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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η παρούσα πτυχιακή εργασία αποτελεί μια ενδελεχή μελέτη στο νόμο των Ελληνικών 

Λογιστικών Προτύπων (ΕΛΠ). Ο νόμος 4308/2014 εισάγει πλήθος αλλαγών στη 

λογιστική απεικόνιση των συναλλαγών μεταξύ των επιχειρήσεων και κατ’ επέκταση 

επηρεάζει σημαντικά τους περισσότερους λογαριασμούς των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων. Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση του θεσμικού πλαισίου που 

εμφανίζει ο εν λόγω νόμος προκειμένου να καταγραφούν οι νέοι λογιστικοί κανόνες 

που καλούνται να εφαρμόσουν οι επιχειρήσεις από 01-01-2015. 

 Ουσιαστικά πρόκειται για μια διεξοδική ανάλυση του συνόλου των άρθρων 

του νόμου 4308/2014, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε λογιστικές έννοιες και 

λογαριασμούς που είτε χαρακτηρίζονται αρκετά σύνθετοι είτε για πρώτη φορά 

εισάγονται στην ελληνική λογιστική πραγματικότητα. Αυτό επιτυγχάνεται με την 

παράθεση σειράς παραδειγμάτων και διευκρινίσεων ώστε να αποδοθεί η πρακτική 

χρησιμότητα τους και να γίνουν σε μεγάλο βαθμό  κατανοητοί. 

 Ειδικότερα, η πτυχιακή εργασία διαχωρίζεται σε οκτώ κεφάλαια, το 

περιεχόμενο των οποίων, συνοπτικά, είναι: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Αναφορά στο σύνολο των οντοτήτων που υπάγονται στο νόμο 

4308/2014 και των επιχειρήσεων που εξαιρούνται απ’ αυτόν. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Παρουσίαση των λογιστικών αρχείων και των λογιστικών 

συστημάτων που υιοθετούν οι οντότητες. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Ανάλυση όλων των παραστατικών στοιχείων που χρησιμοποιούνται 

στις συναλλαγές των επιχειρήσεων. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις που εγκρίνονται από τον νόμο 

4308/2014 και οι αρχές σύνταξης τους. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Περιγραφή της κατάστασης Αποτελεσμάτων και της Καθαρής Θέσης 

της επιχείρησης.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: Γνωστοποίηση των κανόνων επιμέτρησης στους λογαριασμούς των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: Παράθεση στοιχείων του Προσαρτήματος και των απαλλαγών που 

προβλέπονται ανά κατηγορία οντότητας. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: Καταγραφή των κανόνων που επιτάσσουν τα ΕΛΠ για την 

ενοποίηση των οντοτήτων και των τεχνικών ενοποίησης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Ο νόμος Ν.4308/2014 ‘’ Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ), συναφείς ρυθμίσεις 

και άλλες διατάξεις’’ περιλαμβάνει τις λογιστικές διατάξεις της Οδηγίας 34/2013/ΕΕ 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποσκοπεί στην καθολική ενοποίηση των λογιστικών 

κανόνων της χώρας ώστε να δημιουργηθεί ένα ενιαίο ρυθμιστικό πλαίσιο εφάμιλλο 

με τα λογιστικά πρότυπα των κρατών- μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

ταυτόχρονα να θέσει τις βάσεις για την ορθή και ομοιόμορφη παρουσίαση των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων που δρουν στην ελληνική 

επικράτεια. Το περιεχόμενο των άρθρων του Ν.4308/2014 κατά κύριο λόγο παρέχει 

τη δυνατότητα στις νομικές οντότητες να επιλέγουν και να προσαρμόζουν ,σε πολλές 

περιπτώσεις, το λογιστικό σύστημα που πρόκειται  να ακολουθήσουν, στοιχείο που 

εννοεί την πληρέστερη απεικόνιση των λογιστικών γεγονότων μειώνοντας επιμέρους 

κωλυσιεργίες του παρελθόντος. 

 Είναι δεδομένο ότι με τον νόμο των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων 

καταργούνται ο Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ, 

υποπαράγραφος Ε1 της παραγράφου Ε του νόμου 4093/2012), κάθε οδηγία ή 

εγκύκλιος που αναφέρεται στον νόμο του ΚΦΑΣ, το Προεδρικό Διάταγμα 1123/1980 

(ΦΕΚ Α’283/15-12-1980) περί Ελληνικού Λογιστικού Σχεδίου και ο νόμος 

2190/1920 περί ανώνυμων εταιριών σε ό,τι  αφορά τις λογιστικές διατάξεις του. 

Δημιουργήθηκε, με άλλα λόγια, ένα νέο νομικό πλαίσιο σε μια προσπάθεια να 

ακολουθήσει τις ανάγκες της σημερινής εποχής ώστε να διαμορφωθούν για τις 

ημεδαπές εταιρίες οι απαιτούμενες προϋποθέσεις εξέλιξης και ανταγωνιστικότητας 

τους. 

 Στα πλαίσια διεξαγωγής όλο και περισσότερων διεθνών οικονομικών 

συνεργασιών μεταξύ επιχειρήσεων διαφορετικών χωρών, η ανάγκη διαμόρφωσης 

ενός ομοιόμορφου λογιστικού πλαισίου κρίθηκε επιτακτική. Για την εξομάλυνση 

τέτοιων ενδεχόμενων προβλημάτων στον τομέα της λογιστικής απεικόνισης των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων διαμορφώθηκαν τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α. )και κατόπιν στην Ελλάδα 

θεσμοθετήθηκαν, μέσω του Ν.4308/2014, τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Ο εν 

λόγω  νόμος επιφέρει σημαντικές αλλαγές από 01/01/2015 στον λογιστικό χειρισμό 
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των οικονομικών συναλλαγών, στη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

και στον τρόπο τήρησης των λογιστικών αρχείων. 

   Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ουσιαστική ανάλυση των διατάξεων 

του Ν.4308/2014 και η ανάπτυξη των βασικότερων σημείων για τα Ελληνικά 

Λογιστικά Πρότυπα ώστε η αξιολόγηση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων να 

διενεργείται αποτελεσματικά. Γι’ αυτόν τον λόγο, παρουσιάζονται λογιστικές έννοιες 

και περιγράφονται πρακτικές που είτε θεωρούνται πολύπλοκες είτε για πρώτη φορά 

κάνουν την εμφάνιση τους στα ελληνικά λογιστικά τεκταινόμενα (π.χ. απομειώσεις 

παγίων, αναβαλλόμενη φορολογία, επιμετρήσεις λογαριασμών στην εύλογη αξία 

κτλ). Με την εισαγωγή πινάκων συγκεντρωτικής καταγραφής λογαριασμών σε 

θέματα επιμέτρησης ή σημειώσεων στην περίπτωση του Προσαρτήματος 

διενεργούνται εύκολα συγκρίσεις μεταξύ των κονδυλίων και ενισχύεται η κατανόηση 

και ο ρόλος αυτών των εννοιών ή καταστάσεων των επιχειρήσεων. Με την παράθεση 

παραδειγμάτων, τέλος, επεξηγείται η πρακτική διάσταση των πιο σύνθετών 

ζητημάτων προκειμένου να δικαιολογηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η συμβολή 

τους στο νόμο των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων. 

 Πριν την ανάλυση των άρθρων του Ν. 4308/2014 παρατίθενται ορισμένες 

πληροφορίες που σχετίζονται με τη δομή του νόμου, όπως τροποποιήθηκε μέχρι τον 

νόμο 4410/2016(ΦΕΚ Α’ 141/03-08-2016) . Ο νόμος, λοιπόν, για τα ελληνικά 

λογιστικά πρότυπα αποτελείται από οκτώ κεφάλαια και σαράντα τέσσερα  άρθρα. Το 

κάθε κεφάλαιο περιλαμβάνει συγκεκριμένο αριθμό άρθρων ανάλογα με τη βασική 

του θεματολογία.  

