασική αρμοδιότητα 

είναι η ερμηνεία των ΔΛΠ και η παροχή σχετικών οδηγιών και διευκρινήσεων ως προς την 

εφαρμογή τους, ιδιαίτερα σε ότι αφορά ζητήματα λογιστικού χειρισμού που δεν καλύπτονται 

επαρκώς από τα ΔΛΠ αλλά απαιτούν διευθέτηση.  

Εκτός αυτού, κατά τα τελευταία χρόνια επιχειρείται μία γενικότερη σύγκλιση μεταξύ 

των ΔΛΠ και των αμερικάνικων λογιστικών προτύπων US GAAP (Generally Accepted 

Accounting Principles). Ως αποτέλεσμα της ανάπτυξης των παγκόσμιων αγορών, της 

επιθυμίας των πολυεθνικών εταιριών για την ύπαρξη ενός ενιαίου συνόλου λογιστικών 

πρακτικών και της γενικότερης ανάγκης μίας κοινής «λογιστικής γλώσσας», το συμβούλιο 

IASB και το αμερικάνικο Συμβούλιο Χρηματοοικονομικών και Λογιστικών Προτύπων 

(Financial Accounting Standards Board – FASB) εξέδωσαν κοινή συμφωνία το 2002 

(Norwalk Agreement), η οποία σηματοδότησε τη δέσμευσή τους να αναπτύξουν ένα ενιαίο 
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σύνολο προτύπων υψηλών προδιαγραφών, τα οποία θα μειώσουν το κόστος συμμόρφωσης με 

τις λογιστικές αρχές, θα αυξήσουν την αποδοτικότητα των αγορών και θα παρέχουν καλύτερη 

πληροφόρηση στους επενδυτές. Μάλιστα, παρά τις σημαντικές διαφοροποιήσεις που 

υφίστανται ακόμη και σήμερα μεταξύ ΔΛΠ και US GAAP, διάφορες πρωτοβουλίες έχουν 

ληφθεί για την εναρμόνισή τους, όπως για παράδειγμα η απόφαση της Επιτροπής SEC 

(Securities and Exchange Commission – SEC) των ΗΠΑ το 2007 περί μελλοντικής 

υιοθέτησης των ΔΛΠ.  

Συνολικά, τα ΔΛΠ, ο αριθμός των οποίων μέχρι σήμερα είναι 34, αποτελούν διεθνή 

πρότυπα λογιστικής αναφοράς της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, τα οποία 

κωδικοποιούν τις λογιστικές αρχές, τους κανόνες, τις μεθόδους, τις πρακτικές, τις διαδικασίες 

και της πολιτικές λογιστικής, αποσκοπώντας στην εναρμόνισή τους μέσω της επίτευξης 

ομοιομορφίας στην κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων και της παροχής ακριβούς, 

ρεαλιστικής και ομοιόμορφης πληροφόρησης στους χρήστες τους, συμπεριλαμβανομένων 

μετόχων, επενδυτών, εργαζομένων, πιστωτών, ρυθμιστικών και ελεγκτικών αρχών, 

τραπεζών, καταναλωτών και λοιπών ομάδων ενδιαφέροντος. Επιπλέον, τα ΔΛΠ εστιάζουν σε 

βασικά ζητήματα λογιστικού χειρισμού και διαχείρισης της χρηματοοικονομικής 

πληροφόρησης και χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό εφαρμοσιμότητας από τις σύγχρονες 

επιχειρήσεις, παρέχοντας σημαντικά πλεονεκτήματα.  

2.2 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ 

Η ανάπτυξη των ΔΛΠ αποτέλεσε ένα σημαντικό βήμα για την τυποποίηση της 

λογιστικής επιστήμης και την επίτευξη ομοιομορφίας στην παρουσίαση της 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, με απώτερο στόχο τη βελτίωση των διεθνών 

επενδυτικών ροών και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των κεφαλαιαγορών. 

Σύμφωνα με τους Hung & Subramanyam (2007), ένα από τα βασικότερα πλεονεκτήματα των 

ΔΛΠ είναι πως παρέχουν μία βάση υιοθέτησης κριτηρίων για τη λήψη επενδυτικών 

αποφάσεων μεταξύ επενδυτών και πιστωτών που σχετίζονται με οικονομικές προβλέψεις και 

κρίσεις της τρέχουσας και μελλοντικής κατάστασης μίας επιχείρησης, με αποτέλεσμα να 

αυξάνεται η αποτελεσματικότητα των αγορών και να μειώνεται το κόστος κεφαλαίου. 

Πράγματι, οι αγορές βασίζονται στη θεμελιώδη σχέση μεταξύ απόδοσης και κινδύνου. Έτσι, 

όταν η χρηματοοικονομική πληροφόρηση αντανακλά περισσότερο ρεαλιστικά και με 

μεγαλύτερη διαφάνεια την οικονομική πραγματικότητα, ο κίνδυνος μίας επένδυσης 

περιορίζεται και, άρα, μειώνεται και η απόδοση, γεγονός που οδηγεί σε σημαντικά οφέλη στο 
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πεδίο της προσέλκυσης κεφαλαίων, η οποία με τη σειρά της ωφελεί την αναπτυξιακή 

δυναμική των επιχειρήσεων και, κατ’ επέκταση, της οικονομίας.  

Η υιοθέτηση των ΔΛΠ από τις εισηγμένες εταιρίες παρέχει σημαντικά πλεονεκτήματα 

σε επίπεδο οικονομικής αποδοτικότητας. Σύμφωνα με έρευνα των Ball et al., (2003) σχετικά 

με τα κίνητρα εφαρμογής των ΔΛΠ στις αναπτυσσόμενες χώρες, οι εταιρίες που τα υιοθετούν 

παρουσιάζουν σημαντική βελτίωση σε βασικά οικονομικά μεγέθη, όπως είναι η κερδοφορία, 

ενώ παράλληλα εμφανίζουν υψηλότερα επίπεδα μόχλευσης, τα οποία μπορούν να μειώσουν 

τον κίνδυνο και την αβεβαιότητα που σχετίζεται με την επιχειρησιακή λειτουργία, 

ενισχύοντας παράλληλα την αξιοπιστία και τις δυνατότητες ευνοϊκότερου δανεισμού. Όπως 

σημειώνει ο Iatridis (2007), η εφαρμογή των ΔΛΠ από τις εισηγμένες εταιρίες φαίνεται πως 

οδηγεί σε αύξηση των ετήσιων αποδόσεων και σε μεγαλύτερη απόδοση του ενεργητικού 

(ROA), καθώς βοηθά το επενδυτικό κοινό να πραγματοποιεί αμερόληπτες προβλέψεις 

σχετικά με τις μελλοντικές επιδόσεις των επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, τα ΔΛΠ αυξάνουν 

την αποδοτικότητα των χρηματιστηριακών αγορών, καθώς η τυποποίηση της λογιστικής 

πρακτικής μειώνει την ασυμμετρία πληροφόρησης μεταξύ επιχειρήσεων και επενδυτών, 

περιορίζοντας παράλληλα τις δυνατότητες χειραγώγησης των τιμών των μετοχών.  

Παρά το μη αμελητέο διοικητικό και κανονιστικό κόστος υιοθέτησής τους, τα ΔΛΠ 

μπορούν να επηρεάσουν θετικά τη συνολική χρηματοοικονομική απόδοση και θέση των 

επιχειρήσεων (Tendeloo & Vanstraelen, 2005). Σύμφωνα με τον Bohusova (2007), ορισμένα 

από τα πλεονεκτήματα των ΔΛΠ περιλαμβάνουν τα εξής: (1) τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 

λειτουργούν αποτελεσματικότερα σε διασυνοριακό επίπεδο, (2) βελτιώνεται η λειτουργία των 

αγορών αγαθών και υπηρεσιών, καθώς υπάρχει δυνατότητα αξιολόγησης της οικονομικής 

υγείας των επιχειρήσεων και άλλων εμπλεκομένων στην αγορά (π.χ. πιστωτές), (3) ενισχύεται 

η αποτελεσματικότητα της αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας των επιχειρήσεων από 

τους αντίστοιχους διεθνείς οργανισμούς, (4) βελτιώνεται η δυνατότητα προσέλκυσης 

επενδυτικών κεφαλαίων από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες διαδραματίζουν 

καθοριστικό ρόλο στην οικονομία των κρατών, και (5) τα πρότυπα αυξάνουν την 

αποδοτικότητα, τη συνέπεια και την ποιότητα του εξωτερικού και εσωτερικού ελέγχου.  

Επίσης, οι Bushman & Smith (2001) υποστηρίζουν πως η εφαρμογή των ΔΛΠ 

σχετίζεται άμεσα με τις σύγχρονες καλές πρακτικές της εταιρικής διακυβέρνησης, καθώς 

βοηθά τις επιχειρήσεις να είναι σύννομες με το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο περί διαχείρισης 

και καταγραφής της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, περιορίζοντας παράλληλα την 

ασυμμετρία πληροφόρησης μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών. Σύμφωνα με τους Zeghal & 
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Mhedhbi (2006), το γεγονός ότι τα ΔΛΠ παρέχουν στους εθνικούς και διεθνείς φορείς ένα 

σχετικά ομοιογενές προϊόν συγκρίσιμης και αξιόπιστης λογιστικής πληροφόρησης οδηγεί σε 

βελτίωση της ποιότητας της διαδικασίας λήψης επενδυτικών αποφάσεων, η οποία 

αναβαθμίζει τις ροές κεφαλαίων και επενδύσεων, με αποτέλεσμα τη γενικότερη οικονομική 

ανάπτυξη και την ορθολογική κατανομή των περιορισμένων διαθέσιμων οικονομικών πόρων.  

Ακόμη, οι Elliott & Elliott (2002) αναφέρουν πως τα σημαντικότερα κίνητρα για τη 

χρήση των ΔΛΠ περιλαμβάνουν: (1) την επίτευξη συγκρισιμότητας των οικονομικών 

καταστάσεων, ώστε οι χρήστες τους να μπορούν να πραγματοποιούν προβλέψεις για τις 

μελλοντικές ταμειακές ροές και να κάνουν συγκρίσεις με άλλες εταιρίες του κλάδου, 

δεδομένου ότι οι συγκρίσεις αυτές θα ήταν άνευ ουσίας αν οι επιχειρήσεις είχαν τη 

δυνατότητα να ακολουθούν επιλεκτικές πολιτικές λογιστικής διαχείρισης των μεγεθών τους ή 

να αποκρύπτουν άλλες σημαντικές πληροφορίες, (2) την ενίσχυση της αξιοπιστίας και της 

ομοιομορφίας των λογιστικών καταστάσεων, οι οποίες είναι απαραίτητες για την παρουσίαση 

μίας αληθούς και ρεαλιστικής εικόνας της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης, (3) τη 

συνεχή βελτίωση της ποιότητας των ΔΛΠ μέσω της εξέτασης τυχόν ανεπαρκειών και 

προβλημάτων που σχετίζονται με την υιοθέτησή τους, έτσι ώστε οι σχετικές διεθνείς 

ρυθμίσεις να καθίστανται ολοένα και αποτελεσματικότερες, λειτουργώντας προς όφελος της 

επιχειρηματικής και οικονομικής ανάπτυξης, και (4) την επίτευξη πειθαρχίας, υπό την έννοια 

της συμμόρφωσης των επιχειρήσεων με ένα αξιόπιστο διεθνές πλαίσιο χρηματοοικονομικής 

αναφοράς, το οποίο οικοδομεί μία ολοκληρωμένη βάση λήψης επενδυτικών, πιστωτικών και 

δανειακών αποφάσεων.  

Επιπλέον, οι Samuel et al., (2013) υποστηρίζουν πως τα βασικότερα οφέλη της 

υιοθέτησης των ΔΛΠ σε παγκόσμιο επίπεδο είναι η παροχή ποιοτικότερης 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης για τους μετόχους και τις ρυθμιστικές αρχές, γεγονός 

που μειώνει το κόστος αντιπροσώπευσης (agency costs), βελτιώνει την ποιότητα της 

εταιρικής διακυβέρνησης και διευκολύνει τον εξωτερικό και εσωτερικό έλεγχο, η αύξηση της 

συγκρισιμότητας των οικονομικών καταστάσεων και η βελτίωση της διαφάνειας των 

οικονομικών αποτελεσμάτων, η αποτελεσματικότερη λειτουργία των κεφαλαιαγορών και η 

μείωση του κόστους κεφαλαίου που ενισχύει την αναπτυξιακή δυναμική των επιχειρήσεων. 

Συνολικά, μπορεί να υποστηριχθεί πως η εφαρμογή των ΔΛΠ αποτελεί κρίσιμο παράγοντα 

της εναρμόνισης των διεθνών λογιστικών πρακτικών που απαιτούνται για την εύρυθμη 

λειτουργία των επιχειρήσεων και των αγορών σύμφωνα με τα σύγχρονα πρότυπα.  
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2.3 ΤΑ ΔΛΠ ΣΤΗΝ ΕΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Μετά την ίδρυση του συμβουλίου IASB το 2001 με σκοπό την ανάπτυξη των ΔΠΧΑ, 

το 2002, τα κράτη-μέλη της ΕΕ συμφώνησαν στην υποχρεωτική υιοθέτηση των ΔΛΠ από 

όλες τις εισηγμένες επιχειρήσεις, μία απόφαση με την οποία τέθηκε σε εφαρμογή το 2005. 

Προηγουμένως, τον Ιούνιο του 2000, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση, 

προτείνοντας πως όλες οι ευρωπαϊκές εισηγμένες εταιρίες δεν θα είχαν πλέον τη δυνατότητα 

να επιλέγουν ελεύθερα τα λογιστικά πρότυπα για τη σύνταξη των οικονομικών τους 

καταστάσεων. Η ανακοίνωση αυτή υποστηρίχθηκε περαιτέρω από το ECOFIN και το 

Φεβρουάριο του 2001, η Επιτροπή προετοίμασε ένα νομοθετικό κείμενο για την ψήφισή του 

από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το πρώτο ΔΠΧΑ εκδόθηκε το 2003 και μέχρι σήμερα πάνω 

από 70 χώρες, συμπεριλαμβανομένων των χωρών της ΕΕ, έχουν νομοθετήσει την 

υποχρεωτική τους εφαρμογή από τις εισηγμένες εταιρίες.  

Η υιοθέτηση των ΔΛΠ από τις χώρες της ΕΕ αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα 

γεγονότα στην ιστορία της λογιστικής επιστήμης όσον αφορά τα πρότυπα και τις αρχές 

αναφοράς της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, καθιστώντας τα ΔΛΠ ως τα πιο ευρέως 

αποδεκτά πρότυπα ανά τον κόσμο. Όπως αναφέρουν οι Benston et al., (2006), η υποχρεωτική 

εφαρμογή των ΔΛΠ για τις εισηγμένες εταιρίες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια είναι 

καθοριστική για την εναρμόνιση των λογιστικών προτύπων, την εύρυθμη λειτουργία των 

κεφαλαιαγορών και την αύξηση της αποτελεσματικότητας της διαδικασίας κατανομής των 

επενδυτικών πόρων, δίνοντας έτσι σημαντική ώθηση στην ευρωπαϊκή επιχειρηματικότητα, 

μέσω της μείωσης του κόστους κεφαλαίου που απορρέει από την αντιμετώπιση των 

ασυμμετριών πληροφόρησης.  

Βέβαια, η υιοθέτηση των ΔΛΠ στην ΕΕ δεν ήταν ένα εύκολο εγχείρημα, καθώς 

παρουσιάστηκαν διάφορα προβλήματα κατά την εισαγωγή τους και μετέπειτα εφαρμογή 

τους. Σύμφωνα με τους Rahman et al., (2002), οι σημαντικότερες δυσκολίες για τη σύγκλιση 

των λογιστικών αρχών και πρακτικών αφορούν τις σχετικά ανεπαρκείς κατευθυντήριες 

γραμμές που δόθηκαν κατά την πρώτη εφαρμογή τους, το γεγονός ότι ορισμένα ζητήματα 

λογιστικού χειρισμού δεν καλύπτονται επαρκώς από τα ΔΛΠ, το ότι αρκετά λογιστικά 

συστήματα των χωρών ήταν βασισμένα στην εκάστοτε φορολογική πολιτική και την 

αυξημένη πολυπλοκότητα των προηγούμενων λογιστικών προτύπων των χωρών που 

υιοθέτησαν τα ΔΛΠ. Εκτός αυτού, η εξέλιξη της διαδικασίας εφαρμογής των ΔΛΠ στην ΕΕ 

διαφοροποιήθηκε σημαντικά από χώρα σε χώρα, λαμβάνοντας υπόψη διάφορες 

ιδιαιτερότητες της οικονομικής τους διάρθρωσης. Για παράδειγμα, σε έρευνα των Hope et al., 
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(2006) που πραγματοποιήθηκε σε 38 χώρες, εκ των οποίων οι 14 ανήκουν στην ΕΕ, 

διαπιστώθηκε πως οι πιο αδύναμες χώρες όσον αφορά την προστασία των επενδυτών και 

αυτές που έχουν περισσότερο προσβάσιμες χρηματοπιστωτικές αγορές είναι πιθανότερο να 

υιοθετήσουν γρηγορότερα τα ΔΛΠ.  

Σε κάθε περίπτωση, η υποχρεωτική για τις εισηγμένες εταιρίες εφαρμογή των ΔΛΠ 

και η εθελοντική τους υιοθέτηση από τις μη εισηγμένες στην ΕΕ αποτέλεσε ένα σημαντικό 

βήμα για την εναρμόνιση των λογιστικών πρακτικών, αρχών και μεθόδων. Στην Ελλάδα, η 

υιοθέτηση των ΔΛΠ το 2005 θεωρήθηκε ως ένα ιδιαίτερα σημαντικό εγχείρημα, δεδομένης 

και της διαφοράς φιλοσοφίας μεταξύ των ΔΛΠ και των Ελληνικών Λογιστικών Κανόνων. 

Συγκεκριμένα, με το νόμο 2992/2002 περί ενίσχυσης της κεφαλαιαγοράς και ανάπτυξης της 

επιχειρηματικότητας, ορίστηκε πως τα ΔΛΠ εφαρμόζονται στη χώρα μας κατά την κατάρτιση 

των δημοσιευόμενων οικονομικών καταστάσεων οι οποίες περιλαμβάνουν: (α) Ισολογισμό 

(β) Κατάσταση Αποτελεσμάτων (γ) Κατάσταση Μεταβολών των ιδίων κεφαλαίων (δ) 

Κατάσταση ταμιακών ροών (ε) Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων, ως εξής: (1) 

υποχρεωτικά από τις Ανώνυμες Εταιρίες των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες στο 

Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, και (2) προαιρετικά από τις λοιπές επιχειρήσεις που έχουν τη 

μορφή Ανωνύμου Εταιρίας και επιλέγουν τους τακτικούς κατά νόμο ελεγκτές τους από το 

Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.) (άρθρο 1). Κατά τα πρώτα στάδια 

εφαρμογής των ΔΛΠ, η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) και το 

Συμβούλιο Λογιστικής Τυποποίησης (ΣΛΟΤ) συνεργάστηκαν με την Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς, παρέχοντας την απαραίτητη βοήθεια στις ελληνικές επιχειρήσεις.  

Όσον αφορά τις επιπτώσεις της εφαρμογής των ΔΛΠ στην Ελλάδα, διάφορες έρευνες 

έχουν διεξαχθεί μέχρι και σήμερα. Για παράδειγμα, οι Ballas et al., (2010), εξετάζοντας τον 

αντίκτυπο της υιοθέτησής τους από τη σκοπιά των οικονομικών διευθυντών 24 ελληνικών 

εισηγμένων εταιριών, διαπίστωσαν πως τα ΔΛΠ βελτιώνουν την ποιότητα της λογιστικής 

τυποποίησης των οικονομικών καταστάσεων, παρ’ όλες τις δυσκολίες της εγχώριας 

νομοθεσίας, αυξάνοντας παράλληλα την αξιοπιστία, τη διαφάνεια και τη συγκρισιμότητα της 

λογιστικής πληροφόρησης. Επίσης, οι Iatridis & Rouvolis (2010), διερευνώντας τις 

επιπτώσεις μετάβασης στα ΔΛΠ των εισηγμένων εταιριών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, 

συμπέραναν πως τα οικονομικά αποτελέσματά τους βελτιώθηκαν μετά την πρώτη εφαρμογή 

τους. Τέλος, οι Παζάρσκης και συν. (2011), αποτιμώντας την εφαρμογή των ΔΛΠ στις 

εταιρίες χημικών προϊόντων, διαπίστωσαν πως η βελτίωση της επιχειρηματικής τους 

επίδοσης δεν ήταν σημαντική, καθώς τα αποτελέσματα έδειξαν πως κανένας από τους 12 
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εξεταζόμενους αριθμοδείκτες δεν μεταβλήθηκε στατιστικά σημαντικά σε κανένα από τα 

σχετικά χρονικά διαστήματα ελέγχου.  

2.4 ΔΛΠ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 

Παρόλο που η υποχρεωτική υιοθέτηση των ΔΛΠ στην Ελλάδα αφορά όλες τις 

εισηγμένες εταιρίες, υπάρχουν ορισμένα ζητήματα λογιστικού χειρισμού για τις τεχνικές-

κατασκευαστικές εταιρίες, τα οποία παρουσιάζουν μία σειρά ιδιαιτεροτήτων. Αρχικά, θα 

πρέπει να αναφερθεί πως η ορθή αποτύπωση της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και η 

αξιόπιστη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων των εταιριών του κατασκευαστικού 

κλάδου απαιτούν ένα ισχυρό και ολοκληρωμένο σύστημα λογιστικών αρχών, μεθόδων και 

προτύπων, δεδομένου του αυξημένου επιχειρηματικού κινδύνου που αντιμετωπίζουν, καθώς 

και της ανάγκης προσέλκυσης σημαντικών επενδυτικών κεφαλαίων. Σύμφωνα με τον Adrian 

(1986), οι κατασκευαστικές εταιρίες είναι αυτές που χρειάζονται περισσότερο από 

οποιεσδήποτε άλλες επιχειρήσεις ένα υγιές και ποιοτικό σύστημα λογιστικών πρακτικών, 

καθώς η επιτυχία τους είναι στενά συνδεδεμένη με την ικανότητά τους να προβλέπουν και να 

ελέγχουν αποτελεσματικά το κόστος τους.  

Δεν είναι τυχαίο το γεγονός πως, παραδοσιακά, η κατασκευαστική βιομηχανία έχει το 

δεύτερο υψηλότερο ποσοστό αποτυχίας από όλους τους κλάδους της οικονομίας, μετά τις 

επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών (Paz, 2006). Ενώ οι λόγοι της αποτυχίας είναι πολυάριθμοι, 

οι φτωχής ποιότητας λογιστικές μέθοδοι που εφαρμόζονται συμβάλλουν σημαντικά στην 

αύξηση του επιχειρηματικού κινδύνου. Πράγματι, όπως αποδεικνύουν οι Davidson & 

Maguire (2003), τα αναποτελεσματικά λογιστικά συστήματα αποτελούν μία από τις 10 

συχνότερες αιτίες αποτυχίας για τις τεχνικές και κατασκευαστικές εταιρίες. Οι ίδιοι ερευνητές 

υποστηρίζουν πως η εφαρμογή των κατάλληλων λογιστικών μεθόδων και πρακτικών 

χρηματοοικονομικής αναφοράς διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην οικονομική θέση και 

κατάσταση των επιχειρήσεων με κατασκευαστική δραστηριότητα, ενώ η τυποποίησή τους 

είναι αναγκαία για την επίτευξη ενός πλαισίου υγιούς ανταγωνισμού.  

Ένα από τα ζητήματα που παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες λογιστικού χειρισμού για 

αυτές τις επιχειρήσεις και σχετίζεται με την εφαρμογή των ΔΛΠ είναι η αναγνώριση των 

εσόδων. Για πολλές επιχειρήσεις, τα έσοδα και τα έξοδα μπορούν εύκολα να εντοπιστούν και 

να αναγνωριστούν κατά τη διάρκεια ενός οικονομικού έτους. Ωστόσο, για ορισμένες 

δραστηριότητες, όπως είναι τα κατασκευαστικά συμβόλαια, η παραδοσιακή αναγνώριση των 

εσόδων είναι ένα σχετικά δύσκολο λογιστικό καθήκον που χρειάζεται ιδιαίτερη μεταχείριση. 
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Το κύριο πρόβλημα λογιστικής φύσης για τις συμβάσεις κατασκευής έργων είναι η 

καταχώρηση και κατανομή των συμβατικών εσόδων και του συμβατικού κόστους ανάμεσα 

στις λογιστικές περιόδους στις οποίες πραγματοποιείται η οικονομική δραστηριότητα, 

δεδομένου ότι οι εν λόγω συμβάσεις συνήθως επεκτείνονται για αρκετά έτη. Έτσι, το ζήτημα 

είναι αν τα κέρδη ή οι ζημίες που απορρέουν από τις συμβάσεις αυτές θα πρέπει να 

αντικατοπτρίζονται στους λογαριασμούς του έτους κατά το οποίο επισυνάπτεται η σύμβαση ή 

σε εκτεταμένες περιόδους βάσει των αντικειμενικών και γενικά αποδεκτών λογιστικών 

πρακτικών, ζήτημα που διευθετείται από το ΔΛΠ 11 περί συμβάσεων κατασκευής.  

Επίσης, δεδομένου ότι οι συμβάσεις αυτές εκτείνονται σε διάστημα μεγαλύτερο των 

12 μηνών και βασίζονται σε προκαταβολές που καταβάλλονται από τους αγοραστές, με τον 

τίτλο της ιδιοκτησίας να μεταβιβάζεται σε αυτούς μετά την ολοκλήρωση του έργου, μερικές 

επιχειρήσεις αναγνωρίζουν λογιστικά τα έσοδα κατά το χρόνο αυτής της μεταβίβασης, 

σύμφωνα με το ΔΛΠ 18. Ωστόσο, η Ερμηνεία 15 «Συμφωνίες για την Κατασκευή Έργων» 

της Επιτροπής IFRIC τυποποιεί τις λογιστικές πρακτικές για την αναγνώριση εσόδων από τις 

τεχνικές-κατασκευαστικές εταιρίες, παρέχοντας συγκεκριμένη καθοδήγηση σχετικά με το αν 

μία σύμβαση εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 11 ή του ΔΛΠ 18, αν και πρόκειται να 

αντικατασταθεί από το ΔΠΧΑ 15 το 2017. Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη πως μία συνήθης 

επιχειρηματική πρακτική των τεχνικών εταιριών είναι η δημιουργία κοινοπραξιών, ένα ακόμη 

ζήτημα λογιστικού χειρισμού είναι αυτό της λογιστικής αντιμετώπισης των συμμετοχών των 

κατασκευαστικών επιχειρήσεων σε κοινοπραξίες για την εκτέλεση τεχνικών έργων, η οποία 

διευθετείται από τα ΔΠΧΑ 11 και 12.  

Συμπερασματικά, τα ευρήματα της σύγχρονης ερευνητικής βιβλιογραφίας 

συνηγορούν στη διαπίστωση πως τα ΔΛΠ αποτελούν ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο της 

λογιστικής διαχείρισης, αναβαθμίζοντας την ποιότητα της παρεχόμενης χρηματοοικονομικής 

πληροφόρησης στους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων και προσφέροντας ένα πλαίσιο 

συγκρισιμότητας της οικονομικής πραγματικότητας των επιχειρήσεων. Όσον αφορά την 

εφαρμογή τους στις τεχνικές-κατασκευαστικές εταιρίες, τα ζητήματα ιδιαίτερου λογιστικού 

χειρισμού που διευθετούνται με την εφαρμογή των ΔΛΠ αφορούν κυρίως την αναγνώριση 

των εσόδων που προέρχονται από τις συμβάσεις μακροπρόθεσμου ορίζοντα που καλύπτουν 

πάνω από μία χρήσεις, τις συμβάσεις κατασκευής, καθώς και τις συμμετοχές τους σε 

κοινοπραξίες για την εκτέλεση τεχνικών έργων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
 

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Όπως περιγράφτηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, η εφαρμογή των ΔΛΠ στις τεχνικές-

κατασκευαστικές βελτιώνει την ποιότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που 

παρέχεται στους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων, καθώς διευθετούνται με επάρκεια 

και αξιοπιστία ορισμένα ζητήματα ιδιαίτερου λογιστικού χειρισμού, ιδιαίτερα σε ότι αφορά 

την αναγνώριση των εσόδων και τη λογιστική αντιμετώπιση των συμβάσεων κατασκευής, 

των οποίων η χρονική διάρκεια εκτείνεται πέραν του 12μήνου. Στις ενότητες που 

ακολουθούν παρουσιάζονται οι σχετικές των ΔΛΠ κατευθύνσεις (ΔΛΠ 11, ΔΛΠ 18, ΔΠΧΑ 

11, ΔΠΧΑ 12) αναφορικά με τα ζητήματα αυτά, καθώς και σε σχέση με τη συμμετοχή των 

τεχνικών επιχειρήσεων σε κοινοπραξίες, και παράλληλα εντοπίζονται οι διαφορές που 

υπάρχουν μεταξύ αυτών και των ρυθμίσεων του νόμου 4308/2014 που πρόσφατα ψηφίστηκε.  

3.2 ΔΛΠ 11: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

3.2.1 Περιεχόμενο και σκοπός  

Σκοπός του ΔΛΠ 11 Συμβάσεις Κατασκευής είναι να καθορίσει το λογιστικό χειρισμό 

των εσόδων και του κόστους που σχετίζονται με τις συμβάσεις κατασκευής έργων. Λόγω της 

φύσης της δραστηριότητας που αναλαμβάνεται στις συμβάσεις κατασκευής έργων, η 

ημερομηνία κατά την οποία η συμβατική δραστηριότητα αρχίζει και η ημερομηνία που η 

δραστηριότητα ολοκληρώνεται συνήθως εμπίπτουν σε διαφορετικές λογιστικές περιόδους. 

Συνεπώς, το βασικό θέμα για τη λογιστική παρακολούθηση των συμβάσεων κατασκευής 

έργων είναι η κατανομή των συμβατικών εσόδων και του συμβατικού κόστους στις 

λογιστικές περιόδους κατά τις οποίες εκτελείται το κατασκευαστικό έργο. Αυτό το Πρότυπο 

χρησιμοποιεί τα κριτήρια καταχώρησης που καθιερώνονται στο Πλαίσιο Κατάρτισης και 

Παρουσίασης των Οικονομικών Καταστάσεων, για να καθορίσει πότε τα συμβατικά έσοδα 

και το συμβατικό κόστος πρέπει να καταχωρούνται ως έσοδα και έξοδα στην κατάσταση 
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λογαριασμού αποτελεσμάτων. Επίσης, παρέχει πρακτική καθοδήγηση για την εφαρμογή 

αυτών των κριτηρίων. 

3.2.2 Πεδίο εφαρμογής  

Το ΔΛΠ 11 πρέπει να εφαρμόζεται για τη λογιστική αντιμετώπιση των συμβάσεων 

κατασκευής έργων στις οικονομικές καταστάσεις των κατασκευαστών, αντικαθιστώντας το 

ΔΛΠ 11 «Λογιστική των Συμβάσεων κατασκευής έργων». Για τη λογιστική αντιμετώπιση 

αυτών των συμβάσεων χρησιμοποιούνται οι εξής ορισμοί (παρ. 3,4,5,6): 

i. Σύμβαση κατασκευής έργου είναι μια σύμβαση που έχει συναφθεί ειδικά για την 

κατασκευή ενός περιουσιακού στοιχείου ή ενός συνδυασμού περιουσιακών στοιχείων, 

τα οποία είναι στενά αλληλοσυνδεόμενα ή αλληλοεξαρτώμενα σε ότι αφορά το 

σχεδιασμό τους, την τεχνολογία και τη λειτουργία τους ή τον τελικό σκοπό ή χρήση 

τους. 

ii. Σύμβαση σταθερής τιμής είναι μια σύμβαση κατασκευής έργου, κατά την οποία ο 

κατασκευαστής συμφωνεί σε μια συμβατική σταθερή τιμή ή μία σταθερή τιμή ανά 

κατασκευαζόμενη μονάδα, που σε μερικές περιπτώσεις υπόκειται σε ρήτρες 

αναπροσαρμογής του κόστους. 

iii. Σύμβαση προστιθέμενης αμοιβής είναι μία σύμβαση κατασκευής έργου κατά την 

οποία ο κατασκευαστής εισπράττει το συμφωνημένο ή αλλιώς καθορισμένο κόστος, 

πλέον ενός ποσοστού πάνω στο κόστος αυτό ή μιας σταθερής αμοιβής. 

iv. Μια σύμβαση κατασκευής έργου μπορεί να συνάπτεται για την κατασκευή ενός 

απλού έργου, όπως μιας γέφυρας, ενός κτιρίου, ενός φράγματος, ενός αγωγού, ενός 

δρόμου, ενός πλοίου ή μιας σήραγγας. Μια σύμβαση κατασκευής έργου μπορεί 

επίσης να διέπει την κατασκευή ενός πλήθους περιουσιακών στοιχείων, που είναι 

στενά αλληλοσυνδεόμενα ή αλληλοεξαρτώμενα σε ότι αφορά το σχεδιασμό τους, την 

τεχνολογία και τη λειτουργία τους ή τον τελικό σκοπό ή χρήση τους. Παραδείγματα 

τέτοιων συμβάσεων περιλαμβάνουν τις συμβάσεις κατασκευής διυλιστηρίων και 

άλλων πολύπλοκων τμημάτων εγκαταστάσεων ή εξοπλισμού. 

Για τους σκοπούς του ΔΛΠ 11, οι συμβάσεις κατασκευής έργων περιλαμβάνουν: 

(α) Συμβάσεις για την παροχή υπηρεσιών, που συνδέονται άμεσα με την κατασκευή του 

περιουσιακού στοιχείου, για παράδειγμα, οι συμβάσεις για υπηρεσίες διευθύνσεως έργων και 

αρχιτέκτονος. 
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(β) Συμβάσεις για την κατεδάφιση ή την αποκατάσταση περιουσιακών στοιχείων, καθώς και 

την αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου, ύστερα από μία κατεδάφιση. 