 Έτσι, το Κεφάλαιο 1 περιλαμβάνει το πεδίο εφαρμογής και τις κατηγορίες 

οντοτήτων βάσει μεγέθους (άρθρα 1 και 2). Το Κεφάλαιο 2 αναφέρεται στα 

λογιστικά αρχεία (άρθρα 3 έως και 7). Στο Κεφάλαιο 3 παρουσιάζονται τα 

παραστατικά συναλλαγών-πωλήσεων (άρθρα 8 έως και 15). Στο Κεφάλαιο 4 

αναλύονται οι αρχές σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (άρθρα 16 και 

17) και στο Κεφάλαιο 5 παρατίθενται οι κανόνες επιμέτρησης (άρθρα 18 έως 28). Το 

Κεφάλαιο 6 ενσωματώνει το Προσάρτημα και τις απαλλαγές που προβλέπονται ανά 

κατηγορία οντοτήτων (άρθρα 29 και 30). Ακόμη, στο Κεφάλαιο 7 καταγράφονται οι 

λογιστικές διατάξεις που αφορούν τις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

(άρθρα 31 έως 36). Τέλος, στο Κεφάλαιο 8 γίνεται λόγος για την πρώτη εφαρμογή 

του νόμου και τις μεταβατικές διατάξεις (άρθρα 37 έως 44). 
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 Σ’ αυτό το σημείο πρέπει να επισημανθεί ότι τα άρθρα 41 έως 43 σχετίζονται 

με νομοθετήματα που δεν αφορούν τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Ο νόμος, τέλος, 

ολοκληρώνεται με την παράθεση τεσσάρων παραρτημάτων, τα οποία παρέχουν 

ερμηνευτικές οδηγίες και υποδείγματα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων βάσει 

του νέου σχεδίου των λογαριασμών . 

 Συγκεκριμένα, στο Παράρτημα Α’ περιλαμβάνονται όλοι οι ορισμοί 

λογαριασμών και λογιστικών εννοιών. Στο Παράρτημα Β’ ακολουθούν όλα τα 

υποδείγματα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Συνεχίζοντας, το Παράρτημα 

Γ’ αναφέρεται στο σχέδιο λογαριασμών, όπως προτείνεται από τα Ελληνικά 

Λογιστικά Πρότυπα. Τέλος, στο Παράρτημα Δ’ καταγράφεται η σύνδεση του σχεδίου 

λογαριασμών με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

Τα τελευταία χρόνια  σε μια προσπάθεια ομαλής διεξαγωγής των δοσοληψιών μεταξύ 

των επιχειρήσεων στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία κρίθηκε αναγκαία η υιοθέτηση 

κοινών λογιστικών κανόνων, γνωστών και ως Διεθνών Προτύπων 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 

 Oι RadeBaugh L.H, Gray S.J και Black E.L. (2006), στο βιβλίο τους 

‘’International Accounting and Multinational Enterprises ‘’, αναφέρουν: 

 ‘’Είμαστε πιο κοντά από ποτέ στην υιοθέτηση ενός ενιαίου συνόλου διεθνών 

λογιστικών προτύπων τα οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι επιχειρήσεις κατά τη 

συμμετοχή τους σε χρηματιστήρια σε ολόκληρο τον κόσμο. Η διεθνής επιχειρηματική 

δραστηριότητα αυξάνεται δραματικά μέσω της παραδοσιακής εξαγωγής και εισαγωγής 

εμπορευμάτων και υπηρεσιών καθώς και μέσω των άμεσων ξένων επενδύσεων. Οι 

κεφαλαιαγορές ανοίγουν και γίνονται περισσότερο διαφανείς, και το κεφάλαιο ρέει 

ελεύθερα σε ολόκληρο τον κόσμο με ταχύτερο ρυθμό. Οι χρηματιστηριακές αγορές 

συνδέονται η μια με την άλλη καθώς οι επιχειρήσεις αυξάνουν την παγκόσμια 

ανταγωνιστικότητά τους, και η λογιστική θα είναι από τους βασικούς τομείς που θα 

βοηθήσει να προσδιοριστεί πόσο επιτυχείς μπορούν να γίνουν οι διασυνοριακές 

διασυνδέσεις της χρηματιστηριακής αγοράς. Οι επιχειρήσεις ανακαλύπτουν ότι πρέπει 

να κινηθούν γρήγορα εκτός της εγχώριας αγοράς κεφαλαίου εάν θέλουν να γίνουν 

πραγματικές πολυεθνικές εταιρείες, και οι χρηματιστηριακές αγορές των ΗΠΑ έχουν 

αναδειχθεί ως το σημείο για τις νέες εκδόσεις των ξένων εταιρειών. Ένα νέο νόμισμα, 

το ευρώ, εισήχθη στην Ευρώπη το 1999, αλλάζοντας για πάντα την έννοια του 

συναλλαγματικού κινδύνου στην Ευρώπη και αλλάζοντας τον τρόπο με τον οποίο οι 

ξένες επιχειρήσεις διατηρούν τους λογαριασμούς τους’’.
1
   

Οι Mirza A.A., Holt G.J., Orrell M., (2006), στο βιβλίο τους ‘’International 

Financial Reporting Standards- Work Book and Guide‘’, αναφέρουν: 

 ‘’H υιοθέτηση προτύπων που απαιτούν διαφανή, συγκρίσιμη και υψηλής ποιότητας 

πληροφόρηση είναι ευπρόσδεκτη από επενδυτές, πιστωτές, οικονομικούς αναλυτές και 

άλλους χρήστες οικονομικών καταστάσεων. Χωρίς κοινά πρότυπα, είναι δύσκολη η 

                                                             
1 RadeBaugh L.H, Gray S.J και Black E.L., (2006), International Accounting and Multinational 

Enterprises, 6η έκδοση, εκδόσεις J. Wiley and Sons INC. 
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σύγκριση οικονομικών πληροφοριών που προέρχονται από διαφορετικές οντότητες που 

βρίσκονται σε διαφορετικά μέρη του κόσμου. Σε μια ολοένα αυξανόμενη παγκόσμια 

οικονομία, η χρήση ενός ενιαίου συνόλου λογιστικών προτύπων υψηλής ποιότητας 

διευκολύνει την επένδυση και άλλες οικονομικές αποφάσεις πέραν των συνόρων, 

αυξάνει την αποτελεσματικότητα της αγοράς και περιορίζει το κόστος άντλησης 

κεφαλαίου ‘’.
2
 

Η Grand Thornton, (2009), στο βιβλίο της ‘’Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς‘’, αναφέρει: 

‘’Τα Δ.Π.Χ.Α. δεν αποτελούν απλά μια υποχρέωση. Αποτελούν ένα αναγκαίο εργαλείο 

για την αποτελεσματική διοικητική λειτουργία των επιχειρήσεων, που, αν 

χρησιμοποιηθεί ορθά, μπορεί να αποτελέσει το συγκριτικό πλεονέκτημα που θα 

διαφοροποιήσει και θα καθιερώσει μια επιχείρηση στις συνθήκες ανταγωνισμού που 

επικρατούν στις διεθνείς αγορές. Η δυναμική των Προτύπων δεν αφήνει περιθώρια 

εφησυχασμού, καθώς η έγκαιρη ενημέρωση αποτελεί βασικό παράγοντα στήριξης της 

επιχειρηματικής στρατηγικής. Σκοπός των Δ.Π.Χ.Α. είναι, μέσα από τη λογιστική 

επιστήμη, να απεικονιστούν δίκαια οι δραστηριότητες των επιχειρήσεων και είναι προς 

το συμφέρον όλων να βοηθήσουν προς αυτήν την κατεύθυνση’’.
3
 

 Ειδικότερα, μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο της διεθνούς λογιστικής τυποποίησης, 

στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκαν τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα με τον Ν.4308/2014, 

τα οποία εναρμονίζονται σε μεγάλο βαθμό με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 

Ο Σγουρινάκης Ν., (2016/11-2-2016), στο άρθρο του ‘’ Η εφαρμογή των 

Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων‘’,   αναφέρει: 

 ‘’Η μεταφορά ‘’τεχνογνωσίας’’ από τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα προς την 

καθημερινή λογιστική αντιμετώπιση των γεγονότων και πράξεων που αφορούν τα 

περιουσιακά στοιχεία μιας οντότητας, είναι γεγονός. Το νέο λογιστικό πλαίσιο (ΕΛΠ) 

εμφανίζεται αφενός μεν απλοποιημένο και καθόλου τυπολατρικό, αφετέρου εφαρμόζει 

μεθόδους και πρακτικές που τείνουν να παρουσιάσουν την πραγματική εικόνα της 

περιουσίας της οντότητας. Ουδείς απορρίπτει ή διαγράφει τις ωφέλειες και τα θετικά 

στοιχεία- γνώσεις που αποκομίσαμε από την πορεία του προηγούμενου συστήματος 

(Ε.Γ.Λ.Σ.)Το κύριο χαρακτηριστικό, όμως, του νέου τοπίου της λογιστικής απεικόνισης 

                                                             
2 Mirza A.A., Holt G.J., Orrell M., (2006), International Financial Reporting Standards- Work Book 

and Guide, εκδόσεις J. Wiley and Sons, INC. 
3 Thornton G., (2009), Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, γ’ έκδοση, Α’ τόμος, 

εκδόσεις Grant Thornton Α.Ε., Αθήνα Ιανουάριος 2009. 
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των γεγονότων που αφορούν στα περιουσιακά στοιχεία της οντότητας, καθώς και στον 