Οι συμβάσεις κατασκευής έργων καταρτίζονται με διάφορους τρόπους, οι οποίοι, για 

τους σκοπούς αυτού του Προτύπου, ταξινομούνται ως "συμβάσεις σταθερής τιμής" και 

"συμβάσεις προστιθέμενης αμοιβής". Μερικές συμβάσεις κατασκευής έργων μπορεί να 

περιέχουν χαρακτηριστικά αμφοτέρων των πιο πάνω τύπων σύμβασης, όπως για παράδειγμα 

στην περίπτωση μιας σύμβασης προστιθέμενης αμοιβής με προσυμφωνημένη μέγιστη τιμή. 

Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο κατασκευαστής χρειάζεται να λαμβάνει υπόψη όλους τους όρους 

των παραγράφων 23 και 24 προκειμένου να προσδιορίσει πότε θα καταχωρηθούν τα έσοδα 

και έξοδα από συμβάσεις. 

3.2.3 Ομαδοποιημένες και διασπασμένες συμβάσεις  

Οι κανόνες αυτού του Προτύπου συνήθως εφαρμόζονται ξεχωριστά για κάθε 

σύμβαση κατασκευής έργου. Όμως, σε ορισμένες περιπτώσεις είναι αναγκαίο να γίνει 

εφαρμογή του Προτύπου για κάθε έναν από τους επιμέρους τομείς μιας απλής σύμβασης ή 

συνολικά για μια ομάδα συμβάσεων, ούτως ώστε να παρουσιάζεται η ουσία μιας σύμβασης ή 

μιας ομάδας συμβάσεων. Όταν μια σύμβαση καλύπτει ένα πλήθος περιουσιακών στοιχείων, η 

κατασκευή του κάθε περιουσιακού στοιχείου πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μία ξεχωριστή 

σύμβαση κατασκευής, εφόσον (παρ. 8,9,10): 

(α) έχουν υποβληθεί ξεχωριστές προσφορές για κάθε περιουσιακό στοιχείο, 

(β) κάθε περιουσιακό στοιχείο υπόκειται σε ιδιαίτερη διαπραγμάτευση και ο κατασκευαστής 

και ο πελάτης είναι σε θέση να αποδεχθούν ή να απορρίψουν το τμήμα της σύμβασης που 

σχετίζεται με κάθε ένα περιουσιακό στοιχείο, και 

(γ) το κόστος και τα έσοδα από κάθε περιουσιακό στοιχείο μπορεί να εξατομικευθούν. 

Μία ομάδα συμβάσεων, είτε με ένα μόνο πελάτη είτε με περισσότερους, πρέπει να 

αντιμετωπίζεται ως μία ενιαία σύμβαση κατασκευής, εφόσον: 

(α) η ομάδα των συμβάσεων έχει συναφθεί ως ένα ενιαίο σύνολο, 

(β) οι συμβάσεις είναι τόσο στενά αλληλοσυνδεμένες, που αποτελούν στην πραγματικότητα 

μέρος ενός ενιαίου έργου με ένα συνολικό περιθώριο κέρδους, και 

(γ) οι συμβάσεις εκτελούνται συγχρόνως ή με μια συνεχή αλληλουχία. 

Μια σύμβαση μπορεί να προβλέπει την κατασκευή ενός πρόσθετου περιουσιακού 

στοιχείου, σύμφωνα με τη διακριτική ευχέρεια του πελάτη ή μπορεί να τροποποιηθεί για να 

συμπεριλάβει την κατασκευή ενός πρόσθετου στοιχείου. Η κατασκευή του πρόσθετου 
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περιουσιακού στοιχείου πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μία ξεχωριστή σύμβαση κατασκευής, 

εφόσον: 

(α) το περιουσιακό στοιχείο διαφέρει ουσιαστικά σε σχεδιασμό, τεχνολογία ή λειτουργία από 

το περιουσιακό στοιχείο ή στοιχεία που καλύπτονται από την αρχική σύμβαση, ή 

(β) η τιμή του περιουσιακού στοιχείου διαπραγματεύεται ανεξάρτητα από την αρχική 

συμβατική τιμή. 

3.2.4 Διαχείριση συμβατικών εσόδων και συμβατικού κόστους  

Το συμβατικό έσοδο πρέπει να περιλαμβάνει (παρ. 11): 

(α) το αρχικό ποσό του εσόδου που συμφωνήθηκε στη σύμβαση και, 

(β) τις τροποποιήσεις στο συμβατικό έργο, τις αξιώσεις αποζημιώσεων και τα κίνητρα: 

(i) στο βαθμό που αναμένεται ότι θα καταλήξουν σε έσοδο, και 

(ii) μπορεί να αποτιμηθούν βάσιμα. 

Ο υπολογισμός του συμβατικού εσόδου γίνεται στην εύλογη αξία του εισπραχθέντος 

ή εισπρακτέου ανταλλάγματος. Ο υπολογισμός αυτός επηρεάζεται από μια ποικιλία 

αβεβαιοτήτων, οι οποίες εξαρτώνται από την έκβαση μελλοντικών γεγονότων. Οι εκτιμήσεις 

συχνά χρειάζεται να αναθεωρούνται με βάση τα γεγονότα και την επίλυση των 

αβεβαιοτήτων. Συνεπώς, το ποσό του συμβατικού εσόδου μπορεί να αυξάνεται ή να 

μειώνεται από τη μία περίοδο στην άλλη. Για παράδειγμα (παρ. 12): 

(α) ένας κατασκευαστής και ένας πελάτης μπορεί να συμφωνήσουν τροποποιήσεις ή 

αποζημιώσεις που αυξάνουν ή μειώνουν το συμβατικό έσοδο σε μια επόμενη περίοδο από 

εκείνη κατά την οποία συμφωνήθηκε αρχικά η σύμβαση, 

(β) το ποσό του εσόδου που συμφωνήθηκε σε μία σύμβαση σταθερής τιμής, μπορεί να 

αυξάνεται ως συνέπεια αναπροσαρμογής του κόστους, 

(γ) το ποσό του συμβατικού εσόδου μπορεί να μειώνεται ως αποτέλεσμα ποινικών ρητρών 

που προκύπτουν από καθυστερήσεις με υπαιτιότητα του κατασκευαστή στην ολοκλήρωση 

της σύμβασης, ή 

(δ) όταν μία σύμβαση σταθερής τιμής περιλαμβάνει μία σταθερή τιμή ανά κατασκευαζόμενη 

μονάδα, το συμβατικό έσοδο αυξάνεται, καθώς αυξάνεται ο αριθμός των μονάδων. 

Τροποποίηση του συμβατικού έργου είναι μία οδηγία από τον πελάτη για μεταβολή 

στην έκταση του έργου που εκτελείται με βάση τη σύμβαση. Μία τροποποίηση μπορεί να 

καταλήξει σε αύξηση ή μείωση του συμβατικού εσόδου. Παραδείγματα τροποποιήσεων είναι 

οι αλλαγές στις προδιαγραφές ή στο σχεδιασμό ενός περιουσιακού στοιχείου και οι αλλαγές 
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στη διάρκεια μιας σύμβασης. Η τροποποίηση συμπεριλαμβάνεται στο συμβατικό έσοδο, 

εφόσον (παρ. 13): 

(α) είναι αναμενόμενο ότι ο πελάτης θα αποδεχθεί την τροποποίηση και το ποσό του εσόδου 

που προκύπτει από αυτή και 

(β) το ποσό του εσόδου μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα. 

Αξίωση Αποζημίωσης είναι ένα ποσό που ο κατασκευαστής επιδιώκει να εισπράξει 

από τον πελάτη ή άλλον τρίτο, για κάλυψη κόστους που δεν περιλαμβάνεται στη συμβατική 

τιμή. Μία αξίωση αποζημίωσης μπορεί να προκύπτει, για παράδειγμα, από καθυστερήσεις με 

ευθύνη του πελάτη, από λάθη στις προδιαγραφές ή στο σχεδιασμό και από αμφισβητήσιμες 

τροποποιήσεις στο συμβατικό έργο. Η αποτίμηση των ποσών του εσόδου που προκύπτουν 

από αξιώσεις αποζημιώσεως υπόκειται σε υψηλό βαθμό αβεβαιότητας και συχνά εξαρτάται 

από το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων. Συνεπώς, οι αξιώσεις αποζημιώσεως 

συμπεριλαμβάνονται στο συμβατικό έσοδο μόνο εφόσον (παρ. 14, 15): 

(α) οι διαπραγματεύσεις έχουν φθάσει σε προχωρημένο στάδιο, ώστε να αναμένεται ότι ο 

πελάτης θα αποδεχθεί την αποζημίωση και, 

(β) το ποσό που αναμένεται ότι θα αποδεχθεί ο πελάτης, μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα. 

Τα κίνητρα είναι επιπρόσθετα ποσά που καταβάλλονται στον κατασκευαστή, μετά την 

επίτευξη καθορισμένων προτύπων εκτέλεσης. Για παράδειγμα, μία σύμβαση μπορεί να 

προβλέπει την πληρωμή κινήτρων στον κατασκευαστή, λόγω έγκαιρης ολοκλήρωσης του 

έργου. Οι πληρωμές κινήτρων συμπεριλαμβάνονται στο συμβατικό έσοδο, εφόσον (παρ. 16, 

17): 

(α) η εκτέλεση της σύμβασης βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο, ώστε να αναμένεται ότι θα 

επιτευχθούν τα καθορισμένα πρότυπα εκτέλεσης και, 

(β) το ποσό της πληρωμής των κινήτρων μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα. 

Επιπλέον, το συμβατικό κόστος πρέπει να περιλαμβάνει: 

(α) Κόστος που αφορά άμεσα τη συγκεκριμένη σύμβαση, 

(β) κόστος που είναι επιρριπτέο στις συμβατικές δραστηριότητες γενικά και μπορεί να 

επιμεριστεί στη σύμβαση κατασκευής, και 

(γ) όσα άλλα κόστη επιβαρύνουν ειδικά τον πελάτη, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης 

κατασκευής. 

Τα κόστη που αφορούν άμεσα τη συγκεκριμένη σύμβαση περιλαμβάνουν: 

1. Άμεσα εργατικά, συμπεριλαμβανομένης και της επίβλεψης. 

2. Κόστος υλικών που χρησιμοποιήθηκαν στην κατασκευή. 
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3. Αποσβέσεις μηχανημάτων και εγκαταστάσεων που χρησιμοποιήθηκαν για την 

εκτέλεση της σύμβασης. 

4. Κόστος μετακίνησης μηχανημάτων, εξοπλισμού και υλικών προς και από το χώρο της 

κατασκευής. 

5. Κόστος μίσθωσης μηχανημάτων και εξοπλισμού, 

6. Κόστος σχεδιασμού και τεχνικής βοήθειας που άμεσα συνδέεται με τη σύμβαση. 

7. Υπολογιστικό κόστος εργασιών αποκατάστασης και εγγυήσεων, που 

συμπεριλαμβάνει και το αναμενόμενο μεταγενέστερο κόστος εγγυήσεων. 

8. Αξιώσεις αποζημιώσεως από τρίτους. 

Τα ανωτέρω κόστη μπορεί να μειώνονται από τυχόν παρεπόμενα έσοδα που δεν 

περιλαμβάνονται στο συμβατικό έσοδο, για παράδειγμα, έσοδα από την πώληση 

πλεονάζοντος υλικού και μηχανημάτων και εξοπλισμού στο τέλος της σύμβασης. 

Το κόστος που μπορεί να επιρρίπτεται στις συμβατικές δραστηριότητες γενικά και μπορεί 

να επιμερισθεί σε συγκεκριμένες συμβάσεις κατασκευής περιλαμβάνει: 

 Ασφάλιστρα 

 Κόστος σχεδιασμού και τεχνικής βοήθειας που δε συνδέεται άμεσα με συγκεκριμένη 

σύμβαση, και 

 Γενικό κόστος κατασκευών. 

Τα κόστη αυτά κατανέμονται με τη χρήση συστηματικών και ορθολογικών μεθόδων, που 

εφαρμόζονται ομοιόμορφα για όλα τα κόστη που έχουν όμοια χαρακτηριστικά. Η κατανομή 

βασίζεται στο συνηθισμένο επίπεδο κατασκευαστικής δραστηριότητας. Το γενικό κόστος 

κατασκευών περιλαμβάνει κόστος, όπως η σύνταξη και επεξεργασία της μισθοδοσίας του 

προσωπικού κατασκευών. Κόστος που μπορεί να επιρρίπτεται στη συμβατική δραστηριότητα 

γενικά και να επιμερίζεται σε συγκεκριμένες συμβάσεις, περιλαμβάνει επίσης και το κόστος 

δανεισμού, όταν ο κατασκευαστής υιοθετεί τον επιτρεπόμενο εναλλακτικό χειρισμό του ΔΛΠ 

23 "κόστος δανεισμού". 

Κόστη που ειδικά επιβαρύνουν τον πελάτη, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, 

μπορεί να περιλαμβάνουν ορισμένα γενικά κόστη διοίκησης και ανάπτυξης, των οποίων η 

καταβολή προς τον κατασκευαστή καθορίζεται από τους όρους της σύμβασης. Επίσης, κόστη 

που δεν μπορεί να επιρριφθούν στις συμβατικές δραστηριότητες ή δεν μπορεί να επιβαρύνουν 

μία σύμβαση, αποκλείονται από το κόστος της σύμβασης κατασκευής. Μεταξύ του κόστους 

αυτής της περίπτωσης περιλαμβάνονται (παρ. 20): 



22 | Σ ε λ ί δ α  
 

i. γενικά διοικητικά κόστη για τα οποία δεν καθορίζεται στη σύμβαση ότι θα καλυφθούν 

από τον πελάτη, 

ii. κόστος πώλησης, 

iii. κόστη ερευνών και ανάπτυξης για τα οποία δεν καθορίζεται στη σύμβαση η ανάκτηση 

τους, και 

iv. απόσβεση μηχανημάτων και εξοπλισμού σε αδράνεια, που δε χρησιμοποιούνται για 

συγκεκριμένη σύμβαση. 

Το συμβατικό κόστος συμπεριλαμβάνει το κόστος που αφορά σε μία σύμβαση για την 

περίοδο από την ημερομηνία που διασφαλίζεται η σύμβαση μέχρι την πλήρη ολοκλήρωση 

αυτής. Όμως, κόστη που σχετίζονται άμεσα με μια σύμβαση και που έγιναν για την 

διασφάλιση της σύμβασης συμπεριλαμβάνονται επίσης ως μέρος του συμβατικού κόστους, 

εφόσον είναι δυνατόν να απομονωθούν και να αποτιμηθούν αξιόπιστα και αναμένεται ότι η 

σύμβαση θα συναφθεί. Όταν κόστη για τη σύναψη μιας σύμβασης καταχωρούνται ως έξοδα 

στην περίοδο κατά την οποία προέκυψαν, δεν περιλαμβάνονται στο συμβατικό κόστος, 

εφόσον η σύμβαση συνάπτεται σε επόμενη περίοδο. 

3.2.5 Καταχωρήσεις εσόδων και εξόδων συμβάσεων 

Όταν η έκβαση μιας σύμβασης κατασκευής έργου μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα, τα 

συμβατικά έσοδα και συμβατικό κόστος που συνδέονται με τη σύμβαση πρέπει να 

καταχωρούνται ως έσοδα και έξοδα, ανάλογα με το στάδιο ολοκλήρωσης της συμβατικής 

δραστηριότητας κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού. Μία αναμενόμενη ζημία από τη 

σύμβαση κατασκευής έργου πρέπει να καταχωρείται αμέσως ως έξοδο, σύμφωνα με την 

παράγραφο 36 (παρ. 22). 

Στην περίπτωση της "σύμβασης σταθερής τιμής" το αποτέλεσμα της σύμβασης μπορεί 

να εκτιμηθεί αξιόπιστα, όταν πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις (παρ. 23): 

(α) το συνολικό συμβατικό έσοδο μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα, 

(β) αναμένεται ότι τα οικονομικά οφέλη που συνδέονται με τη σύμβαση θα εισρεύσουν στην 

επιχείρηση, 

(γ) τόσο το συμβατικό κόστος για την ολοκλήρωση του έργου όσο και το στάδιο 

ολοκλήρωσης κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, μπορεί να αποτιμηθούν αξιόπιστα και, 

(δ) το συμβατικό κόστος που θα επιρριφθεί στο έργο μπορεί να προσδιοριστεί με σαφήνεια 

και να αποτιμηθεί αξιόπιστα, ούτως ώστε το πραγματικό συμβατικό κόστος που αναλήφθηκε 

να μπορεί να συγκριθεί με προηγούμενες εκτιμήσεις. 
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Στην περίπτωση της "σύμβασης προστιθέμενης αμοιβής" το αποτέλεσμα της 

σύμβασης μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα, όταν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις (παρ. 

24): 

(α) αναμένεται ότι τα οικονομικά οφέλη που συνδέονται με τη σύμβαση θα εισρεύσουν στην 

επιχείρηση, και 

(β) το συμβατικό κόστος που θα επιρριφθεί στο έργο, μπορεί να προσδιοριστεί με σαφήνεια 

και να αποτιμηθεί αξιόπιστα, ανεξάρτητα από το αν το κόστος αυτό είναι ειδικά ανακτήσιμο 

ή όχι. 