τρόπο που θα προκύπτουν τα λογιστικά κέρδη, είναι η προσπάθεια προσέγγισης στην 

όσο το δυνατόν, πραγματική εικόνα της περιουσίας’’.
4
  

   Ο Τσιλιόπουλος Ε., (2014/17-11-2014), στο άρθρο του ‘’Θεσμοθέτηση των 

Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων‘’,  αναφέρει: 

 ‘’Τα νέα Λογιστικά Πρότυπα είναι ένα υποσύνολο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 

που μπορούν να συνδέσουν καλύτερα τα λογιστήρια των ελληνικών και ξένων 

επιχειρήσεων και να λειτουργήσουν ως εργαλείο εξωστρέφειας για τις ελληνικές 

εξαγωγικές επιχειρήσεις… «Είναι ίσως από τις λίγες περιπτώσεις των Επιτροπών της 

Βουλής, όπου τα περισσότερα κόμματα και όλοι οι φορείς συμφωνούν στην εφαρμογή 

της προαιρετικής εναρμόνισης των ελληνικών λογιστικών προτύπων και εισαγωγής 

τους στο προθάλαμο των Διεθνών προτύπων, χωρίς αναβολή», σημειώνει η Ελληνική 

Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ)’’.
5
 

Η εφαρμογή του νόμου 4308/2014 άρχισε από την 1
η
 Ιανουαρίου 2015. Στη 

συνέχεια εκδόθηκαν η Λογιστική Εφαρμογή του νόμου των Ελληνικών Λογιστικών 

Προτύπων από την Επιτροπή της Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων και πλήθος 

ερμηνευτικών εγκυκλίων, οι οποίες  παρέχουν αρκετές διευκρινίσεις για την 

ουσιαστική αφομοίωση και εισαγωγή του στη λογιστική παρακολούθηση των 

συναλλαγών των επιχειρήσεων. 

 Στο νόμο των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων υπάγονται οι περισσότερες 

μορφές εταιριών. Αυτό σημαίνει ότι έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τις 

διατάξεις του, τόσο απλές οικονομικές μονάδες όπως η ατομική επιχείρηση όσο και 

πιο περίπλοκες οντότητες όπως η εταιρία περιορισμένης ευθύνης και η ανώνυμη 

εταιρία. Σε γενικές γραμμές, οι επιχειρήσεις που υποχρεούνται ή επιλέγουν την 

τήρηση του νόμου 4308/2014 αποσκοπούν στην αρτιότερη και πληρέστερη 

κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων μέσα από διαδικασίες που 

διασφαλίζουν σε μεγάλο βαθμό την παρουσίαση της πραγματικής 

χρηματοοικονομικής θέσης τους. 

                                                             
4Σγουρινάκης Ν., (2016), Η εφαρμογή των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, 
www.epixeirisi.gr/ΣΗΜΕΙΩΜΑ -ΤΗΣ-ΣΥΝΤΑΞΗΣ/21200/Η-εφαρμογή-των-Ελληνικών-Λογιστικών-

Προτύπων, Ημ/νία δημοσίευσης άρθρου:11-02-2016. 
5Τσιλιόπουλος Ε., (2014), Θεσμοθέτηση των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, 

www.newgreektv.com/2013-09-18-19-03-02/2013-09-18-19-07-57/item/12682-2014-11-17-13-19-43, 

Ημ/νία δημοσίευσης άρθρου:17-11-20104. 
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  Ο Σγουρινάκης Ν.,(2015), στα ‘’ Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα‘’ αναφέρει, 

επίσης, : 

 ‘’Με τις διατάξεις αυτού του νόμου, όχι μόνο απλουστεύονται οι διαδικασίες με τη 

λογιστική παρακολούθηση των πράξεων και συναλλαγών μιας επιχείρησης( έκδοση 

στοιχείων, καταχώρηση στα λογιστικά βιβλία και τρόποι τήρησης αυτών), αλλά 

ταυτοχρόνως, μεταβάλλεται σε μεγάλο επίπεδο και η φιλοσοφία του σχεδίου 

λογαριασμών, καθώς και του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων… Με τον νόμο 4308 της 24.11.2014, καθιερώνονται στον χώρο της 

Λογιστικής και της επιχείρησης, σε ό, τι αφορά τον τρόπο απεικόνισης των συναλλαγών 

στα λογιστικά βιβλία, καθώς και τον τρόπο κατάρτισης των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων, νέες διατάξεις που στοχεύουν τόσο σε μια απλουστευμένη διαχείριση των 

λογιστικών δεδομένων, όσο και στην προσαρμογή όλων αυτών των διαδικασιών, στα 

ευρωπαϊκά πρότυπα  ’’.
6
 

Οι Σγουρινάκης Ν, Μιχελινάκης Β., Βλήσμας Ο. και Ναούμ Β.Χ,(2016), στα  

‘’ Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα‘’ αναφέρουν : 

‘’ Ό νόμος 4308/2014, με τον οποίο καθιερώνονται τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, 

ως νέα διαδικασία διαχείρισης των φορολογικών βιβλίων (αρχείων), αποτελεί 

σημαντικό νομοθέτημα στο χώρο του ελληνικού λογιστικού κανονιστικού πλαισίου, με 

σημαντικές επιδράσεις στον τρόπο λειτουργίας και οργάνωσης των λογιστικών 

εργασιών’’.
7
 

Οι Σταματόπουλος Δ., Σταματόπουλος Π. και  Σταματόπουλος Ι., (2015), στα 

‘’ Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα‘’ αναφέρουν επίσης τα εξής: 

’’Μελετώντας το νέο περιβάλλον των ΕΛΠ με τη γενική τους ορολογία, με την 

καθιέρωση ευρύτατων πλαισίων καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι πολλές λύσεις όχι 

μόνο ισχύουν, θα λέγαμε ότι έχουν γραφεί με το σκεπτικό που αναζητεί το νέο 

νομοθέτημα, δηλαδή, να υπάρχει αξιόπιστη και ελέγξιμη αλληλουχία τεκμηρίων που 

δημιουργούν ελεγκτική αλυσίδα για κάθε συναλλαγή ή γεγονός, από το χρόνο που 

προέκυψαν μέχρι το διακανονισμό τους, διασφαλίζοντας την ευχερή συσχέτιση των 

                                                             
6 Σγουρινάκης Ν.,(2015), Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα,  Οικονομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2015. 

7  Σγουρινάκης Ν, Μιχελινάκης Β., Βλήσμας Ο. και Ναούμ Β.Χ.,(2016),  Ελληνικά Λογιστικά 

Πρότυπα , Οικονομική Βιβλιοθήκη,  Αθήνα 2016. 
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συναλλαγών και άλλων γεγονότων με τα λογιστικά αρχεία και τις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις’’.
8
 

Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. (Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων 

Επαγγελμάτων), (2014/28-10-14), στις ‘’ Πρώτες παρατηρήσεις και απόψεις για τα 

ΕΛΠ‘’, αναφέρει: 

‘’Το νομοσχέδιο αυτό αποτελεί ένα σημαντικό μεταρρυθμιστικό βήμα, 

εκσυγχρονίζοντας το λογιστικό πλαίσιο της Ελλάδος, 35 χρόνια μετά την εισαγωγή του 

Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου το 1980 και συνεχίζοντας την παράδοση της 

Λογιστικής Τυποποίησης στις σημερινές συνθήκες. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα 

θεωρούμε ότι είναι η κωδικοποίηση των διάσπαρτων λογιστικών κανόνων’’.
9
 

Οι Δαλιάνης Γ. και  Δεληγιάννης Θ., (2014/28-10-2014), στο άρθρο ‘’  

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα – Η αναγκαία εξέλιξη‘’,  σχολιάζουν ως εξής: 

  ‘’Θετικά κρίνουν το σχέδιο νόμου για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) οι 

παραγωγικοί φορείς, χαρακτηρίζοντας το ως ένα σημαντικό μεταρρυθμιστικό βήμα, 

αλλά και ως ένα δυνητικά χρήσιμο εργαλείο για όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις… Με 

ένα απλό και κατανοητό κείμενο έρχεται να διευθετήσει και να κωδικοποιήσει 

αποτελεσματικά πολλά ζητήματα στην υφιστάμενη λογιστική πολυνομία (Ε.Γ.Λ.Σ, 

Κ.Φ.Α.Σ., Ν.2190/1920 κτλ), ορίζοντας λογιστικές αρχές και πολιτικές με βάση τις 

διεθνείς πρακτικές ‘’.
10

 

 

 

 

 

 

 

\ 

                                                             
8 Σταματόπουλος Δ., Σταματόπουλος Π. και  Σταματόπουλος Ι., (2015), Ελληνικά Λογιστικά  Πρότυπα 

(ανάλυση και ερμηνεία), εκδόσεις forin Σταματόπουλος, Αθήνα Νοέμβριος 2015. 