Η καταχώρηση του εσόδου και των εξόδων με βάση το στάδιο ολοκλήρωσης μιας 

σύμβασης, συχνά αναφέρεται ως "μέθοδος ποσοστιαίας ολοκλήρωσης". Σύμφωνα με αυτή τη 

μέθοδο, το συμβατικό έσοδο συσχετίζεται με το συμβατικό κόστος που αναλήφθηκε μέχρι το 

συγκεκριμένο στάδιο ολοκλήρωσης, με αποτέλεσμα να καταχωρείται το έσοδο, τα έξοδα και 

το κέρδος που αναλογούν στο μέρος του έργου που ολοκληρώθηκε. Αυτή η μέθοδος παρέχει 

χρήσιμη πληροφόρηση ως προς την έκταση της συμβατικής δραστηριότητας και απόδοσης 

κατά τη διάρκεια μιας περιόδου (παρ. 26). 

Σύμφωνα με τη μέθοδο ποσοστιαίας ολοκλήρωσης, το συμβατικό έσοδο καταχωρείται 

ως έσοδο στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων των περιόδων κατά τις οποίες 

εκτελείται το έργο. Το συμβατικό κόστος συνήθως καταχωρείται ως έξοδο στην κατάσταση 

λογαριασμού αποτελεσμάτων κατά τις λογιστικές περιόδους στις οποίες εκτελείται το έργο 

στο οποίο αφορά. Όμως, κάθε αναμενόμενη υπέρβαση του συνόλου του συμβατικού κόστους 

σε σχέση με το σύνολο του συμβατικού εσόδου καταχωρείται αμέσως ως έξοδο, σύμφωνα με 

την παράγραφο 36. 

Επίσης, ένας κατασκευαστής μπορεί να έχει αναλάβει συμβατικό κόστος, που αφορά 

σε μελλοντική δραστηριότητα της σύμβασης. Αυτό το κόστος καταχωρείται ως περιουσιακό 

στοιχείο, εφόσον αναμένεται ότι θα ανακτηθεί. Τέτοιο κόστος αντιπροσωπεύει ένα ποσό που 

οφείλεται από τον πελάτη και συχνά κατατάσσεται ως συμβατικό έργο υπό εκτέλεση. Το 

αποτέλεσμα μιας σύμβασης κατασκευής έργου μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα, μόνον όταν 

αναμένεται ότι τα οικονομικά οφέλη που συνδέονται με τη σύμβαση θα εισρεύσουν στην 

επιχείρηση. Όμως, όταν ανακύπτει αβεβαιότητα σχετικά με την εισπραξιμότητα ενός ποσού, 

ήδη συμπεριλαμβανομένου στο συμβατικό έσοδο και ήδη καταχωρημένου στην κατάσταση 

λογαριασμού αποτελεσμάτων, το μη εισπρακτέο ποσό ή το ποσό για το οποίο έχει παύσει να 

υπάρχει πιθανότητα ανάκτησής του καταχωρείται ως έξοδο και όχι ως προσαρμογή του 

ποσού του συμβατικού εσόδου. 
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Μια επιχείρηση είναι γενικά σε θέση να κάνει αξιόπιστες εκτιμήσεις, όταν έχει 

συμφωνήσει σε μία σύμβαση που ορίζει (παρ. 29): 

 τα εν δυνάμει δικαιώματα κάθε συμβαλλόμενου μέρους, σχετικά με το περιουσιακό 

στοιχείο που πρόκειται να κατασκευαστεί, 

 το τίμημα που θα δοθεί ως αντάλλαγμα και, 

 τον τρόπο και τους όρους εξόφλησης. 

Συνήθως, είναι επίσης αναγκαίο για την επιχείρηση να διαθέτει ένα αποτελεσματικό 

εσωτερικό σύστημα προϋπολογισμού και οικονομικής πληροφόρησης. Η επιχείρηση 

επανεξετάζει και, αν είναι αναγκαίο, αναθεωρεί τις εκτιμήσεις του συμβατικού εσόδου και 

του συμβατικού κόστους, καθώς εκτελείται η σύμβαση. Η ανάγκη για τέτοιες αναθεωρήσεις 

δεν αποδεικνύει υποχρεωτικά ότι το αποτέλεσμα της σύμβασης δεν μπορεί να εκτιμηθεί 

αξιόπιστα. 

Το στάδιο ολοκλήρωσης μιας σύμβασης μπορεί να προσδιορίζεται με διάφορους 

τρόπους. Η επιχείρηση χρησιμοποιεί τη μέθοδο που αποτιμά αξιόπιστα το εκτελεσθέν έργο. 

Αναλόγως της φύσης της σύμβασης, στις μεθόδους μπορεί να συγκαταλέγονται και οι εξής: 

(α) Η αναλογία του συμβατικού κόστους που αναλήφθηκε για έργο που έχει εκτελεσθεί σε 

δεδομένη ημερομηνία, σε σχέση με το υπολογιζόμενο συνολικό συμβατικό κόστος. 

(β) Επιμετρήσεις του εκτελεσθέντος έργου. 

(γ) Ολοκλήρωση ενός αυτοτελούς μέρους του συμβατικού έργου. 

Προπληρωμές και προκαταβολές που λήφθηκαν από τους πελάτες, συχνά δεν 

αντικατοπτρίζουν το εκτελεσθέν έργο. Όταν το στάδιο ολοκλήρωσης προσδιορίζεται με βάση 

το συμβατικό κόστος που αναλήφθηκε μέχρι τη δεδομένη ημερομηνία, στο κόστος αυτό 

περιλαμβάνεται μόνο το συμβατικό κόστος που αντιπροσωπεύει το εκτελεσθέν έργο. 

Παραδείγματα κόστους συμβάσεων που αποκλείονται από έναν τέτοιο υπολογισμό, 

αποτελούν (παρ. 31): 

(α) συμβατικό κόστος που αφορά σε μελλοντική δραστηριότητα επί της σύμβασης, όπως το 

κόστος υλικών που έχουν παραδοθεί σε ένα εργοτάξιο ή είναι σε αναμονή για χρήση σε μια 

σύμβαση, αλλά ακόμη δεν έχουν ενσωματωθεί, χρησιμοποιηθεί ή τοποθετηθεί κατά την 

εκτέλεση της σύμβασης, εκτός αν τα υλικά έχουν κατασκευασθεί ειδικά για τη σύμβαση και, 

(β) οι πληρωμές που έγιναν προκαταβολικά σε υπεργολάβους για έργο εκτελούμενο με 

σύμβαση υπεργολαβίας. 

Όταν το αποτέλεσμα μιας σύμβασης κατασκευής έργου δεν μπορεί να εκτιμηθεί 

αξιόπιστα: (α) το έσοδο πρέπει να καταχωρείται μόνο κατά την έκταση που το αναληφθέν 
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συμβατικό κόστος πιθανολογείται ότι θα ανακτηθεί, και (β) το συμβατικό κόστος πρέπει να 

καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο στην οποία αναλήφθηκε. Μία αναμενόμενη ζημία από 

τη σύμβαση κατασκευής έργου πρέπει να καταχωρείται ως έξοδο αμέσως, σύμφωνα με την 

παράγραφο 36. 

Κατά τη διάρκεια των πρώτων σταδίων μιας σύμβασης, συχνά συμβαίνει να μην είναι 

δυνατή η αξιόπιστη εκτίμηση του αποτελέσματος της σύμβασης. Εν τούτοις μπορεί να 

αναμένεται ότι η επιχείρηση θα ανακτήσει το συμβατικό κόστος που αναλήφθηκε. Συνεπώς, 

το συμβατικό έσοδο καταχωρείται μόνο κατά την έκταση που το αναληφθέν κόστος 

αναμένεται να ανακτηθεί. Όταν το αποτέλεσμα της σύμβασης δεν μπορεί να εκτιμηθεί 

αξιόπιστα, κανένα κέρδος δεν καταχωρείται. Όμως και αν ακόμη το αποτέλεσμα της 

σύμβασης δεν μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα, μπορεί να αναμένεται ότι το συνολικό 

συμβατικό κόστος θα ξεπεράσει τα συνολικά συμβατικά έσοδα. Στις περιπτώσεις αυτές, κάθε 

αναμενόμενη υπέρβαση του συνολικού συμβατικού κόστους από το συνολικό συμβατικό 

έσοδο του έργου, καταχωρείται αμέσως ως έξοδο, σύμφωνα με την παράγραφο 36. 

Το συμβατικό κόστος που δεν αναμένεται να ανακτηθεί, καταχωρείται αμέσως ως 

έξοδο. Παραδείγματα περιπτώσεων, στις οποίες η ανάκτηση συμβατικού κόστους που μπορεί 

να μην είναι πιθανή και στις οποίες το κόστος αυτό μπορεί να χρειάζεται να καταχωρηθεί ως 

έξοδο αμέσως, περιλαμβάνουν συμβάσεις (παρ. 34): (α) οι οποίες δεν είναι πλήρως 

εκτελεστές, τουτέστιν η εγκυρότητά τους τίθεται σε σοβαρή αμφιβολία, (β) η ολοκλήρωση 

των οποίων εξαρτάται από το αποτέλεσμα εκκρεμοδικίας ή επικείμενης νομοθετικής 

ρύθμισης, (γ) οι οποίες αφορούν σε ιδιοκτησίες που είναι πιθανόν να απαλλοτριωθούν ή να 

κατασχεθούν, (δ) όπου ο πελάτης αδυνατεί να αντιμετωπίσει τις υποχρεώσεις του, ή (ε) όπου 

ο κατασκευαστής αδυνατεί να ολοκληρώσει τη σύμβαση ή να ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις 

του από τη σύμβαση. 

Όταν πιθανολογείται ότι το συνολικό συμβατικό κόστος θα υπερβεί το συνολικό 

συμβατικό έσοδο, η αναμενόμενη ζημία πρέπει να καταχωρείται αμέσως ως έξοδο (παρ. 36). 

Το ποσό της ζημίας αυτής προσδιορίζεται ανεξάρτητα από (παρ. 37): (α) το αν έχει αρχίσει το 

έργο της σύμβασης ή όχι, (β) το στάδιο ολοκλήρωσης της συμβατικής δραστηριότητας, ή (γ) 

το ποσό του κέρδους που αναμένεται να προκύψει από άλλες συμβάσεις, που δεν 

αντιμετωπίζονται ως μια απλή σύμβαση κατασκευής έργου.  

Η μέθοδος ποσοστιαίας ολοκλήρωσης εφαρμόζεται με τρόπο σωρευτικό, σε κάθε 

λογιστική περίοδο, πάνω στις τρέχουσες εκτιμήσεις του συμβατικού εσόδου και του 

συμβατικού κόστους. Συνεπώς, το αποτέλεσμα μιας μεταβολής στην εκτίμηση του 
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συμβατικού εσόδου ή του συμβατικού κόστους ή η επίδραση μιας μεταβολής στην εκτίμηση 

του αποτελέσματος μιας σύμβασης, λογιστικοποιείται ως μεταβολή λογιστικής εκτίμησης, 

σύμφωνα με το ΔΛΠ 8 (παρ. 38). Οι μετά τη μεταβολή εκτιμήσεις, χρησιμοποιούνται για τον 

προσδιορισμό του ποσού του εσόδου και των εξόδων που καταχωρούνται στην κατάσταση 

λογαριασμού αποτελεσμάτων της περιόδου στην οποία γίνεται η μεταβολή, καθώς και των 

επομένων περιόδων. 

3.2.6 Γνωστοποιήσεις  

Μια επιχείρηση πρέπει να γνωστοποιεί (παρ. 39): (α) Το ποσό του συμβατικού 

εσόδου που καταχωρήθηκε ως έσοδο της περιόδου, (β) Τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν 

για τον προσδιορισμό του συμβατικού εσόδου που καταχωρήθηκε στη περίοδο, (γ) Τις 

μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό του σταδίου ολοκλήρωσης των σε 

εκτέλεση συμβάσεων. Η επιχείρηση πρέπει να γνωστοποιεί καθένα από τα ακόλουθα για τις 

σε εκτέλεση συμβάσεις κατά την ημερομηνία του ισολογισμού: (α) Το συνολικό ποσό του 

κόστους που αναλήφθηκε και των κερδών που καταχωρήθηκαν (μείον καταχωρηθείσες 

ζημίες) μέχρι την ημερομηνία αυτή, (β) Το ποσό των προκαταβολών που εισπράχθηκαν και, 

(γ) Το ποσό των παρακρατήσεων. 

3.3 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 

Η κύρια επιχειρηματική δραστηριότητα των τεχνικών-κατασκευαστικών εταιριών 

είναι η υλοποίηση συμφωνιών ανάπτυξης ακινήτων, οι οποίες αφορούν την κατασκευή τους, 

είτε άμεσα είτε μέσω υπεργολάβων, καθώς και τη μετέπειτα πώλησή τους για εμπορική, 

επαγγελματική και ιδιωτική χρήση. Το βασικό χαρακτηριστικό αυτών των συμφωνιών που 

συνήθως πραγματοποιούνται σε μία περίοδο άνω των 12 μηνών, είναι πως η υλοποίησή τους 

χρηματοδοτείται από χρηματικά ποσά που καταβάλλονται από τους αγοραστές με τη 

μεταφορά του τίτλου ιδιοκτησίας σε αυτούς, μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής. Σε 

πολλές περιπτώσεις, η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει τη σύναψη διάφορων τύπων 

συμφωνιών με τους αγοραστές, συχνά πριν την ολοκλήρωση της κατασκευής των ακινήτων.  

Για παράδειγμα, οι εταιρίες που αναλαμβάνουν την κατασκευή και πώληση κτιρίων 

και διαμερισμάτων, αρχίζουν να έχουν έσοδα από αυτήν τη δραστηριότητα πριν την τελική 

πώληση, δηλαδή ενώ η κατασκευή είναι ακόμα σε εξέλιξη ή πριν ακόμα καν αρχίσει. Οι εν 

λόγω εταιρίες συνάπτουν συμφωνίες με τους αγοραστές, λαμβάνοντας εγγυήσεις οι οποίες 

επιστρέφονται μόνο όταν η κατασκευή του ακινήτου δεν ολοκληρωθεί σύμφωνα με τους 
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συμβατικούς όρους, ενώ το υπόλοιπο τιμής αγοράς καταβάλλεται μόνο κατά τη συμβατική 

ολοκλήρωση, όταν ο αγοραστής αποκτά την ιδιοκτησία του ακινήτου (Budacia, 2009). 

Ομοίως, οι οικονομικές οντότητες που αναλαμβάνουν την κατασκευή εμπορικών ή 

βιομηχανικών ακινήτων, συχνά συνάπτουν συμφωνίες με τους αγοραστές, οι οποίες απαιτούν 

περιοδικές καταβολές ποσών πριν την ημερομηνία ολοκλήρωσης της κατασκευής.  

Όπως προαναφέρθηκε στο πρώτο κεφάλαιο, οι τρόποι λογιστικής αντιμετώπισης των 

εσόδων που χρησιμοποιούν οι τεχνικές-κατασκευαστικές εταιρίες εμπίπτουν είτε στις 

κατευθύνσεις του ΔΛΠ 18 περί αναγνώρισης των εσόδων, υποθέτοντας πως αυτά 

πραγματοποιούνται κατά το χρόνο μεταβίβασης της ιδιοκτησίας του ακινήτου στον 

αγοραστή, είτε σε αυτές του ΔΛΠ 11, σύμφωνα με το οποίο η αναγνώριση συμβαίνει 

σταδιακά και κατά τη διάρκεια της κατασκευής του ακινήτου. Παράλληλα, η ερμηνεία 15 της 

επιτροπής IFRIC επιχειρεί να τυποποιήσει το λογιστικό χειρισμό των εσόδων και λοιπών 

λογιστικών αντικειμένων που σχετίζονται με τις συναλλαγές στον τομέα των ακινήτων που 

πραγματοποιούνται από τις τεχνικές εταιρίες που προετοιμάζουν τις οικονομικές τους 

καταστάσεις βάσει των ΔΛΠ. Σύμφωνα με τους Dylag & Kucharczyk (2011), η ερμηνεία 

αυτή έχει σημαντική επίδραση στις λογιστικές πρακτικές που υιοθετούνται από τις 

οικονομικές οντότητες που δραστηριοποιούνται στο κλάδο των ακινήτων, καθώς και στο 

λογιστικό χειρισμό των αντίστοιχων κατασκευαστικών συμβολαίων. Έτσι, για την εξέταση 

των κατευθύνσεων της εν λόγω ερμηνείας, παρακάτω παρατίθεται αρχικά το ΔΛΠ 18 και, 

ακολούθως, αναλύονται οι επιμέρους οδηγίες σχετικά με τη διερμηνεία των συμβολαίων 

αυτών βάσει της Ερμηνείας 15 της IFRIC. 