9 Π.Ο.Φ.Ε.Ε. (Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελμάτων, (2014), Πρώτες 

παρατηρήσεις και απόψεις για τα ΕΛΠ, Ημ/νία δημοσίευσης άρθρου:28-10-2014  

https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/20992 

10
 Δαλιάνης Γ. και  Δεληγιάννης Θ., (2014), Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα – Η αναγκαία εξέλιξη, 

www.capital.gr/tax/2149458/ellinika-logistika-protypa-i-anagkaia-exelixi, Ημ/νία δημοσίευσης 

άρθρου: 28-10-2014. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: 

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 

ΠΡΟΤΥΠΩΝ 

 

3.1 Οντότητες που υπάγονται στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 

 

Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που μπορούν να εφαρμόσουν τις διατάξεις αυτού του 

νόμου γνωστοποιούνται λεπτομερώς ως εξής: 

α)  Τα νομικά πρόσωπα που έχουν τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας, της εταιρείας 

περιορισμένης ευθύνης, της ετερόρρυθμης κατά μετοχές εταιρείας και της ιδιωτικής 

κεφαλαιουχικής εταιρείας. 

β) Τα νομικά πρόσωπα που έχουν τη μορφή της ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης 

εταιρείας, όταν όλοι οι άμεσοι ή έμμεσοι εταίροι των προσώπων αυτών έχουν 

περιορισμένη ευθύνη λόγω του ότι είναι είτε νομικά πρόσωπα της περίπτωσης α΄ ή 

άλλου νομικού τύπου συγκρίσιμου με τα νομικά πρόσωπα της περίπτωσης αυτής. 

γ) Η ετερόρρυθμη εταιρία, η ομόρρυθμη εταιρία, η ατομική επιχείρηση και κάθε άλλη 

οντότητα που έχει υποχρέωση εφαρμογής αυτού του νόμου. 

δ) Κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές οντότητες που ανήκουν στο δημόσιο τομέα ή 

ελέγχονται από το δημόσιο ή τελούν υπό την εποπτεία του δημοσίου χωρίς να 

εμπίπτουν στο άρθρο 156 Ν.4270/2014 (περί εφαρμογής του λογιστικού σχεδίου της 

γενικής κυβέρνησης – κεντρική κυβέρνηση, ΟΤΑ, Οργανισμοί Κοινωνικής 

Ασφάλισης- με σκοπό την ομοιόμορφη λογιστική απεικόνιση των συναλλαγών της). 

ε)Φορείς γενικής κυβέρνησης  (κεντρική κυβέρνηση, οργανισμοί τοπικής 

αυτοδιοίκησης- ΟΤΑ, οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης-ΟΚΑ, σύμφωνα με τους 

κανόνες και τα κριτήρια του Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών-ΕΣΟΛ). 

στ)Φορείς του δημοσίου εκτός της γενικής κυβέρνησης (θεωρούνται υποτομείς της 

γενικής κυβέρνησης, και καθορίζονται από το μητρώο φορέων της γενικής 

κυβέρνησης με ευθύνη της ελληνικής στατιστικής αρχής ως ξεχωριστά νομικά 

πρόσωπα υπό την εποπτεία των φορέων της κεντρικής διοίκησης και των ΟΤΑ). 

ζ) Οι παρακάτω κατηγορίες οντοτήτων που υποχρεούνται στη σύνταξη των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων βάσει των Διεθνών Προτύπων 
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Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) εφαρμόζουν μόνο τα άρθρα 3 έως 15 περί 

λογιστικών αρχείων και παραστατικών πωλήσεων και την παράγραφο 32 άρθρου 29 

του νόμου των ΕΛΠ που περιλαμβάνει την υποχρέωση αναγραφής της λογιστικής 

αξίας των προς διάθεση περιουσιακών στοιχείων: 

1) Οι οντότητες δημόσιου συμφέροντος(οι οντότητες των οποίων οι μετοχές ή 

κινητές αξίες είναι εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά κράτους- μέλους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις 

προληπτικής εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων και επενδυτικών 

επιχειρήσεων και τα ίδια πιστωτικά ιδρύματα). 

2) Τα χρηματοδοτικά ιδρύματα της περίπτωσης 26 παραγρ.1 του άρθρου 4 του 

Κανονισμού (ΕΕ)αριθμ.575/2013(η κύρια δραστηριότητα τους είναι η 

απόκτηση συμμετοχών). 

3) Οι ανώνυμες εταιρίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών του Ν.3606/2007(η 

λήψη της άδειας λειτουργίας τους λαμβάνεται από την Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς και ο σκοπός τους συνοψίζεται στην παροχή επενδυτικών 

υπηρεσιών σε τρίτους). 

4) Ανώνυμες εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου του Ν.3371/2005 (με 

αποκλειστικό αντικείμενο εργασίας τους τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου 

τους). 

5) Ανώνυμες εταιρίες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία του  Ν.2778/1999( 

νομικά πρόσωπα με αποκλειστική δραστηριότητα την απόκτηση και 

διαχείριση της ακίνητης περιουσίας). 

6) Ανώνυμες εταιρίες κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών του 

Ν.2367/1995 (επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στην 

συμμετοχή στο κεφάλαιο άλλων ημεδαπών και αλλοδαπών επιχειρήσεων). 

7) Ανώνυμες εταιρίες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων του Ν.4099/2012 (η 

βασική τους δραστηριότητα συνίσταται στη διαχείριση συλλογικών 

συμβάσεων σε κινητές αξίες). 

8) Οντότητες χαρτοφυλακίου (αυτές οι εταιρίες ενεργοποιούνται 

επιχειρηματικά με την απόκτηση συμμετοχών σε άλλα νομικά πρόσωπα 

αποσκοπώντας στην επίτευξη κέρδους χωρίς άμεση ή έμμεση ανάμειξη στη 

διοίκηση αυτών των οντοτήτων). 

9) Κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές οντότητες που ανήκουν στο δημόσιο 

τομέα ή ελέγχονται από το δημόσιο ή τελούν υπό την εποπτεία του δημοσίου 
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και εμπίπτουν στο άρθρο 156 Ν.4270/2014 (περί εφαρμογής του λογιστικού 

σχεδίου της κυβέρνησης με σκοπό την ομοιόμορφη λογιστική απεικόνιση 

των συναλλαγών της). 

10) Οντότητες που έχουν αυτή την υποχρέωση βάσει άλλης νομοθετικής 

διάταξης. 

η) Η Τράπεζα της Ελλάδος συμμορφώνεται, εφόσον τα σχετικά άρθρα δεν αντίκειται 

στο καταστατικό της, με τα άρθρα 3-15 του Ν.4308/2014 (σχετικά με τα λογιστικά 

αρχεία και τα παραστατικά πληρωμών) εκτός από την παράγραφο 14 του άρθρου 5 

των ΕΛΠ που αναφέρεται στη διάθεση των λογιστικών αρχείων στα ελεγκτικά 

όργανα. 

 

3.2 Οντότητες που εξαιρούνται από τις διατάξεις του Ν.4308/2014 

 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βασικές προϋποθέσεις για την ένταξη στο λογιστικό 

καθεστώς των ελληνικών λογιστικών προτύπων είναι η άσκηση επιχειρηματικής 

δραστηριότητας και η δήλωση της  επιχειρηματικής έδρας της οντότητας στην 

ελληνική επικράτεια είναι λογικό να εξαιρούνται από την τήρηση των ΕΛΠ οι 

ακόλουθες εταιρίες: 

� Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που δεν αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική 

δραστηριότητα στην Ελλάδα, είχαν, όμως την υποχρέωση τήρησης βιβλίων βάσει 

των διατάξεων του ΚΦΑΣ. Με την εφαρμογή του παρόντος νόμου δεν 

υποχρεούνται στην τήρηση των λογιστικών βιβλίων και σύνταξης των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων εφόσον αποκτούν εγκατάσταση ή/και 

ανεγείρουν ακίνητο κυριότητας τους στην Ελλάδα. 

� Το υποκατάστημα αλλοδαπής τράπεζας που δραστηριοποιείται εντός της ελληνικής 

επικράτειας απαλλάσσεται από την προσαρμογή στον νόμο των ΕΛΠ επειδή 

αποτελεί τμήμα μιας αλλοδαπής τράπεζας, η οποία λειτουργεί υπό την πλήρη 

εποπτεία των αρχών της χώρας της. 

� Οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. του Ν.2859/2000, βάσει ύψους 

ακαθάριστων εσόδων τους από την πώληση αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους 

και την παροχή αγροτικών υπηρεσιών ή του ποσού των δικαιωμάτων ενιαίας 

ενίσχυσης που λαμβάνουν, ανά φορολογικό έτος. Τα ποσοτικά όρια της 
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παραγράφου αυτής ορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων 

Εσόδων. 

� Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία, ευκαιριακά και ως παρεπόμενη απασχόληση, 

πωλούν προϊόντα ή παρέχουν υπηρεσίες, εφόσον οι συναλλαγές αυτές στο σύνολό 

τους δεν υπερβαίνουν το ποσό των 10.000 ευρώ ετησίως. 

� Δημόσιοι ή ιδιωτικοί υπάλληλοι ή συνταξιούχοι που είναι συγγραφείς ή εισηγητές 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων, εφόσον δεν ασκούν άλλη 

επιχειρηματική δραστηριότητα 

 

 

3.3 Καθορισμός μεγεθών οντοτήτων   

 

Η διάκριση των οντοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των ΕΛΠ κρίνεται 

επιβεβλημένη γιατί η ένταξη της κάθε οντότητας σε συγκεκριμένη κατηγορία 

καθορίζει το τηρούμενο λογιστικό της σύστημα (απλογραφικό ή διπλογραφικό) και 

τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις που πρέπει να συντάσσει στο τέλος της 

διαχειριστικής περιόδου. Ακόμη, με βάση το μέγεθος μιας επιχείρησης προβλέπονται 

ή όχι με τον παρόντα νόμο ορισμένες απλοποιήσεις και απαλλαγές και ρυθμίζονται 

διεξοδικά θέματα αναφορικά με το είδος και το πλήθος των πληροφοριών του 

προσαρτήματος. 

 Για την καλύτερη και πιο εμπεριστατωμένη κατηγοριοποίηση των οντοτήτων, 

αυτές αρχικά διαχωρίζονται σε δύο επιμέρους ομάδες: 

1) Οντότητες εκτός της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 34/2013/Ε.Ε. 

2) Οντότητες εντός της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 34/2013/Ε.Ε. 

 

3.3.1 Οντότητες εκτός της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 34/2013/Ε.Ε. 

 

Σ’ αυτή την πρώτη ομάδα κατατάσσονται η ομόρρυθμη εταιρία, η απλή ετερόρρυθμη 

εταιρία, η ατομική επιχείρηση, οι αστικές εταιρίες κερδοσκοπικού ή μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι κοινωνίες αστικού δικαίου, οι συνεταιρισμοί, οι 

δικηγορικές εταιρίες, οι κοινοπραξίες, τα ΝΠΙΔ, τα σωματεία, οι σύλλογοι και γενικά 

τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (άρθρο 1 παραγρ.2γ 

Ν.4308/2014). 
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Χαρακτηριστικό στοιχείο αυτών των οντοτήτων αποτελεί η απευθείας ένταξη 

τους στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων εφόσον ο κύκλος εργασιών τους 

δεν υπερβαίνει το ποσό των 1.500.000,00 ΕΥΡΩ για δύο διαδοχικές διαχειριστικές 

περιόδους. Σε περίπτωση που τα ετήσια ακαθάριστα έσοδα μιας οντότητας 

ξεπεράσουν το ποσό των 1.500.000,00 ΕΥΡΩ για δύο συνεχείς χρήσεις τότε 

μετατοπίζεται στην κατηγορία της μικρής οντότητας χωρίς να εξεταστεί κάποια άλλη 

προϋπόθεση. 

Στην ίδια ομάδα ανήκουν και οι επιχειρήσεις εμπορίας υγρών καυσίμων του 

νόμου 3054/2002 υπό τον όρο να έχουν συσταθεί σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο που 

προβλέπεται για τις οντότητες που δεν αναφέρονται στην ευρωπαϊκή οδηγία 

34/2013/Ε.Ε. (Ο.Ε., Ε.Ε, ατομική επιχείρηση κτλ) και με μόνη προϋπόθεση ο κύκλος 

εργασιών τους να μην υπερβαίνει το ποσό των 8.000.000,00 ΕΥΡΩ. 

Οι πολύ μικρές οντότητες της πρώτης ομάδας( Ο.Ε. Ε.Ε., ατομικές 

επιχειρήσεις) βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση σε σχέση με τις πολύ μικρές οντότητες 

της δεύτερης ομάδας (οντότητες εντός της Ευρωπαϊκής Οδηγίας) επειδή 

απαλλάσσονται από την υποχρέωση κατάρτισης του Ισολογισμού και κατ’ επέκταση 

από την τήρηση διπλογραφικών βιβλίων. Ειδική λογιστική μεταχείριση προβλέπεται 

μόνο για τους συνεταιρισμούς, οι οποίοι βάσει του καταστατικού τους υποχρεούνται 

στην κατάρτιση Ισολογισμού αλλά εξαιρούνται από την τήρηση διπλογραφικών 

βιβλίων. Αντίθετα, οι πολύ μικρές οντότητες της δεύτερης ομάδας (Α.Ε., Ε.Π.Ε., 

Ι.Κ.Ε.) συντάσσουν Ισολογισμό και αποτυπώνουν τις οικονομικές συναλλαγές τους 

στα διπλογραφικά βιβλία. 

 

3.3.2 Οντότητες εντός της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 34/2013/Ε.Ε. 

 

Στην δεύτερη ομάδα περιλαμβάνονται η ανώνυμη εταιρία, η εταιρία περιορισμένης 

ευθύνης, η ετερόρρυθμη κατά μετοχάς εταιρία, η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία, η 

ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρία των οποίων όλοι οι άμεσοι ή έμμεσοι εταίροι 

έχουν περιορισμένη ευθύνη ως νομικά πρόσωπα (Α.Ε., Ε.Π.Ε, Ι.Κ.Ε.), κερδοσκοπικές 

ή μη κερδοσκοπικές οντότητες που ανήκουν στο δημόσιο τομέα ή ελέγχονται από τον 

δημόσιο τομέα ή τελούν υπό την εποπτεία του δημοσίου μη εμπιπτόμενες στο άρθρο 

156 του Ν.4270/2014 (άρθρο 1 §2αβδ του Ν.4308/2014) και οι υπόλοιπες οντότητες 

που υπάγονται στα ΕΛΠ. 
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 Τα νομικά πρόσωπα αυτής της ομάδας κατηγοριοποιούνται στις πολύ μικρές, 

στις μικρές, στις μεσαίες και στις μεγάλες οντότητες με την ύπαρξη συγκεκριμένων 

κριτηρίων κατά την ημερομηνία του ισολογισμού τους που διακρίνονται στο σύνολο 

του ενεργητικού, τον κύκλο εργασιών και το μέσο όρο εργαζομένων κάθε 

διαχειριστικής περιόδου. 

 Το σύνολο του ενεργητικού ουσιαστικά περιλαμβάνει το σύνολο των 

περιουσιακών στοιχείων όπως απεικονίζονται στο υπόδειγμα του Ισολογισμού κάθε 

οντότητας. Συνεχίζοντας, ο κύκλος εργασιών περιλαμβάνει τα συνολικά ακαθάριστα 

έσοδα που προκύπτουν από τις συνήθεις δραστηριότητες του νομικού προσώπου. Για 

τον προσδιορισμό του κύκλου εργασιών, διαχειριστική περίοδος μικρότερη των 

τεσσάρων μηνών δεν λαμβάνεται υπόψη ενώ για χρήση της οποίας η διάρκεια είναι 

μεγαλύτερη των τεσσάρων μηνών αλλά μικρότερη των δώδεκα μηνών 

πραγματοποιείται αναγωγή σε ετήσια βάση για τον υπολογισμό των ακαθάριστων 

εσόδων. Ακόμη, χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δεκαπέντε ημερών θεωρείται ως 

μήνας ενώ περίοδος μικρότερη των δεκαπέντε ημερών δεν λογίζεται καθόλου.  

O μέσος όρος του προσωπικού αφορά το σύνολο των εργαζομένων που έχουν 

αποδεδειγμένα εργασία έμμισθης απασχόλησης με την εταιρία. Για την εύρεση του 

μέσου όρου του προσωπικού λαμβάνεται υπόψη η βάση της πλήρους απασχόλησης 

σε ημερήσια και ετήσια βάση για όλους τους εργαζόμενους  με έμμισθη απασχόληση. 

 Βασική προϋπόθεση για την κατάταξη κάθε οντότητας σε μία κατηγορία 

αποτελεί η πλήρωση δύο εκ των τριών κριτηρίων αναζήτησης ενώ για την αλλαγή 

κατηγορίας απαιτείται η υπέρβαση δύο από τα συνολικά τρία κριτήρια κατά τις δύο 

προηγούμενες συνεχόμενες χρήσεις. 