3.4 ΔΛΠ 18: ΕΣΟΔΑ  

3.4.1 Πεδίο εφαρμογής  

Σκοπός του προτύπου αυτού είναι να προδιαγράψει το λογιστικό χειρισμό των εσόδων 

που προκύπτουν από ορισμένους τύπους συναλλαγών και οικονομικών γεγονότων. Σύμφωνα 

με το ΔΛΠ 18, ως έσοδα ορίζονται οι αυξήσεις στα οικονομικά οφέλη, κατά τη διάρκεια της 

περιόδου, με τη μορφή εισροών ή αυξήσεων των περιουσιακών στοιχείων ή μειώσεων των 

υποχρεώσεων, που καταλήγουν σε αύξηση των ιδίων κεφαλαίων, άλλη από εκείνη που 

συνδέεται με εισφορές των συμμετεχόντων στα ίδια κεφάλαια, εμπεριέχοντας τόσο τα 

τακτικά όσο και τα έκτακτα έσοδα και κέρδη. Τα τακτικά έσοδα προκύπτουν κατά την πορεία 

των συνήθων δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης και αναφέρονται με μια ποικιλία 
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διαφορετικών λογαριασμών, που συμπεριλαμβάνουν τις πωλήσεις, τις αμοιβές, τους τόκους, 

τα μερίσματα και τα δικαιώματα εκμετάλλευσης. Βασικό θέμα στη λογιστική των εσόδων 

αποτελεί ο προσδιορισμός του χρόνου καταχώρησης του εσόδου. Έτσι, τα έσοδα λογίζονται 

όταν πιθανολογείται ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν στην επιχείρηση και 

αυτά τα οφέλη μπορεί να αποτιμηθούν βάσιμα.  

Το ΔΛΠ 18 εφαρμόζεται για τη λογιστική παρακολούθηση των εσόδων που 

προκύπτουν από τις ακόλουθες συναλλαγές και γεγονότα (παρ. 1): 

(α) πώληση αγαθών, 

(β) παροχή υπηρεσιών, και 

(γ) την από μέρους τρίτων χρησιμοποίηση περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, τα οποία 

αποφέρουν τόκους, δικαιώματα εκμετάλλευσης και μερίσματα. 

Στα αγαθά περιλαμβάνονται αυτά που παράγει η επιχείρηση, με σκοπό την πώλησή 

τους, καθώς και τα αγορασμένα αγαθά προς μεταπώληση, όπως εμπορεύματα αγορασμένα 

από ένα λιανοπωλητή ή οικόπεδα και άλλη ιδιοκτησία που κατέχεται προς μεταπώληση. Η 

παροχή υπηρεσιών τυπικά περιλαμβάνει την εκτέλεση από την επιχείρηση ενός συμβατικού 

συμφωνημένου έργου, κατά τη διάρκεια μιας συμφωνημένης χρονικής περιόδου. Οι 

υπηρεσίες μπορεί να παρασχεθούν μέσα σε μία μόνο περίοδο ή κατά τη διάρκεια 

περισσότερων περιόδων. Μερικές συμβάσεις παροχής υπηρεσιών είναι άμεσα σχετιζόμενες 

με κατασκευαστικές συμβάσεις, για παράδειγμα, εκείνες για τις υπηρεσίες διαχείρισης έργου 

και αρχιτεκτόνων και για το λόγο αυτό, το ΔΛΠ 18 ορίζει πως τα έσοδα που προκύπτουν από 

αυτές τις συμβάσεις, δεν εξετάζονται από αυτό το πρότυπο, αλλά αντιμετωπίζονται σύμφωνα 

με τις ρυθμίσεις για τις συμβάσεις κατασκευής έργων, όπως καθορίζονται στο ΔΛΠ 11 

"συμβάσεις κατασκευής έργων". 

Η χρησιμοποίηση από τρίτους, περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης αποφέρει 

έσοδα με τις ακόλουθες μορφές (παρ. 5): (1) τόκοι - καταλογισμοί για τη χρησιμοποίηση 

μετρητών ή ταμιακών ισοδυνάμων ή ποσών οφειλόμενων στην επιχείρηση, (2) δικαιώματα 

εκμετάλλευσης - καταλογισμοί για τη χρησιμοποίηση μακροπρόθεσμων περιουσιακών 

στοιχείων της επιχείρησης, για παράδειγμα, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, σημάτων, εκδοτικών 

δικαιωμάτων και λογισμικού, και (3) μερίσματα - διανομές κερδών στους κατόχους 

συμμετοχικών τίτλων σε αναλογία της συμμετοχής τους σε συγκεκριμένη κατηγορία 

κεφαλαίου. 

Για το ΔΛΠ 18 χρησιμοποιούνται οι εξής ορισμοί (παρ. 7, 8):  
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i. Έσοδο είναι η μικτή (ακαθάριστη) εισροή οικονομικών οφελών, στη διάρκεια της 

περιόδου, που προκύπτει από τις συνήθεις δραστηριότητες μιας επιχείρησης, όταν 

αυτές οι εισροές έχουν ως αποτέλεσμα μια αύξηση των ιδίων κεφαλαίων, εκτός από 

εκείνη που σχετίζεται με εισφορά των συμμετεχόντων στα ίδια κεφάλαια. 

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

ανταλλαγεί ή μία υποχρέωση να διακανονιστεί, μεταξύ δύο μερών που ενεργούν με 

επίγνωση και με τη θέλησή τους, σε μία συναλλαγή σε καθαρά εμπορική βάση. 

Το έσοδο περιλαμβάνει μόνο τις μικτές εισροές των οικονομικών οφελών που 

εισπράχθηκαν και είναι εισπρακτέες από την επιχείρηση για δικό της λογαριασμό. Ποσά 

εισπραχθέντα για λογαριασμό τρίτων, όπως φόροι επί των πωλήσεων, φόροι αγαθών και 

υπηρεσιών και Φόρος Προστιθέμενης Αξίας, δεν αποτελούν οικονομικά οφέλη που εισρέουν 

στην επιχείρηση και δεν προκαλούν αύξηση των ιδίων κεφαλαίων και, συνεπώς, εξαιρούνται 

των εσόδων.  

3.4.2 Αποτίμηση εσόδων  

Σύμφωνα με το ΔΛΠ 18, το έσοδο πρέπει να αποτιμάται στην εύλογη αξία του 

εισπραχθέντος ή εισπρακτέου ανταλλάγματος (παρ. 9). Επίσης, το ποσό του εσόδου που 

προκύπτει από μια συναλλαγή προσδιορίζεται συνήθως με συμφωνία μεταξύ της επιχείρησης 

και του αγοραστή ή του χρήστη του περιουσιακού στοιχείου και αποτιμάται στην εύλογη 

αξία του εισπραχθέντος ή εισπρακτέου ανταλλάγματος, λαμβάνοντας υπόψη, ως προς το 

ποσό, κάθε είδους έκπτωση που παρέχει η επιχείρηση (παρ. 10). Στις περισσότερες 

περιπτώσεις, το αντάλλαγμα έχει τη μορφή μετρητών ή ταμιακών ισοδυνάμων και το ποσό 

του εσόδου είναι αυτό των μετρητών ή ταμιακών ισοδυνάμων που εισπράχθηκαν ή είναι 

εισπρακτέα. Όμως, όταν η εισροή των μετρητών ή ταμιακών ισοδυνάμων αναβάλλεται, η 

εύλογη αξία του ανταλλάγματος μπορεί να είναι μικρότερη από το ονομαστικό ποσό των 

μετρητών που εισπράχθηκαν ή είναι εισπρακτέα. Για παράδειγμα, μια επιχείρηση μπορεί να 

παρέχει άτοκη πίστωση στον αγοραστή ή να δέχεται από τον αγοραστή μια συναλλαγματική 

με επιτόκιο χαμηλότερο της αγοράς, ως αντάλλαγμα για την πώληση αγαθών. Όταν ο 

διακανονισμός συνιστά στην ουσία παροχή πιστώσεως, η εύλογη αξία του ανταλλάγματος 

προσδιορίζεται με προεξόφληση όλων των μελλουσών εισπράξεων, που μπορεί να 

προσδιορίζεται με τον περισσότερο προσιτό από τους ακόλουθους δύο τρόπους (παρ. 11): (α) 

με το ισχύον επιτόκιο για παρόμοιο μέσο ενός εκδότη με την ίδια πιστωτική διαβάθμιση, ή 

(β) με το επιτόκιο που προεξοφλεί το ονομαστικό ποσό του μέσου στην τρέχουσα τιμή 
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πώλησης μετρητοίς των αγαθών ή υπηρεσιών. Η διαφορά μεταξύ της εύλογης αξίας και του 

ονομαστικού ποσού του ανταλλάγματος, καταχωρείται ως έσοδο τόκου, σύμφωνα με το ΔΛΠ 

39. 

3.4.3 Πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών  

Το έσοδο από πώληση αγαθών πρέπει να καταχωρείται, όταν πληρούνται όλοι οι 

ακόλουθοι όροι: (α) η επιχείρηση έχει μεταβιβάσει στον αγοραστή τους ουσιαστικούς 

κινδύνους και τα οφέλη της κυριότητας των αγαθών, (β) η επιχείρηση δεν εξακολουθεί να 

αναμειγνύεται στη διαχείριση των πωληθέντων, στο βαθμό που συνήθως σχετίζεται με την 

κυριότητα, ούτε διατηρεί τον πραγματικό έλεγχο πάνω στα πωληθέντα αγαθά, (γ) το ποσό 

του εσόδου μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα, (δ) πιθανολογείται ότι τα οικονομικά οφέλη που 

συνδέονται με τη σύμβαση θα εισρεύσουν στην επιχείρηση και, (ε) τα κόστη που 

αναλήφθηκαν ή πρόκειται να αναληφθούν σε σχέση με τη συναλλαγή, μπορεί να 

αποτιμηθούν αξιόπιστα (παρ. 14). 

Η εκτίμηση του αν μια επιχείρηση έχει μεταβιβάσει τους ουσιαστικούς κινδύνους και 

τα οφέλη της κυριότητας στον αγοραστή, προϋποθέτει εξέταση των συνθηκών της 

συναλλαγής (παρ. 15). Στις περισσότερες περιπτώσεις, η μεταβίβαση των κινδύνων και των 

ωφελειών της κυριότητας, συμπίπτει με τη μεταβίβαση του νομικού τίτλου ή της κατοχής 

στον αγοραστή. Αυτό συμβαίνει στις περισσότερες λιανικές πωλήσεις. Σε άλλες περιπτώσεις, 

η μεταβίβαση των κινδύνων και των ωφελειών της κυριότητας συμβαίνει σε διαφορετικό 

χρόνο από τη μεταβίβαση του νομικού τίτλου ή της κατοχής στον αγοραστή. Αν η επιχείρηση 

διατηρεί τους ουσιαστικούς κινδύνους της κυριότητας, η συναλλαγή δεν αποτελεί πώληση 

και δεν καταχωρείται έσοδο. Μια επιχείρηση μπορεί να διατηρεί έναν ουσιαστικό κίνδυνο της 

κυριότητας με πολλούς τρόπους. Παραδείγματα περιστάσεων κατά τις οποίες η επιχείρηση 

μπορεί να διατηρεί ουσιαστικούς κινδύνους και ωφέλειες της κυριότητας είναι (παρ. 16): 

(α) όταν η επιχείρηση διατηρεί δεσμεύσεις για μη ικανοποιητική λειτουργία, μη καλυπτόμενη 

από συνήθεις όρους εγγύησης, 

(β) όταν η είσπραξη του εσόδου από μια συγκεκριμένη πώληση τελεί υπό την αίρεση της 

πώλησης των αγαθών από τον αγοραστή, 

(γ) όταν τα αγαθά αποστέλλονται με τον όρο της εγκατάστασης και η εγκατάσταση αποτελεί 

ουσιώδες μέρος της συμφωνίας, που δεν έχει ακόμη εκπληρωθεί από την επιχείρηση, και 

(δ) όταν ο αγοραστής έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την αγορά για λόγο καθοριζόμενο στη 

συμφωνία πώλησης και η επιχείρηση είναι αβέβαιη για την πιθανότητα επιστροφής. 
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Όταν η επιχείρηση διατηρεί έναν επουσιώδη μόνο κίνδυνο της κυριότητας, η 

συναλλαγή αποτελεί πώληση και καταχωρείται έσοδο. Για παράδειγμα, ένας πωλητής μπορεί 

να κρατήσει το νομικό τίτλο των αγαθών, μόνο για να εξασφαλίσει την εισπραξιμότητα του 

οφειλόμενου ποσού. Στην περίπτωση αυτή, αν η επιχείρηση έχει μεταβιβάσει τους 

ουσιαστικούς κινδύνους και ωφέλειες της κυριότητας, η συναλλαγή αποτελεί πώληση και 

καταχωρείται έσοδο. Ένα άλλο παράδειγμα μιας επιχείρησης που κρατάει έναν επουσιώδη 

μόνο κίνδυνο της κυριότητας μπορεί να είναι μία λιανική πώληση, όταν προσφέρεται 

επιστροφή χρημάτων, αν ο πελάτης δε μείνει ικανοποιημένος. Το έσοδο στις περιπτώσεις 

αυτές καταχωρείται κατά το χρόνο της πώλησης, εφόσον ο πωλητής μπορεί να υπολογίσει 

βάσιμα τις μελλοντικές επιστροφές, καταχωρώντας μια υποχρέωση για επιστροφές, 

βασιζόμενη σε προηγούμενη εμπειρία και άλλους σχετικούς παράγοντες (παρ. 17). 

Τα έσοδα καταχωρούνται μόνον όταν πιθανολογείται ότι θα εισρεύσουν στην 

επιχείρηση τα οικονομικά οφέλη που συνδέονται με τη συναλλαγή. Σε μερικές περιπτώσεις, 

αυτό μπορεί να μην είναι πιθανό μέχρις ότου εισπραχθεί το αντάλλαγμα ή μέχρις ότου αρθεί 

η αβεβαιότητα (παρ. 18). Για παράδειγμα, μπορεί να είναι αβέβαιο ότι μια αλλοδαπή κρατική 

υπηρεσία θα χορηγήσει άδεια για να εμβασθεί το αντάλλαγμα από μια πώληση σε ξένη χώρα. 

Όταν χορηγείται η άδεια, αίρεται η αβεβαιότητα και καταχωρείται το έσοδο. Όμως, όταν 

ανακύπτει αμφιβολία για την εισπραξιμότητα ενός ποσού, ήδη συμπεριλαμβανομένου στα 

έσοδα, το ανείσπρακτο ποσό ή το ποσό για το οποίο η ανάκτηση έχει παύσει να είναι πιθανή, 

καταχωρείται ως έξοδο μάλλον, παρά ως διόρθωση του ποσού του εσόδου που 

καταχωρήθηκε αρχικά. 

Έσοδα και έξοδα που αφορούν την ίδια συναλλαγή ή γεγονός καταχωρούνται 

συγχρόνως. Αυτή η διαδικασία αναφέρεται κοινώς ως συσχετισμός εσόδων και εξόδων. Τα 

έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων και άλλου κόστους, που πρόκειται να 

αναληφθεί μετά την αποστολή των αγαθών, μπορεί κανονικά να αποτιμηθούν αξιόπιστα, 

εφόσον οι λοιπές προϋποθέσεις για την καταχώρηση του εσόδου έχουν ικανοποιηθεί. Όμως, 

δεν μπορεί να καταχωρηθεί ένα έσοδο, όταν τα έξοδα δεν μπορεί να αποτιμηθούν αξιόπιστα. 

Σε τέτοιες περιπτώσεις, κάθε αντάλλαγμα που έχει ήδη εισπραχθεί για την πώληση των 

αγαθών, καταχωρείται ως υποχρέωση (παρ. 19). 

Όταν το αποτέλεσμα μιας συναλλαγής που αφορά την παροχή υπηρεσιών μπορεί να 

εκτιμηθεί αξιόπιστα, η καταχώρηση εσόδου σχετιζόμενου με τη συναλλαγή πρέπει να γίνεται 

με βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της συναλλαγής, κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Το 
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αποτέλεσμα μιας συναλλαγής μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα, όταν πληρούνται όλες οι 

ακόλουθες προϋποθέσεις (παρ. 20): 

(α) το ποσό του εσόδου μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα, 

(β) πιθανολογείται ότι τα οικονομικά οφέλη, που συνδέονται με τη σύμβαση, θα εισρεύσουν 

στην επιχείρηση, 

(γ) το στάδιο ολοκλήρωσης της συναλλαγής, κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, μπορεί 

να καθοριστεί αξιόπιστα και, 

(δ) τα κόστη που αναλήφθηκαν για τη συναλλαγή και αυτά που απαιτούνται για την 

ολοκλήρωση της συναλλαγής, μπορεί να αποτιμηθούν αξιόπιστα.  

Η καταχώρηση του εσόδου με βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της συναλλαγής συχνά 

αναφέρεται ως η ποσοστιαία μέθοδος ολοκλήρωσης. Σύμφωνα με αυτή τη μέθοδο, το έσοδο 

καταχωρείται στις λογιστικές περιόδους στις οποίες παρέχονται οι υπηρεσίες (παρ. 21). Η 

καταχώρηση του εσόδου σε αυτή τη βάση παρέχει χρήσιμη πληροφόρηση, ως προς την 

έκταση της δραστηριότητας παροχής υπηρεσιών και της απόδοσης κατά τη διάρκεια μιας 

περιόδου. Το ΔΛΠ 11 "συμβάσεις κατασκευής έργων", επίσης απαιτεί την καταχώρηση των 

εσόδων σε αυτή τη βάση.  

Τα έσοδα καταχωρούνται μόνον όταν πιθανολογείται ότι θα εισρεύσουν στην 

επιχείρηση τα οικονομικά οφέλη που συνδέονται με τη συναλλαγή. Όμως, όταν προκύπτει 

αβεβαιότητα γύρω από την εισπραξιμότητα ενός ποσού που ήδη συμπεριλαμβάνεται στα 

έσοδα, το ανείσπρακτο ποσό ή το ποσό του οποίου η ανάκτηση έχει παύσει να είναι πιθανή, 

καταχωρείται ως έξοδο μάλλον, παρά ως διόρθωση του ποσού που είχε καταχωρηθεί στα 

έσοδα. Η επιχείρηση είναι γενικά σε θέση να κάνει βάσιμες εκτιμήσεις, αφού έχει 

συμφωνήσει στα ακόλουθα με τα άλλα συμβαλλόμενα μέρη της συναλλαγής (παρ. 23): (α) τα 

δικαιώματα που μπορεί να ασκήσει κάθε συμβαλλόμενο μέρος, σχετικά με τις υπηρεσίες που 

πρόκειται να παρασχεθούν και να ληφθούν από τα μέρη, (β) την αμοιβή των υπηρεσιών, και 

(γ) τον τρόπο και τους όρους του διακανονισμού. 

Ο βαθμός ολοκλήρωσης μιας συναλλαγής μπορεί να προσδιοριστεί με μία ποικιλία 

μεθόδων. Η επιχείρηση χρησιμοποιεί τη μέθοδο που αποτιμά αξιόπιστα τις υπηρεσίες που 

παρασχέθηκαν. Αναλόγως της φύσης της συναλλαγής, οι μέθοδοι μπορεί να 

συμπεριλαμβάνουν (παρ. 24): 

(α) επιμετρήσεις του εκτελεσθέντος έργου, 

(β) υπηρεσίες εκτελεσθείσες μέχρι σήμερα, σε ποσοστό του συνόλου των υπηρεσιών που 

πρόκειται να εκτελεστούν ή 
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(γ) την αναλογία την οποία το μέχρι σήμερα αναληφθέν κόστος έχει καλύψει από το 

εκτιμώμενο συνολικό κόστος της συναλλαγής. Μόνον τα κόστη που αφορούν σε ήδη 

εκτελεσθείσες υπηρεσίες περιλαμβάνονται στα κόστη που έχουν αναληφθεί μέχρι σήμερα, 

ενώ μόνον τα κόστη που αφορούν σε υπηρεσίες που έχουν εκτελεστεί ή μέλλουν να 

εκτελεστούν περιλαμβάνονται στο συνολικό εκτιμώμενο κόστος της συναλλαγής. Τμηματικές 

πληρωμές και προκαταβολές ληφθείσες από τους πελάτες δεν αντικατοπτρίζουν συνήθως τις 

εκτελεσθείσες υπηρεσίες. 

Για πρακτικούς λόγους, όταν παρέχονται υπηρεσίες με απροσδιόριστο αριθμό 

πράξεων κατά τη διάρκεια μιας ορισμένης χρονικής περιόδου, το έσοδο κατανέμεται ισόποσα 

σε ολόκληρη τη διάρκεια της περιόδου αυτής, εκτός αν υπάρχει ένδειξη ότι κάποια άλλη 

μέθοδος αντιπροσωπεύει καλύτερα το στάδιο της ολοκλήρωσης. Όταν μια ορισμένη πράξη 

είναι πολύ περισσότερο σημαντική από κάθε άλλη πράξη, η καταχώρηση του εσόδου 

αναβάλλεται, μέχρις ότου εκτελεσθεί η σημαντική πράξη. 

Κατά τη διάρκεια των πρώτων σταδίων μιας συναλλαγής, συμβαίνει συχνά το 

αποτέλεσμα της συναλλαγής να μην μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα. Παρόλα αυτά, μπορεί να 

είναι πιθανόν ότι η επιχείρηση θα ανακτήσει τα αναληφθέντα κόστη της συναλλαγής. Για το 

λόγο αυτό, το έσοδο καταχωρείται μόνον κατά την έκταση που τα αναληφθέντα κόστη 

αναμένεται να ανακτηθούν και εφόσον το αποτέλεσμα της συναλλαγής δεν μπορεί να 

εκτιμηθεί αξιόπιστα, δεν καταχωρείται κέρδος. 

3.4.4 Τόκοι, δικαιώματα εκμετάλλευσης και μερίσματα  

Το έσοδο που προκύπτει από την εκ μέρους τρίτων χρήση περιουσιακών στοιχείων 

της επιχείρησης, που δίδουν τόκους, δικαιώματα εκμετάλλευσης και μερίσματα, πρέπει να 

καταχωρείται όταν (παρ. 29): (α) πιθανολογείται ότι τα οικονομικά οφέλη που συνδέονται με 

τη σύμβαση θα εισρεύσουν στην επιχείρηση και, (β) το ποσό του εσόδου μπορεί να 

αποτιμηθεί αξιόπιστα. 

Τα έσοδα πρέπει να αντιμετωπίζονται λογιστικά με βάση τους εξής κανόνες (παρ. 30): 

i. οι τόκοι αναγνωρίζονται με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου, όπως παρατίθεται 

στο ΔΛΠ 39, 

ii. τα δικαιώματα αντιμετωπίζονται λογιστικά σύμφωνα με την αρχή των δεδουλευμένων 

εσόδων/εξόδων, ανάλογα με το ουσιαστικό μέρος της σχετικής σύμβασης και 
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iii. τα μερίσματα θα αναγνωρίζονται όταν οριστικοποιείται το δικαίωμα είσπραξής τους 

από τους μετόχους και καταχωρούνται όταν οριστικοποιείται το δικαίωμα των 

μετόχων να τα εισπράξουν. 

Πραγματική απόδοση ενός περιουσιακού στοιχείου, είναι το απαιτούμενο επιτόκιο για 

την προεξόφληση των μελλοντικών ταμιακών εισπράξεων, οι οποίες αναμένεται να 

εισρεύσουν καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του περιουσιακού στοιχείου, ώστε να εξισώνονται με 

την αρχική λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου. Το έσοδο από τόκους περιλαμβάνει 

το δεδουλευμένο μέρος διαφορών υπό ή υπέρ το άρτιο ή οποιωνδήποτε άλλων διαφορών, 

μεταξύ της αρχικής λογιστικής αξίας ενός χρεωστικού τίτλου και του κατά τη λήξη 

εισπρακτέου ποσού του. 

Όταν μία τοκοφόρος επένδυση ενσωματώνει, κατά την απόκτηση της, δεδουλευμένους 

τόκους, τότε η μεταγενέστερη είσπραξη τόκων κατανέμεται μεταξύ των προ-απόκτησης και 

των μετά την απόκτηση περιόδων και ως έσοδο καταχωρείται μόνον η μετά την απόκτηση 

αναλογία (παρ. 32). Όταν διανέμονται μερίσματα από τα προ της απόκτησης συμμετοχών 

καθαρά κέρδη, τα μερίσματα αυτά εκπίπτονται από το κόστος αγοράς των συμμετοχών. Αν 

είναι δύσκολο να γίνει ένας τέτοιος διαχωρισμός, χωρίς αυτός να είναι αυθαίρετος, τότε τα 

μερίσματα καταχωρούνται ως έσοδο, εκτός αν αντιπροσωπεύουν καθαρά την ανάκτηση ενός 

μέρους του κόστους των συμμετοχών. Τα έσοδα από δικαιώματα εκμετάλλευσης προκύπτουν 

σύμφωνα με τους όρους της σχετικής συμφωνίας και συνήθως καταχωρούνται με αυτή τη 

βάση, εκτός αν με βάση την ουσιαστική πλευρά της συμφωνίας, είναι πιο σωστό να 

καταχωρείται το έσοδο με κάποιον άλλο συστηματικό και ορθολογικό τρόπο. 

Τέλος, τα έσοδα καταχωρούνται μόνον όταν πιθανολογείται ότι θα εισρεύσουν στην 

επιχείρηση τα οικονομικά οφέλη που συνδέονται με τη συναλλαγή (παρ. 34). Όμως, όταν 

προκύπτει αβεβαιότητα γύρω από την εισπραξιμότητα ενός ποσού που ήδη 

συμπεριλαμβάνεται στα έσοδα, το ανείσπρακτο ποσό ή το ποσό του οποίου η ανάκτηση έχει 

παύσει να είναι πιθανή, καταχωρείται ως έξοδο μάλλον, παρά ως προσαρμογή του ποσού που 

είχε καταχωρηθεί στα έσοδα. 

3.5 Η ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ 15  

Η Διερμηνεία 15 της Επιτροπής IFRIC διευκρινίζει αν μία δεδομένη συμφωνία 

εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 11 ή του ΔΛΠ 18 και καθορίζει τις αρχές της 

λογιστικής των εσόδων και συναφών εξόδων των τεχνικών-κατασκευαστικών επιχειρήσεων 

που αναλαμβάνουν την κατασκευή ακινήτων άμεσα ή μέσω υπεργολάβων. Η Διερμηνεία 
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παρέχει κατευθυντήριες γραμμές για την κατάτμηση των συμφωνιών σε ξεχωριστά στοιχεία, 

προκειμένου να τεθούν οι βάσεις για την αναγνώριση των σχετικών εσόδων. Υπό αυτό το 

πρίσμα, το ΔΛΠ 18 μπορεί να εφαρμόζεται για ένα στοιχείο ενός συμβολαίου ενώ το ΔΛΠ 11 

για ένα άλλο στοιχείο του ίδιου συμβολαίου.  

Σύμφωνα με τους Dylag & Kucharczyk (2011), η Διερμηνεία αυτή οδηγεί σε 

σημαντική μείωση των αποκλίσεων όσον αφορά τις λογιστικές πρακτικές αναγνώρισης 

εσόδων που χρησιμοποιούνται από τις τεχνικές εταιρίες, βελτιώνοντας τη συνοχή και τη 

συγκρισιμότητα της παρεχόμενης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και επιτρέποντας 

στους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων την καλύτερη κατανόησή τους. Βέβαια, 

προκειμένου να διαπιστωθεί αν η οικονομική οντότητα θα πρέπει να εφαρμόζει το ΔΛΠ 11 ή 

το ΔΛΠ 18 για το λογιστικό χειρισμό μίας συμφωνίας κατασκευής έργου, θα πρέπει αρχικά 

να καθορίζει τη δομή της εν λόγω συμφωνίας, δηλαδή να αποφασίσει αν αυτή περιέχει de 

facto ένα ή περισσότερα στοιχεία. Σε πολλές περιπτώσεις, αυτό συνεπάγεται μία διαίρεση της 

συμφωνίας σε επιμέρους συστατικά και, κατά συνέπεια, τη διαφορετική λογιστική 

αντιμετώπιση κάθε συστατικού ξεχωριστά, επιμερίζοντας μάλιστα, όταν αυτό απαιτείται, την 

εύλογη αξία του συνολικού οικονομικού ανταλλάγματος σε κάθε συστατικό.  

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Διερμηνείας 15, στον κλάδο των 

ακινήτων, οι οικονομικές οντότητες που αναλαμβάνουν την κατασκευή ακινήτων απευθείας ή 

μέσω υπεργολάβων, μπορούν να συνάψουν συμφωνίες με έναν ή περισσότερους αγοραστές 

πριν την ολοκλήρωση της κατασκευής. Αυτές οι συμφωνίες παίρνουν διαφορετικές μορφές. 

Για παράδειγμα, οικονομικές οντότητες που αναλαμβάνουν την κατασκευή κατοικιών, μπορεί 

να αρχίσουν να πωλούν κατοικίες (διαμερίσματα ή μονοκατοικίες) «από τα σχέδια», δηλαδή 

κατά τη διάρκεια της κατασκευής ή και πριν αυτή αρχίσει. Κάθε αγοραστής συνάπτει μια 

συμφωνία με την οικονομική οντότητα για την απόκτηση συγκεκριμένης κατοικίας όταν θα 

είναι έτοιμη για κατοίκηση. Συνήθως, ο αγοραστής καταβάλλει προκαταβολή στην 

οικονομική οντότητα, η οποία επιστρέφεται μόνον εάν η οικονομική οντότητα δεν παραδώσει 

την ολοκληρωμένη κατοικία σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους. Το υπόλοιπο του 

τιμήματος αγοράς συνήθως καταβάλλεται στην οικονομική οντότητα μόνο κατά την 

συμβατική ολοκλήρωση, όταν ο αγοραστής αποκτήσει το ακίνητο. Οι οικονομικές οντότητες 

που αναλαμβάνουν την κατασκευή εμπορικών ή βιομηχανικών ακινήτων, δύνανται να 

συνάπτουν σύμβαση με ένα μόνο αγοραστή. Ο αγοραστής ενδέχεται να πρέπει να 

πραγματοποιεί τμηματικές καταβολές μεταξύ του χρόνου της αρχικής συμφωνίας και της 

συμβατικής ολοκλήρωσης. Η κατασκευή μπορεί να πραγματοποιηθεί σε προ της κατασκευής 

ιδιόκτητο ή ενοικιασμένο οικόπεδο του αγοραστή. 
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Η Διερμηνεία 15 εφαρμόζεται στη λογιστικοποίηση εσόδων και συναφών εξόδων από 

οικονομικές οντότητες που αναλαμβάνουν την κατασκευή ακινήτων απευθείας ή μέσω 

υπεργολάβων. Συμβάσεις εντός του πλαισίου εφαρμογής της παρούσης Διερμηνείας είναι 

συμβάσεις για την κατασκευή ακινήτων. Επιπροσθέτως της κατασκευής ακινήτων, συμβάσεις 

τέτοιου είδους μπορεί να περιλαμβάνουν την παροχή άλλων αγαθών ή υπηρεσιών. 

Η Διερμηνεία ασχολείται με δύο θέματα και συγκεκριμένα: 

I. Αν εμπίπτει η σύμβαση στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 11 ή του ΔΛΠ 18, και 

II. Πότε πρέπει να αναγνωρίζονται τα έσοδα από την κατασκευή ακινήτων.  

Η Διερμηνεία αποδέχεται ότι η οικονομική οντότητα έχει αναλύσει τη σύμβαση για την 

κατασκευή ακινήτων και τυχόν συναφείς συμβάσεις και έχει συμπεράνει ότι δεν θα 

διατηρήσει συνεχιζόμενη διαχειριστική ανάμειξη στο βαθμό που συνήθως συνδέεται με την 

ιδιοκτησία, ούτε πραγματικό έλεγχο επί του κατασκευασμένου ακινήτου σε βαθμό που να 

αποκλείει την αναγνώριση μέρους ή όλου του ανταλλάγματος ως έσοδο.  

Εντός μιας μεμονωμένης σύμβασης, μια οικονομική οντότητα δύναται να αναλάβει 

συμβατικά να προσφέρει αγαθά ή υπηρεσίες επιπροσθέτως της κατασκευής ακινήτων (π.χ. 

την πώληση γης, ή την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης ακινήτου). Σύμφωνα με την 

παράγραφο 13 του ΔΛΠ 18, μια τέτοια σύμβαση μπορεί να χρειαστεί να χωριστεί σε 

διακεκριμένα αναγνωρίσιμα στοιχεία συμπεριλαμβανομένου ενός για την κατασκευή 

ακινήτου. Η εύλογη αξία του συνολικού εισπραχθέντος ή εισπρακτέου ανταλλάγματος για 

την σύμβαση, θα κατανεμηθεί σε κάθε στοιχείο. Αν εξατομικεύονται διακεκριμένα στοιχεία, 

η οικονομική οντότητα εφαρμόζει τις παραγράφους 10-12 της Διερμηνείας στο στοιχείο για 

την κατασκευή ακινήτων, προκειμένου να προσδιορίζει εάν το στοιχείο εμπίπτει εντός του 

πεδίου εφαρμογής του ΔΛΠ 11 ή του ΔΛΠ 18. Τα κριτήρια κατάτμησης του ΔΛΠ 11 

εφαρμόζονται τότε σε οποιοδήποτε στοιχείο της σύμβασης προσδιορίζεται ως σύμβαση 

κατασκευής. 

Ο τρόπος με τον οποίο προσδιορίζεται αν μια σύμβαση για την κατασκευή ακινήτων 

εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής  του ΔΛΠ 11 ή του ΔΛΠ 18, εξαρτάται από τους όρους της 

σύμβασης και όλα τα σχετικά δεδομένα και τις περιστάσεις. Αυτού του είδους ο 

προσδιορισμός, απαιτεί κρίση αναφορικά με κάθε σύμβαση. Το ΔΛΠ 11 εφαρμόζεται όταν η 

σύμβαση πληροί τον ορισμό σύμβασης κατασκευής όπως παρατίθεται στην παράγραφο 3 του 

ΔΛΠ 11: «μια σύμβαση που έχει συναφθεί ειδικά για την κατασκευή ενός περιουσιακού 

στοιχείου ή ενός συνδυασμού περιουσιακών στοιχείων». Μια σύμβαση για την κατασκευή 

ακινήτων πληροί τον ορισμό σύμβασης κατασκευής, όταν ο αγοραστής μπορεί να καθορίσει 
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τα κύρια δομικά στοιχεία του ακινήτου πριν την έναρξη της κατασκευής ή/και να καθορίσει 

βασικές δομικές αλλαγές όταν η κατασκευή βρίσκεται σε εξέλιξη (είτε  ασκήσει αυτή τη 

δυνατότητα, είτε όχι). Όταν εφαρμόζεται το ΔΛΠ 11, η σύμβαση κατασκευής περιλαμβάνει 

επίσης τυχόν συμβάσεις ή στοιχεία για την παροχή υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με την 

κατασκευή ακινήτων, σύμφωνα με την παράγραφο 5(α) του ΔΛΠ 11 και την παράγραφο 4 

του ΔΛΠ 18. 