 Ειδικότερα, τα προκαθορισμένα κριτήρια ανά κατηγορία είναι: 

Πολύ Μικρές Οντότητες 

 α) Σύνολο Ενεργητικού: μικρότερο από 350.000,00 ΕΥΡΩ 

 β) Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: μικρότερο από 700.000,00 ΕΥΡΩ 

 γ) Μέσος όρος προσωπικού κατά τη διάρκεια περιόδου: 10 άτομα και κάτω 

 

Μικρές Οντότητες   

 α) Σύνολο Ενεργητικού: 350.000,00- 4.000.000,00 ΕΥΡΩ 

 β) Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: 700.000,00- 8.000.000,00 ΕΥΡΩ 

γ) Μέσος όρος προσωπικού κατά τη διάρκεια περιόδου: 50 άτομα και κάτω 
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Μεσαίες Οντότητες 

 α) Σύνολο Ενεργητικού: 4.000.000,00- 20.000.000,00 ΕΥΡΩ 

 β) Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: 8.000.000,00-40.000.000,00 ΕΥΡΩ 

 γ) Μέσος όρος προσωπικού κατά τη διάρκεια περιόδου: 250 άτομα και κάτω 

 

Μεγάλες Οντότητες 

 α) Σύνολο Ενεργητικού: 20.000.000,00 ΕΥΡΩ και πάνω 

 β) Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: 40.000.000,00 ΕΥΡΩ και πάνω 

 γ) Μέσος όρος προσωπικού κατά τη διάρκεια περιόδου:  πάνω από 250 άτομα  

Στη συνέχεια παρατίθεται ένας συγκεντρωτικός πίνακας με τις κατηγορίες των 

οντοτήτων με βάσει το μέγεθός τους για την πληρέστερη απεικόνιση τους σύμφωνα 

με το νομικό πλαίσιο των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων. 

 

Κριτήρια μεγέθους 

Προσοχή: Κάλυψη (ή μη) 2 από τα 3 κριτήρια για δύο συνεχόμενες χρήσεις 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

(€) 

ΚΑΘΑΡΟΣ 

ΚΥΚΛΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ (€) 

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Πολύ μικρές άρθρου 1 

§2γ (Ο.Ε.,Ε.Ε, 

ατομική κλπ..) 

- < = 1.5000.000,00 - 

Μικρές άρθρου 1 §2γ 

(Ο.Ε.,Ε.Ε, ατομική 

κλπ..) 

- > 1.5000.000,00 - 

Πολύ μικρές άρθρου 1 

§2α και 2β  

<=350.000,00 <=700.000,00 <=10 

Μικρές άρθρου 1 §2α 

και 2β 

<=4.000.000,00 <=8.000.000,00 <=50 

Μεσαίες (όλες) <=20.000.000,00 <=40.000.000,00 <=250 

Μεγάλες (όλες) >20.000.000,00 >40.000.000,00 >250 

 

Παράδειγμα 

Α)Η οντότητα ‘’ΑΒΓ ΕΠΕ’’ παρουσιάζει τα ακόλουθα δεδομένα: 
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 2013 2014 2015 

Σύνολο ενεργητικού  325.000,00 € 1.350.000,00 € 2.000.000,00 

Κύκλος εργασιών 680.000,00 € 3.000.000,00 € 3.500.000,00 € 

Μ.Ο. προσωπικού 11 11 11 

 

Όσον αφορά το εργατικό δυναμικό και για τα τρία έτη (2013-2015) η οντότητα 

απασχολεί 5 άτομα πλήρους απασχόλησης, 8 άτομα πλήρους ετήσιας απασχόλησης 

αλλά μερικής ημερήσιας απασχόλησης 5 ωρών και 3 άτομα εποχιακής απασχόλησης 

4 μηνών με πλήρη ημερήσια απασχόληση. Να εντοπιστεί η κατηγορία οντότητας 

στην οποία ανήκει η εταιρία ‘’ΑΒΓ ΕΠΕ’’ κατά τα έτη 2015-2016. 

 

Λύση 

Εύρεση μέσου όρου προσωπικού 

Μέσος όρος προσωπικού: 

 5 άτομα ×
�

�
( ωράριο ημερήσιας βάσης) ×

��

��
(μήνες απασχόλησης ετήσιας βάσης) 

+ 8 άτομα ×
��

��
×

�

�
 

+ 3 άτομα×
	

��
×

�

�
 

= 5+ 5+1 =11 άτομα 

Για το έτος 2015, η οντότητα ‘’ΑΒΓ ΕΠΕ’’ ανήκει στις πολύ μικρές οντότητες 

(άρθρου 1§2αβ Ν.4308/2014)επειδή κατά τις δύο προηγούμενες περιόδους 2013-

2014 δεν έχει υπερβεί και στις δύο περιόδους δύο εκ των τριών κριτηρίων ώστε να 

ενταχθεί στην επόμενη κατηγορία. 

Για το έτος 2016, η οντότητα ‘’ΑΒΓ ΕΠΕ’’ ανήκει στις μικρές οντότητες (άρθρου 

1§2αβ Ν.4308/2014)επειδή στις δύο προηγούμενες περιόδους 2014-2015 έχει υπερβεί 

τα όρια δύο εκ των τριών κριτηρίων (κύκλος εργασιών και σύνολο ενεργητικού)και 

κατατάσσεται στην επόμενη κατηγορία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4:  

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ 

 

4.1 Λογιστικά Αρχεία 

 

Τα λογιστικά αρχεία διέπονται από ηλεκτρονικά ή φυσικά μέσα τα οποία παρέχουν 

σημαντικές πληροφορίες για την ολοκλήρωση των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων και διακρίνονται στα λογιστικά στοιχεία και στα λογιστικά βιβλία. 

Ουσιαστικά, στον Ν.4308/2014 γίνεται λόγος για τα λογιστικά αρχεία αλλά μ’ αυτή 

την ορολογία νοούνται τα λογιστικά στοιχεία και βιβλία της οντότητας.  

Τα λογιστικά αρχεία είναι, κυρίως τα αποδεικτικά-παραστατικά εκτέλεσης 

μιας συναλλαγής (π.χ. τιμολόγιο πώλησης, αποδείξεις λιανικής πώλησης κτλ), τα 

οποία στη συνέχεια σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες κινήσεις που πραγματοποιούνται 

εντός και εκτός της επιχείρησης καταχωρούνται στα λογιστικά βιβλία (π.χ. 

ημερολόγιο, αναλυτικά και συγκεντρωτικό καθολικό, βιβλίο απογραφής 

περιουσιακών στοιχείων κτλ). Συμπερασματικά, τα ενημερωμένα λογιστικά βιβλία 

αποτελούν πηγή άντλησης οικονομικών στοιχείων για την ορθή σύνταξη των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

 Στα λογιστικά αρχεία καταγράφονται όλα τα οικονομικά γεγονότα 

ανεξαρτήτως μεγέθους και παρακολουθούνται τυχόν μεταβολές αυτών διεξοδικά, 

χωρίς να υπάρχουν χαρακτηρισμοί περί σημαντικών και ασήμαντων ποσών που θα 

μπορούσαν να δικαιολογήσουν μη καταχωρήσεις. Η τήρηση των λογιστικών αρχείων 

γίνεται είτε ηλεκτρονικά είτε χειρόγραφα με τη δυνατότητα σύνταξης των λογιστικών 

στοιχείων και σε γλώσσα εκτός της ελληνικής αλλά τα λογιστικά βιβλία 

διαμορφώνονται αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα. 

 

4.2 Άλλα Λογιστικά Αρχεία  

 

Μια σειρά πιο εξειδικευμένων λογιστικών βιβλίων που οι οντότητες ορισμένων 

κατηγοριών υποχρεούνται να τηρούν με ημερομηνία αναφοράς την ημερομηνία του 

ισολογισμού είναι: 

α) Αρχείο ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων. 
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β) Αρχείο επενδύσεων σε χρεωστικούς τίτλους, τίτλους καθαρής θέσης και λοιπούς 

τίτλους. 

γ) Αρχείο ιδιόκτητων αποθεμάτων. 

δ) Αρχείο αποθεμάτων τρίτων. 

ε) Αρχείο λοιπών περιουσιακών στοιχείων. 

στ) Αρχείο λογαριασμών καθαρής θέσης. 

ζ) Αρχείο λογαριασμών υποχρεώσεων. 

η) Αρχείο περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα. 