Αντίθετα, μια σύμβαση για την κατασκευή ακινήτου στην οποία οι αγοραστές έχουν 

περιορισμένη δυνατότητα επιρροής στο σχέδιο του ακινήτου, δηλαδή έχουν το δικαίωμα να 

επιλέξουν σχέδιο από σειρά επιλογών που ορίζει η οικονομική οντότητα, ή να καθορίσουν 

μόνο μικρές παραλλαγές στο βασικό σχέδιο, είναι μια σύμβαση για την πώληση αγαθών στο 

πλαίσιο εφαρμογής του ΔΛΠ 18. 

Αναφορικά με τη λογιστικοποίηση των εσόδων από την κατασκευή ακινήτων σε 

περίπτωση που η σύμβαση είναι κατασκευής, όταν η σύμβαση εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής 

του ΔΛΠ 11 και ή έκβασή της μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα, η οικονομική οντότητα θα 

αναγνωρίζει τα έσοδα ανάλογα με το στάδιο ολοκλήρωσης της δραστηριότητας της 

σύμβασης, σύμφωνα με το ΔΛΠ 11. Η σύμβαση μπορεί να μην πληροί τον ορισμό μιας 

σύμβασης κατασκευής και συνεπώς να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 18. Σε αυτή 

την περίπτωση, η οικονομική οντότητα θα προσδιορίζει εάν η σύμβαση αφορά την παροχή 

υπηρεσιών ή την πώληση αγαθών.  

Εάν η οικονομική οντότητα δεν υποχρεούται να αποκτήσει και να παράσχει υλικά 

κατασκευής, η σύμβαση μπορεί να  είναι μόνο σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα 

με το ΔΛΠ 18. Σε αυτή την περίπτωση, εάν πληρούνται τα κριτήρια της παραγράφου 20 του 

ΔΛΠ 18, αυτό απαιτεί να αναγνωριστούν τα έσοδα ανάλογα με το στάδιο ολοκλήρωσης της 

συναλλαγής χρησιμοποιώντας τη μέθοδο ποσοστιαίας ολοκλήρωσης. Οι απαιτήσεις του ΔΛΠ 

11 έχουν εφαρμογή, γενικά, ως προς την αναγνώριση των εσόδων και των σχετικών εξόδων 

μιας τέτοιας συναλλαγής. Εάν η οικονομική οντότητα πρέπει να παράσχει υπηρεσίες μαζί με 

υλικά κατασκευής προκειμένου να εκτελέσει την συμβατική της υποχρέωση παροχής 

ακινήτου στον αγοραστή, η σύμβαση είναι σύμβαση για την πώληση αγαθών και ισχύουν τα 

κριτήρια αναγνώρισης εσόδων που παρατίθενται στην παράγραφο 14 του ΔΛΠ 18. 

Η επιχείρηση μπορεί να μεταβιβάσει στον αγοραστή τον έλεγχο και τους σημαντικούς 

κινδύνους και ωφέλειες της ιδιοκτησίας του υπό εκτέλεση έργου στο τρέχον του στάδιο 

καθώς προχωρεί η κατασκευή. Σε αυτή την περίπτωση, εάν πληρούνται συνεχώς τα κριτήρια 

των παραγράφων 14 του ΔΛΠ 18 κατά την πρόοδο των εργασιών κατασκευής, η οικονομική 
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οντότητα θα αναγνωρίζει έσοδα ανάλογα με το στάδιο ολοκλήρωσης χρησιμοποιώντας τη 

μέθοδο της ποσοστιαίας ολοκλήρωσης. Οι ρυθμίσεις του ΔΛΠ 11 έχουν εφαρμογή, γενικά, 

ως προς την αναγνώριση των εσόδων και των σχετικών εξόδων μιας τέτοιας συναλλαγής. Η 

οικονομική οντότητα μπορεί να μεταβιβάσει στον αγοραστή τον έλεγχο και τους σημαντικούς 

κινδύνους και ωφέλειες της ιδιοκτησίας του ακινήτου συνολικά άπαξ (δηλαδή με την 

ολοκλήρωση, κατά ή μετά την παράδοση). Σε αυτή την περίπτωση, η οικονομική οντότητα 

αναγνωρίζει έσοδα μόνο όταν ικανοποιούνται όλα τα κριτήρια της παραγράφου 14 του ΔΛΠ 

18. 

Τέλος, όταν η οικονομική οντότητα πρέπει να εκτελέσει περαιτέρω εργασίες σε ακίνητο 

που έχει ήδη παραδοθεί στον  αγοραστή, θα αναγνωρίζει υποχρέωση και έξοδα σύμφωνα με 

την παράγραφο 19 του ΔΛΠ 18. Η υποχρέωση θα επιμετρείται σύμφωνα με το ΔΛΠ 37. Όταν 

η οικονομική οντότητα πρέπει να παραδώσει περαιτέρω αγαθά ή υπηρεσίες που είναι κατ’ 

είδος αναγνωρίσιμα και ξεχωριστά από το ακίνητο που έχει ήδη παραδοθεί στον αγοραστή, 

πρέπει να εξατομικεύσει τα υπόλοιπα αγαθά ή τις υπηρεσίες ως χωριστό στοιχείο της 

πώλησης, σύμφωνα με την  παράγραφο 8 της παρούσας Διερμηνείας. 

Όταν μια οικονομική οντότητα αναγνωρίζει έσοδα χρησιμοποιώντας τη μέθοδο 

ποσοστιαίας ολοκλήρωσης για συμβάσεις που πληρούν όλα τα κριτήρια της παραγράφου 14 

του ΔΛΠ 18 συνεχώς καθώς προχωρούν οι εργασίες κατασκευής, πρέπει να γνωστοποιεί: (1) 

πώς προσδιορίζει ποιες συμβάσεις πληρούν όλα τα κριτήρια της παραγράφου 14 του ΔΛΠ 18 

συνεχώς καθώς προχωρούν οι εργασίες κατασκευής, (2) το ποσό του εσόδου που προκύπτει 

από τέτοιες συμβάσεις κατά την περίοδο και, (3) τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν για τον 

προσδιορισμό του σταδίου ολοκλήρωσης των συμβάσεων σε εξέλιξη. Για τις συμβάσεις που 

βρίσκονται σε εξέλιξη κατά την ημερομηνία αναφοράς, η οικονομική οντότητα θα 

γνωστοποιήσει επίσης: (1) το συνολικό κόστος που πραγματοποιήθηκε και τα αναγνωρισμένα 

κέρδη (μείον τις αναγνωρισμένες ζημίες) έως σήμερα και, (2) το ποσό των προκαταβολών 

που ελήφθησαν. 

Θα πρέπει να αναφερθεί πως η Διερμηνεία 15 θα αντικατασταθεί από την 1η Ιανουαρίου 

2017 από το ΔΠΧΑ 15 (Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες), δεδομένου ότι τα ισχύοντα 

πρότυπα για την αναγνώριση εσόδων (ΔΛΠ 18 και ΔΛΠ 11) εκδόθηκαν πριν από 

περισσότερο από 20 χρόνια και πλέον θεωρούνται ευρέως ελλιπή. Το νέο ΔΠΧΑ 15 

εκδόθηκε το Μάιο του 2014 από κοινού με τον Οργανισμό Λογιστικών Προτύπων των ΗΠΑ 

(FASB) και πρόκειται να αντικαταστήσει τόσο τα προηγούμενα πρότυπα όσο και τις σχετικές 

ερμηνείες, επιδιώκοντας να βελτιώσει τη χρηματοοικονομική αναφορά των εσόδων και τη 
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συγκρισιμότητα του μικτού κέρδους στις δημοσιονομικές καταστάσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Σύμφωνα με τη βασική αρχή του νέου προτύπου, οι εταιρείες αναγνωρίζουν τα έσοδα ώστε 

να αποτυπώνεται η μεταβίβαση αγαθών ή υπηρεσιών στους πελάτες σε ποσότητες που 

αντικατοπτρίζουν την αντιπαροχή (την πληρωμή) την οποία η εταιρεία αναμένει ότι θα 

δικαιούται σε αντάλλαγμα για τα εν λόγω προϊόντα ή υπηρεσίες. Το νέο πρότυπο θα 

συνεπάγεται επίσης διευρυμένη πληροφόρηση σχετικά με τα έσοδα, καθοδήγηση για 

συναλλαγές που μέχρι τώρα δεν έτυχαν συνολικής αντιμετώπισης (π.χ. έσοδα από υπηρεσίες 

και τροποποιήσεις συμβάσεων) και βελτιωμένη καθοδήγηση για ρυθμίσεις με  πολλαπλές 

παραμέτρους. Επί του παρόντος, η διαδικασία έγκρισης του ΔΠΧΑ 15 βρίσκεται σε εξέλιξη. 

3.6 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΛΠ ΜΕ ΤΟΝ Ν 4308/2014 

Στο νόμο 4308/2014 και συγκεκριμένα στο άρθρο 25 ορίζεται πως τα έσοδα 

αναγνωρίζονται εντός της περιόδου στην οποία καθίστανται δουλευμένα. Επίσης, τα έσοδα 

από πώληση αγαθών αναγνωρίζονται όταν πληρούνται όλα τα παρακάτω: α) μεταβιβάζονται 

στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται με την κυριότητά τους, 

β) τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή, γ) τα οικονομικά οφέλη από τη συναλλαγή 

μπορούν να επιμετρηθούν αξιόπιστα και θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή τους στην 

οντότητα. Όπως προαναφέρθηκε, τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών και κατασκευαστικά 

συμβόλαια αναγνωρίζονται με βάση το ποσοστό ολοκλήρωσης (μέθοδος του ποσοστού 

ολοκλήρωσης) και εφόσον θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή του οικονομικού οφέλους της 

συναλλαγής. Εναλλακτικά, μπορεί να εφαρμόζεται η μέθοδος της ολοκληρωμένης σύμβασης, 

όταν δεν επηρεάζονται σημαντικά τα μεγέθη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

Επίσης, τα έσοδα που προέρχονται από τη χρήση περιουσιακών στοιχείων της 

οντότητας από τρίτους αναγνωρίζονται ως εξής: α) οι τόκοι βάσει χρονικής αναλογίας με τη 

μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου ή τη σταθερή μέθοδο, β) τα μερίσματα ή παρόμοιας 

φύσης εισόδημα από τη συμμετοχή στην καθαρή θέση άλλων οντοτήτων όταν εγκρίνονται 

από το αρμόδιο όργανο που αποφασίζει τη διανομή τους, γ) τα δικαιώματα βάσει των 

σχετικών συμβατικών όρων. Όταν συμφωνίες για αγορά ή πώληση περιλαμβάνουν όρους για 

αναβολή της πληρωμής, είναι πιθανόν το σχετικό ποσό να ενσωματώνει τόκο. Το αντίστοιχο 

έσοδο ή κόστος επιμετρείται στο αποσβέσιμο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού 

επιτοκίου ή τη σταθερή μέθοδο, αντί της επιμέτρησης στο ονομαστικό ποσό, εάν το 

αποσβέσιμο κόστος εκτιμάται ότι έχει σημαντική επίπτωση στα ποσά των 
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χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Στην περίπτωση αυτή, το ποσό του προκύπτοντος τόκου 

αναγνωρίζεται κατάλληλα στα αποτελέσματα. 

3.7 ΔΠΧΑ 11: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΥΠΟ ΚΟΙΝΟ ΕΛΕΓΧΟ 

Όπως προαναφέρθηκε, ένα βασικό ζήτημα ιδιαίτερου λογιστικού χειρισμού για τις 

τεχνικές-κατασκευαστικές εταιρίες αφορά τη συμμετοχή τους σε κοινοπραξίες και άλλα 

σχήματα από κοινό έλεγχο, ζήτημα που αντιμετωπίζεται βάσει των κατευθύνσεων του ΔΠΧΑ 

11. Σκοπός του ΔΠΧΑ 11 είναι να καθιερώσει αρχές για τη χρηματοοικονομική αναφορά από 

οικονομικές οντότητες που διατηρούν συμμετοχή σε επιχειρηματικά σχήματα που ελέγχονται 

από κοινού (π.χ. σχήματα υπό κοινό έλεγχο). Ένα σχήμα υπό κοινό έλεγχο παρουσιάζει τα 

ακόλουθα χαρακτηριστικά: α) Τα μέρη δεσμεύονται από μια συμβατική ρύθμιση, β) Η 

συμβατική ρύθμιση παρέχει σε δύο ή περισσότερα από τα εν λόγω μέρη κοινό έλεγχο του 

σχήματος (παρ. 5). Έτσι, ένα σχήμα υπό κοινό έλεγχο είναι είτε μια κοινή επιχείρηση είτε μια 

κοινοπραξία. 

Αναφορικά με τις κοινοπραξίες, οι οποίες είναι και η συχνότερη μορφή 

επιχειρηματικής συνέργειας στις τεχνικές εταιρίες, το ΔΠΧΑ 11 ορίζει πως ένα μέλος 

κοινοπραξίας αναγνωρίζει τη συμμετοχή του σε μια κοινοπραξία ως επένδυση και 

λογιστικοποιεί την εν λόγω επένδυση χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της καθαρής θέσης 

σύμφωνα με το ΔΛΠ 28. Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες, εκτός αν η 

οικονομική οντότητα απαλλάσσεται από την εφαρμογή της μεθόδου της καθαρής θέσης. 

Επίσης, ένα μέρος που συμμετέχει σε μια κοινοπραξία, αλλά δεν έχει τον κοινό της έλεγχο, 

λογιστικοποιεί τη συμμετοχή του στο επιχειρηματικό σχήμα σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9 

Χρηματοοικονομικά μέσα, εκτός αν έχει σημαντική επιρροή στην κοινοπραξία, περίπτωση 

στην οποία τη λογιστικοποιεί σύμφωνα με το ΔΛΠ 28 (παρ. 24, 25).  

Στις κοινές επιχειρήσεις, οι συμμετέχοντες πρέπει να αναγνωρίζουν (παρ. 20): α) τα 

περιουσιακά του στοιχεία, συμπεριλαμβανομένου του μεριδίου του σε οποιαδήποτε 

περιουσιακά στοιχεία του ανήκουν από κοινού, β) τις υποχρεώσεις του, 

συμπεριλαμβανομένου του μεριδίου του σε οποιασδήποτε υποχρεώσεις τον βαρύνουν από 

κοινού, γ) τα έσοδά του από την πώληση του μεριδίου του από την παραγωγή που 

προκύπτει από την κοινή επιχείρηση, δ) το μερίδιό του στα έσοδα από την πώληση της 

παραγωγής από την κοινή επιχείρηση· και, ε) τις δαπάνες του, συμπεριλαμβανομένου του 

μεριδίου του σε οποιεσδήποτε δαπάνες που τον βαρύνουν από κοινού. 
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3.8 ΔΠΧΑ 12: ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΑΛΛΕΣ 

ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ 

Σκοπός του ΔΠΧΑ 12 είναι να απαιτήσει από μια οικονομική οντότητα να γνωστοποιεί 

πληροφορίες που παρέχουν στους χρήστες των οικονομικών τους καταστάσεων τη 

δυνατότητα να αξιολογούν: α) τη φύση και τους κινδύνους που συνδέονται με τις συμμετοχές 

της σε άλλες οντότητες, και β) τα αποτελέσματα των εν λόγω συμμετοχών στην οικονομική 

της θέση, τη χρηματοοικονομική επίδοση και τις ταμειακές ροές (παρ. 1). Έτσι, η επιχείρηση 

θα πρέπει να γνωστοποιεί (παρ. 2): α) τις σημαντικές παραδοχές και υποθέσεις που έκανε 

κατά τον καθορισμό της φύσης της συμμετοχής της σε μια άλλη οικονομική οντότητα ή 

επιχειρηματικό σχήμα και κατά τον καθορισμό του τύπου του σχήματος υπό κοινό έλεγχο στο 

οποία έχει συμμετοχή και β) πληροφορίες σχετικά με τις συμμετοχές της σε: 

i. θυγατρικές  

ii. σχήματα υπό κοινό έλεγχο και συγγενείς επιχειρήσεις και 

iii. δομημένες οικονομικές οντότητες που δεν ελέγχονται από την οικονομική οντότητα  

Το ΔΠΧΑ 12 εφαρμόζεται από μια οικονομική οντότητα που έχει συμμετοχή σε 

οποιοδήποτε από τα εξής (παρ. 5): α) θυγατρικές, β) σχήματα υπό κοινό έλεγχο (δηλαδή 

κοινές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες), γ) συγγενείς επιχειρήσεις, και δ) μη ενοποιημένες 

δομημένες οικονομικές οντότητες. 

Όσον αφορά τις συμμετοχές σε σχήματα από κοινό έλεγχο και συγγενείς επιχειρήσεις, η 

επιχείρηση πρέπει να γνωστοποιεί πληροφορίες που παρέχουν στους χρήστες των 

οικονομικών τους καταστάσεων τη δυνατότητα να αξιολογούν: α) τη φύση, την έκταση και 

τις οικονομικές επιπτώσεις των συμμετοχών της σε σχήματα υπό κοινό έλεγχο και συγγενείς 

επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της φύσης και των επιπτώσεων της συμβατικής σχέσης 

της με τους άλλους επενδυτές με κοινό έλεγχο ή σημαντική επιρροή σε σχήματα υπό κοινό 

έλεγχο και συγγενείς επιχειρήσεις, και β) τη φύση και τις αλλαγές των κινδύνων που 

συνδέονται με τις συμμετοχές της σε κοινοπραξίες και συγγενείς επιχειρήσεις.  

Επίσης, η επιχείρηση πρέπει να γνωστοποιεί τα εξής: α) για κάθε σχήμα υπό κοινό έλεγχο 

και συγγενή επιχείρηση που είναι ουσιώδεις για την αναφέρουσα οντότητα (επωνυμία, φύση 

της σχέσης με το σχήμα υπό κοινό έλεγχο, κύρια εγκατάσταση, ποσοστό δικαιώματος 

ιδιοκτησίας ή μετοχής με δικαίωμα μερίσματος, β) για κάθε κοινοπραξία και συγγενή 

επιχείρηση που είναι ουσιώδεις για την αναφέρουσα οντότητα (αν η επένδυση επιμετρείται με 

τη χρήση της μεθόδου της καθαρής θέσης ή στην εύλογη αξία, συνοπτικές οικονομικές 

πληροφορίες με την κοινοπραξία ή τη συγγενή επιχείρηση, αν το σχήμα υπό κοινό έλεγχο 
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αντιμετωπίζεται λογιστικά με τη μέθοδο της καθαρής θέσης) και γ) οικονομικές πληροφορίες 

(συνολικά για όλες τις επουσιώδεις σε μεμονωμένη βάση κοινοπραξίες και χωριστά, και 

συνολικά για όλες τις επουσιώδεις σε μεμονωμένη βάση συγγενείς επιχειρήσεις).  

3.9 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΥ 4308/2014 

Στο άρθρο 35 του νόμου 4308/2014 ορίζεται πως όταν μία οντότητα που 

περιλαμβάνεται στην ενοποίηση έχει μια συμμετοχή σε συγγενή ή κοινοπραξία, αυτή η 

συμμετοχή εμφανίζεται στον ενοποιημένο ισολογισμό σε ιδιαίτερο κονδύλι με τον τίτλο 

«συμμετοχή σε συγγενή ή και κοινοπραξία», βάσει της μεθόδου της καθαρής θέσης. Με τη 

μέθοδο της καθαρής θέσης, μια συγγενής ή κοινοπραξία αναγνωρίζεται κατά την απόκτησή 

της στο κόστος κτήσης και το ποσό που αντιστοιχεί στην αναλογία της καθαρής θέσης της 

συγγενούς ή της κοινοπραξίας αυξάνεται ή μειώνεται με το ποσό της μεταβολής της καθαρής 

θέσης της κατά τη διάρκεια της περιόδου που αντιστοιχεί στα συμμετοχικά δικαιώματα της 

οντότητας και μειώνεται με το ποσό των εισπραττόμενων μερισμάτων που αναλογούν σε 

αυτά τα συμμετοχικά δικαιώματα. 

Στο βαθμό που η θετική διαφορά μεταξύ του κόστους κτήσης και της αναλογίας της 

καθαρής θέσης που αποκτήθηκε δεν μπορεί να συσχετισθεί με κάποια κατηγορία 

περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων, αντιμετωπίζεται ως «υπεραξία». Η αναλογία των 

αποτελεσμάτων των συγγενών ή των κοινοπραξιών που αποδίδεται στα συμμετοχικά 

δικαιώματα της οντότητας εμφανίζεται στα ενοποιημένα αποτελέσματα ως ξεχωριστό 

κονδύλι με τον τίτλο «αποτέλεσμα από συγγενείς και κοινοπραξίες». Τέλος, στο άρθρο 36 

περί σημειώσεων των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων ορίζεται πως όταν 

εφαρμόζεται η μέθοδος της καθαρής θέσης σε μια συγγενή ή κοινοπραξία, η οντότητα 

γνωστοποιεί τη διαφορά μεταξύ του κόστους κτήσης της επένδυσης και της λογιστικής αξίας 

της αναλογίας της καθαρής θέσης που αποκτήθηκε, κατά την ημερομηνία απόκτησης και η 

γνωστοποίηση αυτή απαιτείται μόνο στην περίοδο που έγινε η απόκτηση. 

3.10 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΛΠ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΛΠ ΜΕ ΤΟΝ Ν 4308/2014 

Σημαντικές ομοιότητες παρουσιάζονται μεταξύ του ΔΛΠ 11 και των νέων ΕΛΠ, 

βάσει του νόμου 4308/2014, όπου αναφέρεται πως: «τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών και 

κατασκευαστικά συμβόλαια αναγνωρίζονται με βάση το ποσοστό ολοκλήρωσης (μέθοδος του 

ποσοστού ολοκλήρωσης) και εφόσον θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή του οικονομικού 

οφέλους της συναλλαγής. Εναλλακτικά, μπορεί να εφαρμόζεται η μέθοδος της 
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ολοκληρωμένης σύμβασης, όταν δεν επηρεάζονται σημαντικά τα μεγέθη των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων» (άρθρο 25, παρ. 4).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 
 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται συγκεκριμένα παραδείγματα της εφαρμογής του 

ΔΛΠ 11 σχετικά με το λογιστικό χειρισμό των συμβατικών εσόδων και εξόδων. Στην πρώτη 

περίπτωση που παρουσιάζεται παρακάτω αναλύεται η μέθοδος του ποσοστού ολοκλήρωσης 

και πως εφαρμόζεται η σύμβαση κατασκευής ενός έργου σε κάθε έτος για να εμφανιστεί τις 

οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας. Στη δεύτερη περίπτωση αναλύονται οι λογιστικές 

εγγραφές σύμφωνα με το ΔΛΠ 11 και πώς εμφανίζεται ο φόρος των αποτελεσμάτων χρήσης 

και η αναβαλλόμενη φορολογία για κάθε έτος κατασκευής μιας σύμβασης έργου.  

Περίπτωση 1η 

Έστω η κατασκευαστική εταιρεία «ΚΡΟΝΟΣ Α.Τ.Ε.» έχει αναλάβει την κατασκευή 

ενός λιμενοβραχίονα με σύμβαση σταθερής τιμής. Η συμβατική τιμή που έχει συμφωνηθεί με 

την σύμβαση ανέρχεται στο ποσό € 99.000,00. Η κατασκευαστική εταιρία «ΚΡΟΝΟΣ 

Α.Τ.Ε.» έχει προσδιορίσει ότι το συμβατικό της κόστος κατά την υπογραφή της σύμβασης θα 

ανέλθει στο ποσό των € 88.000,00 και ότι θα χρειαστεί 3 χρόνια μέχρι την ολοκλήρωση του 

έργου.  

Με την συμπλήρωση του πρώτου έτους η «ΚΡΟΝΟΣ Α.Τ.Ε.» κατά την επανεκτίμηση 

του κόστους κατασκευής του έργου εκτιμά ότι το συμβατικό κόστος, θα ανέλθει σε € 

88.550,00 δηλαδή θα παρουσιάσει μια αύξηση σε σχέση με το αρχικό συμβατικό κόστος, ενώ 

έχει καταβληθεί κόστος € 23.023,00.  

Στο δεύτερο έτος ο πελάτης αποδέχεται μια τροποποίηση που καταλήγει σε αύξηση 

του εσόδου κατά € 2.200,00 με μια πρόσθετη επιβάρυνση του συμβατικού κόστους κατά € 

1.650,00. Την ίδια περίοδο έχει καταβληθεί και ποσό δαπάνης € 1.100,00 για την προμήθεια 

υλικών τα οποία παραμένουν αποθηκευμένα στο εργοτάξιο και θα χρησιμοποιηθούν στο 

τρίτο έτος, ενώ έχει καταβληθεί κόστος στο δεύτερο έτος μαζί με την προμήθεια των 

παραπάνω υλικών € 44.825,00. Το στάδιο ολοκληρώσεως της συμβάσεως υπολογίζοντας την 

αναλογία του πραγματοποιούμενου συμβατικού κόστους για έργο που εκτελέσθηκε μέχρι τη 

δεδομένη ημερομηνία, σε σχέση με την πιο πρόσφατη εκτίμηση του συνολικού συμβατικού 
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κόστους και τα καταχωρούμενα ποσά εσόδου, εξόδου και κέρδους για κάθε ένα έτος που 

διαρκεί η σύμβαση προσδιορίζονται ως εξής: 

Τα οικονομικά δεδομένα όλης της διάρκειας εκτέλεσης του συμβατικού έργου 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 1 που ακολουθεί.  

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τον υπολογισμό του ποσοστού ολοκληρώσεως στο δεύτερο έτος 

έχει μειωθεί το πραγματοποιηθέν κόστος κατά το ποσό των € 1.100,00 που αφορά 

πραγματοποιημένη δαπάνη που θα χρησιμοποιηθεί το τρίτο έτος.  

Τα ποσά των εσόδων, εξόδων και κέρδους που πρέπει να λογιστικοποιήσει η 

κατασκευαστική εταιρεία παρουσιάζονται στους Πίνακες 2, 3 και 4 που ακολουθούν. 
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Όταν χρησιμοποιείται η μέθοδος της ποσοστιαίας ολοκληρώσεως, η καταχώρηση του 

συμβατικού εσόδου και του συμβατικού κόστους γίνεται στα αποτελέσματα όλων των 

χρήσεων κατά τις οποίες εκτελείται το έργο. Αν προβλέπεται ότι το συμβατικό κόστος θα 

ξεπεράσει το σύνολο του συμβατικού εσόδου τότε λογίζεται αμέσως η ζημιά στα 

αποτελέσματα της χρήσεως.  

Στην περίπτωση που ο κατασκευαστής πραγματοποιήσει συμβατικές δαπάνες που 

αφορούν μελλοντική δραστηριότητα στα πλαίσια της σύμβασης, τις καταχωρεί στο 

ενεργητικό εφόσον πιθανολογείται ότι θα καλυφθούν από τα αναμενόμενα μελλοντικά 

συμβατικά έσοδα και ως εκ τούτου αντιπροσωπεύουν μια οφειλή του πελάτη. Οι δαπάνες 

αυτές συνήθως κατατάσσονται ως «παραγωγή σε εξέλιξη». 

 

Κάθε επιχείρηση για να μπορέσει να πραγματοποιεί βάσιμες εκτιμήσεις θα πρέπει να 

έχει στη διάθεσή της ένα αποτελεσματικό εσωτερικό οικονομικό προγραμματισμό που θα της 

επιτρέπει να πραγματοποιεί συνεχείς αναθεωρήσεις και επανεκτιμήσεις του συμβατικού 

εσόδου και εξόδου. 

 

Περίπτωση 2η 

Έστω ότι η κατασκευαστική εταιρεία «ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Τ.Ε.» έχει μια 

σύμβαση τριετούς διάρκειας με συμβατικό έσοδο € 1.500.000 και συμβατικό κόστος € 

1.200.000 που στο δεύτερο έτος αναθεωρείται σε € 1.300.00. Οι λογιστικές εγγραφές βάσει 

ΔΛΠ 11 έχουν ως εξής: 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 
Η υποχρεωτική εφαρμογή των ΔΛΠ και ΔΠΧΑ στο χώρο της ΕΕ για τις εισηγμένες 

εταιρίες και η σταδιακή υιοθέτησή τους από τον κόσμο των επιχειρήσεων αποτελεί μία 

εξαιρετικά σημαντική πρωτοβουλία για τη σύγκλιση των διεθνών λογιστικών πρακτικών και 

την εναρμόνιση των λογιστικών κανόνων, έτσι ώστε οι χρήστες των οικονομικών 

καταστάσεων να είναι σε θέση να κατανοούν βαθύτερα και να συγκρίνουν την παρεχόμενη 

χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Τα ΔΛΠ αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές συνέπειες των 

οικονομικών συναλλαγών των επιχειρήσεων, χωρίς να είναι υπερβολικά περίπλοκα, 

παρέχοντας παράλληλα μία βάση ορθού και εμπεριστατωμένου λογιστικού χειρισμού 

ορισμένων λογιστικών αντικειμένων που παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες. Παρά το μη αμελητέο 

κόστος που συνεπάγεται η επιβάρυνση μίας επιχείρησης λόγω της μετάβασης σε ένα 

καθεστώς προετοιμασίας και σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΛΠ, 

τα οφέλη της υιοθέτησής τους είναι αδιαμφισβήτητα, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις επιχειρήσεων 

που χαρακτηρίζονται από ορισμένες ιδιαιτερότητες. 

Πράγματι, η λογιστική αντιμετώπιση ορισμένων ζητημάτων χρηματοοικονομικής 

φύσης είναι αρκετά περίπλοκη σε ορισμένες επιχειρήσεις, όπως είναι αυτές που 

δραστηριοποιούνται στον κλάδο των κατασκευών και τεχνικών έργων, οι οποίες αποτέλεσαν 

και το βασικό ερευνητικό άξονα της παρούσας εργασίας. Η ορθή αποτύπωση και 

παρακολούθηση της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, καθώς και η αξιόπιστη 

παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων των τεχνικών-κατασκευαστικών εταιριών 

απαιτεί ένα ισχυρό σύστημα λογιστικών αρχών, μεθόδων και πρακτικών, δεδομένου του 

αυξημένου επιχειρηματικού κινδύνου κατά την ολοκλήρωση τεχνικών έργων και της ανάγκης 

αποτελεσματικής πρόβλεψης και ελέγχου του σχετικού κόστους. 

Στο πλαίσιο αυτό, ένα από τα ζητήματα που εντοπίστηκαν αναφορικά με την 

εφαρμογή των ΔΛΠ στις τεχνικές εταιρίες και απαιτεί ιδιαίτερη λογιστική αντιμετώπιση είναι 

η αναγνώριση των εσόδων και αντίστοιχων εξόδων, δεδομένου ότι η βασική επιχειρηματική 

δραστηριότητα αυτών των εταιριών, δηλαδή η κατασκευή έργων, οριοθετείται από 

συμφωνίες των οποίων η χρονική διάρκεια εκτείνεται πέραν του ενός έτους και, άρα, 

καλύπτει πάνω από μία χρήση. Υπό αυτό το πρίσμα, η συμβολή της Διερμηνείας 15 της 
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Επιτροπής IFRIC είναι καθοριστική, καθώς διευθετεί επαρκώς το αν τα έσοδα μίας σύμβασης 

θα πρέπει να αναγνωρίζονται σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του ΔΛΠ 11 ή του ΔΛΠ 18. 

Επιπρόσθετα, τα ΔΠΧΑ 11 και 12 περί σχημάτων υπό κοινό έλεγχο παρέχουν επαρκείς 

κατευθύνσεις για τη λογιστική αντιμετώπιση των συμμετοχών των κατασκευαστικών 

επιχειρήσεων σε κοινοπραξίες για την εκτέλεση τεχνικών έργων, δεδομένου ότι αυτές 

θεωρούνται ως μία κοινή επιχειρηματική πρακτική στον εν λόγω κλάδο, καθώς και βασική 

μεταβλητή της αναπτυξιακής δυναμικής τους στο σύγχρονο εξαιρετικά ανταγωνιστικό 

περιβάλλον της κατασκευής έργων. Ακόμη, διαπιστώθηκε πως τα νέα ΕΛΠ που εισήχθησαν 

με το νόμο 4308/2014 ενσωματώνουν τις βασικές λογιστικές πρακτικές των ΔΛΠ που 

βρίσκουν εφαρμογή στις τεχνικές εταιρίες. 

Συνολικά, η χρησιμότητα της εφαρμογής των ΔΛΠ για τις τεχνικές εταιρίες, αλλά και 

για το σύνολο των σύγχρονων επιχειρήσεων, είναι αδιαμφισβήτητη, καθώς αυτά προσφέρουν 

μία ολοκληρωμένη βάση για το χειρισμό λογιστικών αντικειμένων ιδιαίτερων απαιτήσεων, 

στο πλαίσιο ευρέως αποδεκτών επιχειρηματικών πρακτικών, όπως είναι οι μακροχρόνιες 

συμβάσεις έργων και οι κοινοπραξίες. Βέβαια, για την αποσαφήνιση αυτής της χρησιμότητας 

και, γενικότερα, τη διερεύνηση των οφελών αλλά και των μειονεκτημάτων που προκύπτουν 

από την υιοθέτηση των ΔΛΠ απαιτείται περαιτέρω έρευνα, δεδομένου ότι στην παρούσα 

εργασία το εν λόγω ζήτημα προσεγγίστηκε μόνο θεωρητικά, γεγονός που αποτελεί και το 

βασικό της περιορισμό. Ένας ακόμη περιορισμός της ανάλυσης που προηγήθηκε είναι πως 

αυτή εστίασε μόνο σε έναν περιορισμένο αριθμό ΔΛΠ, δεδομένου ότι στο σύνολό τους 

επηρεάζουν το χειρισμό των λογιστικών αντικείμενων μίας τεχνικής εταιρίας. Για το λόγο 

αυτό, η μελλοντική έρευνα θα πρέπει να εστιάσει στη συμβολή και τον αντίκτυπο της 

εφαρμογής των ΔΛΠ από τις τεχνικές εταιρίες στην Ελλάδα, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν 

διαφοροποιήσεις που υφίστανται μεταξύ εισηγμένων και μη εισηγμένων εταιριών, καθώς και 

τις διατάξεις του νόμου 4308/2014 για τα νέα ΕΛΠ. 
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