 

4.3 Λογιστικό Σύστημα 

 

Στο λογιστικό σύστημα μιας οντότητας εντάσσονται τα επιμέρους λογιστικά αρχεία 

και μια σειρά διαδικασιών και μεθόδων που εξυπηρετούν την καταχώρηση όλων των 

σχετικών συναλλαγών και γεγονότων, συμβάλλοντας , μ’ αυτόν τον τρόπο στην άρτια 

κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Η οντότητα τηρεί, στα πλαίσια 

του λογιστικού συστήματος της, όλων των προκυπτόντων πάσης φύσεως εσόδων, 

κερδών, εξόδων, ζημιών, αγορών και πωλήσεων περιουσιακών στοιχείων, εκπτώσεων 

και επιστροφών, φόρων, τελών και των πάσης φύσεως εισφορών σε ασφαλιστικούς 

οργανισμούς.  

Επιπλέον, το λογιστικό σύστημα παρακολουθεί κάθε γεγονός από λογιστική 

και από φορολογική βάση. Η λογιστική βάση των στοιχείων αποτυπώνει την αξία των 

εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων όπως αναγνωρίζονται 

στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Η φορολογική  βάση, από την άλλη μεριά, 

περιλαμβάνει την αξία αυτών των στοιχείων για σκοπούς φορολογίας εισοδήματος. 

Με τον νόμο των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων υποστηρίζονται δύο 

λογιστικά συστήματα, τα οποία προσαρμόζονται ανάλογα με τη φύση και το μέγεθος 

της οντότητας: το απλογραφικό και το διπλογραφικό σύστημα. 
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4.3.1 Απλογραφικό Σύστημα (ή Απλοποιημένα Λογιστικά Πρότυπα ή 

Βιβλία Εσόδων-Εξόδων ή Βιβλία Β’ κατηγορίας ή Απλογραφικά 

Βιβλία)  

 

Οι οντότητες που δεν συντάσσουν Ισολογισμό έχουν τη δυνατότητα να 

ακολουθήσουν ένα κατάλληλο απλογραφικό σύστημα με τη διατήρηση ενός βιβλίου 

Εσόδων – Εξόδων όπου εκεί μπορούν να καταγράφονται όλα τα οικονομικά 

γεγονότα( έσοδα, έξοδα, κέρδη, ζημίες φόροι, αγορές κτλ). Συνήθως, οι πολύ μικρές 

οντότητες της παραγρ.2γ του άρθρου 1 του Ν.4308/2014 εφαρμόζουν το 

απλογραφικό λογιστικό σύστημα. 

 Σε κάθε περίπτωση, αυτές οι οντότητες δύνανται, κατ’ επιλογήν, να 

χρησιμοποιήσουν το διπλογραφικό σύστημα αντί του απλογραφικού, παραλείποντας 

την κατάρτιση του Ισολογισμού. Μεταγενέστερα, μπορούν να επανέλθουν στο 

πρότερο απλογραφικό σύστημα οποτεδήποτε και χωρίς κανέναν περιορισμό. 

 

4.3.2 Διπλογραφικό Σύστημα (ή Βιβλία Γ΄ κατηγορίας ή 

Διπλογραφικά Βιβλία)  

 

 Όταν μια οντότητα συντάσσει Ισολογισμό, υιοθετεί τη χρήση ενός κατάλληλου 

διπλογραφικού συστήματος  και τηρεί: 

α) Αρχείο στο οποίο καταχωρείται αναλυτικά κάθε συναλλαγή και γεγονός 

(ημερολόγιο).   

β) Αρχείο με τις μεταβολές κάθε τηρούμενου λογαριασμού (αναλυτικό καθολικό).   

γ) Σύστημα συγκέντρωσης του αθροίσματος των αυξήσεων και μειώσεων (χρεώσεων 

και πιστώσεων), καθώς και το υπόλοιπο κάθε τηρούμενου λογαριασμού 

(ισοζύγιο).   

  Το διπλογραφικό σύστημα για την εξέταση των στοιχείων του 

Ισολογισμού και της Κατάστασης Αποτελεσμάτων εφαρμόζεται από όλες τις 

οντότητες που αναφέρονται στην Οδηγία 34/2013/Ε.Ε. και τις μικρές οντότητες της 

παραγρ.2γ του άρθρου 1 του Ν.4308/2014 με κύκλο εργασιών μεγαλύτερο του ποσού 

των 1.500.000,00 ΕΥΡΩ. 
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4.4 Η αξιοπιστία του λογιστικού συστήματος 

 

4.4.1 Διασφάλιση αξιοπιστίας λογιστικού συστήματος 

 

Πρωταρχική ευθύνη της οντότητας είναι η διασφάλιση ενός αξιόπιστου λογιστικού 

συστήματος, το οποίο είναι διαμορφωμένο να παρέχει έγκυρες και αληθείς 

πληροφορίες προς κάθε ενδιαφερόμενο εντός ή εκτός της επιχείρησης και 

ταυτόχρονα μεριμνά για να είναι άμεσα προσβάσιμα και πλήρως κατανοητά όλα τα 

δεδομένα αυτού του συστήματος ώστε να μην δημιουργούνται ασάφειες και 

λανθασμένα συμπεράσματα από τρίτους. 

 Για την υλοποίηση αυτού του σκοπού τα λογιστικά αρχεία εξετάζονται ως 

ενιαίο σύνολο και όχι τμηματικά επειδή αποτελούν μια διαδοχική αλυσίδα ενεργειών 

και κινήσεων προκειμένου να διαμορφωθεί το τελικό αποτέλεσμα που είναι η 

παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η μελέτη των οποίων 

καταδεικνύει την οικονομική θέση και τη λειτουργία της επιχείρησης. Απαιτείται, 

λοιπόν, γι’ αυτόν το στόχο τα λογιστικά αρχεία: 

α) να διέπονται από ορθή, τακτική και πλήρης καταχώρηση όλων των λογιστικών 

δεδομένων που προκύπτουν από τις συναλλαγές της οντότητας  

β) να ακολουθούν συστηματικά τις απαιτήσεις αυτού του νόμου και  

γ) να υποστηρίζουν τη σύνταξη των  χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με 

τις επιταγές του παρόντος νόμου. 

 

4.4.2 Τεκμήρια συναλλαγών  

 

Η εγγύηση μιας επιτυχημένης συναλλαγής προϋποθέτει την ύπαρξη ορισμένων 

κατάλληλων τεκμηρίων ( ηλεκτρονικών ή χειρόγραφων παραστατικών) που είτε 

ενημερώνουν την οντότητα για τις δικές τις υποχρεώσεις ή για υποχρεώσεις τρίτων 

είτε αποτελούν απόδειξη για την εξόφληση προϋπαρχόντων οικονομικών 

εκκρεμοτήτων. Έτσι, η οντότητα εφαρμόζει συγκεκριμένες δικλείδες ασφαλείας ώστε 

να είναι ισχυρή η τεκμηρίωση. Σύμφωνα με αυτές η οντότητα πρέπει να: 

- Να διασφαλίζει ότι υπάρχει αξιόπιστη και ελέγξιμη αλληλουχία τεκμηρίων 

(ελεγκτική αλυσίδα) για κάθε συναλλαγή ή γεγονός, από το χρόνο που προέκυψαν 

μέχρι το διακανονισμό τους. 
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- Να δημιουργεί αξιόπιστη και ελέγξιμη αλληλουχία τεκμηρίων, που διασφαλίζει την 

ευχερή συσχέτιση των συναλλαγών και άλλων γεγονότων με τα λογιστικά αρχεία 

και τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

- Να μεριμνά για την αυθεντικότητα των παραστατικών (τεκμηρίων) και την 

ακεραιότητα του περιεχομένου τους, με σκοπό την επιβεβαίωση της προέλευσης 

αυτών και την τεκμηρίωση της συναλλαγής. 

 

4.4.3 Δικλείδες Ασφαλείας στη Διακίνηση Αποθεμάτων 

 

Η παρακολούθηση της διακίνησης των αποθεμάτων κάθε οντότητας κρίνεται 

απαραίτητη προκειμένου να λυθούν πιθανά προβλήματα και να εξαλειφτούν 

περιστατικά που μπορούν να θέσουν υπό αμφισβήτηση επικείμενες συναλλαγές 

εξαιτίας ενδεχόμενης ανυπαρξίας των κατάλληλων παραστατικών. Οι βασικοί τομείς  

που εξετάζονται από την επιχείρηση είναι: 

α) Τα παραληφθέντα αποθέματα είτε έχουν τιμολογηθεί είτε όχι . 

β) Τα αποστελλόμενα  αποθέματα είτε έχουν τιμολογηθεί είτε όχι . 

γ) Τα αποθέματα σε χώρους τρίτων. 

δ) Τα αποθέματα τρίτων σε δικούς της χώρους. 

 Σε κάθε διακίνηση αποθεμάτων, οι δικλείδες ασφαλείας υφίστανται, εφόσον 

είναι διαθέσιμα τα ακόλουθα στοιχεία: 

α) Η πλήρης επωνυμία ή το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση και ο Αριθμός 

Φορολογικού Μητρώου. 

β)   Η ποσότητα και το είδος των διακινούμενων αγαθών. 

γ)   Η ημερομηνία που έγινε η διακίνηση.  

 Σε κάθε περίπτωση, η συναλλαγή πρέπει να αποδεικνύεται με συγκεκριμένα 

παραστατικά. Όταν, όμως, δεν έχει ληφθεί ούτε παραστατικό διακίνησης(Δελτίο 

Αποστολής ή Συνοδευτικό Διακίνησης Αποθεμάτων) ούτε τιμολόγιο πώλησης, η 

οντότητα επιβάλλεται να καταχωρήσει, χωρίς αναβολή, σε κατάλληλο αρχείο όλες τις 

απαιτούμενες πληροφορίες με την παραλαβή των αποθεμάτων. Σε γενικές γραμμές, ο 

τρόπος παρακολούθησης των αποθεμάτων έχει την παρακάτω σχηματική μορφή 
11

: 

                                                             
11

Σταματόπουλος Δ. , Σταματόπουλος Π. και Σταματόπουλος Γ., (2015),‘’ Ελληνικά 

Λογιστικά Πρότυπα- Ανάλυση – Ερμηνεία’’, εκδόσεις forin Σταματόπουλος, Αθήνα 

Νοέμβριος 2015. 
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ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 

 

 

Τεκμηρίωση της διακίνησης με την έκδοση παραστατικού διακίνησης 

 

 

 

 

4.5. Ενημέρωση και φύλαξη λογιστικών αρχείων 

 

4.5.1 Χρόνος ενημέρωσης λογιστικών αρχείων 

 

Η ενημέρωση των λογιστικών αρχείων (βιβλίων) επιτυγχάνεται με τη συστηματική 

καταχώρηση τόσο των εκδιδόμενων όσο και των λαμβανόμενων παραστατικών στα 

προβλεπόμενα λογιστικά βιβλία ανάλογα με το μέγεθος της οντότητας. 

Συγκεκριμένα, όταν μια οντότητα συντάσσει Ισολογισμό, η καταγραφή των εν 

κινήσει μηνιαίων παραστατικών διενεργείται το αργότερο μέχρι το τέλος του 

επόμενου μήνα. Από την άλλη, επιχειρήσεις που απαλλάσσονται από την κατάρτιση 

του Ισολογισμού, νομιμοποιούνται να καταχωρήσουν το σύνολο των παραστατικών 

κάθε ημερολογιακού τριμήνου το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τη 

λήξη του. 

 Σε κάθε περίπτωση, παρέχεται η δυνατότητα στην οντότητα εντός των 

ανωτέρω προθεσμιών, να προβαίνει αρχικά, στην ενημέρωση των λογιστικών 

αρχείων είτε σε λογιστική είτε σε φορολογική βάση είτε ταυτόχρονα και κατόπιν να 

δίνει πληροφορίες στο λογιστικό σύστημα, συμπληρωματικά, για τη φορολογική ή 

                                                                                                                                                                              

 

 

Τίθενται κανόνες για την παρακολούθηση των παραλαμβανόμενων και 

αποστελλόμενων αποθεμάτων, είτε έχουν τιμολογηθεί είτε όχι. 

Τήρηση αρχείου ποσοτικής διακίνησης αποθεμάτων 



23 

 

λογιστική αξία ώστε να ολοκληρώνεται από όλες τις πλευρές η διαδικασία της 

μεθοδικής καταγραφής των οικονομικών γεγονότων. 

 Συνεχίζοντας, τα στοιχεία που συγκεντρώνονται από τα λογιστικά βιβλία 

χρησιμοποιούνται για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, 

ενέργεια που και αυτή ακολουθεί καταγεγραμμένη προθεσμία. Ειδικότερα, η 

ολοκλήρωση της σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων γίνεται εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου. Διευκρινίζεται, ακόμη, ότι το 

κόστος κτήσης των αναλωθέντων αποθεμάτων δεν καταχωρείται κατά τη διάρκεια 

της περιόδου αλλά μπορεί να προσδιοριστεί συγκεντρωτικά από τα στοιχεία των 

τηρούμενων αρχείων μέχρι την ημερομηνία σύνταξης των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων. 

 

4.5.2 Χρόνος φύλαξης λογιστικών αρχείων 

 

Με το πέρας της κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων τα λογιστικά 

αρχεία πρέπει να διαφυλάσσονται σε οποιαδήποτε μορφή ( έντυπη ή ηλεκτρονική) για 

χρονικό διάστημα πέντε ετών από τη λήξη της φορολογικής περιόδου. Δίνεται 

ευχέρεια επιλογής στον τρόπο φύλαξης των λογιστικών στοιχείων και βιβλίων 

εφόσον υπάρχει σύστημα αναζήτησης, εμφάνισης, και εκτύπωσης ή αναπαραγωγής 

για τη διευκόλυνση οποιαδήποτε έργου. 

 Η δυνατότητα διαφύλαξης των λογιστικών αρχείων σε ηλεκτρονικά μέσα 

προβλέπεται διεξοδικά για το σύνολο των λογιστικών αρχείων και βιβλίων μετά την 

31 Δεκεμβρίου 2014. Για τα παραστατικά, ωστόσο, υπάρχει σχετική αναφορά για την 

ηλεκτρονική τους αποθήκευση και πριν την 01 Ιανουαρίου 2015, σε αντίθεση με τα 

τηρούμενα μέχρι 31/12/2014 λογιστικά βιβλία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: 

 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ 

 

5.1 Τιμολόγιο Πώλησης 

 

Τιμολόγιο είναι το στοιχείο που εκδίδεται από την υποκείμενη σ’ αυτόν τον νόμο 

οντότητα για κάθε πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών, εντός της χώρας ή άλλης 

χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή προς άλλη χώρα καθώς και σε κάθε 

περίπτωση συναλλαγής που υπόκειται σε Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) βάσει 

της ισχύουσας νομοθεσίας. Κάθε έγγραφο που ενσωματώνει τις απαραίτητες 

πληροφορίες του τιμολογίου, θεωρείται τιμολόγιο εφόσον ο παραλήπτης των αγαθών 

ή των υπηρεσιών το κάνει αποδεκτό. 

 Επιγραμματικά, λοιπόν, σύμφωνα με τις διατάξεις των ΕΛΠ, το τιμολόγιο 

εκδίδεται για: 

α) την πώληση αγαθών ιδίων ή τρίτων 

β) την παροχή υπηρεσιών 

γ) την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών εκτός χώρας 

δ) εκπτώσεις, επιστροφές ή άλλες διαφορές κατά την πώληση αγαθών ή παροχή 

υπηρεσιών 

ε) την αγορά αγαθών από μη υπόχρεους (αυτοτιμολόγηση) 

στ) την αγορά αγαθών ή υπηρεσιών από αρνούμενους να εκδώσουν τιμολόγιο. 

 Αξίζει να σημειωθεί, ότι σε κάθε οικονομική δοσοληψία συντάσσεται ένα 

τιμολόγιο από το εκάστοτε υπόχρεο μέλος και οι όποιες διακρίσεις των εκδοθέντων 

τιμολογίων (Τιμολόγιο Πώλησης, Τιμολόγιο Αγοράς, Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών 

κτλ) επιβάλλονται από τις ανάγκες των συναλλαγών. Με τις νέες διατάξεις, τα 

τιμολόγια, πλέον, συντάσσονται αθεώρητα είτε χειρόγραφα είτε μηχανογραφικά είτε 

σε ηλεκτρονική μορφή. 

 Έτσι, η επιχείρηση με βασική δραστηριότητα την πώληση αγαθών και 

υπηρεσιών υποχρεούται να εκδώσει τιμολόγιο για κάθε πώληση. Εναλλακτικά, 

εφόσον ο  πωλητής έχει συνάψει ανάλογη συμφωνία, επιτυγχάνει την έκδοση του 

τιμολογίου είτε από τον αγοραστή είτε από τρίτο πρόσωπο που εκπροσωπεί τον 

πωλητή.  
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Με τη συμμετοχή τρίτου προσώπου κατά την έκδοση του τιμολογίου 

πώλησης εξ ονόματος και για λογαριασμό του πωλητή καθιερώνεται και η δική του 

ευθύνη στο να μεταβιβάζει στον τελευταίο όλες τις απαραίτητες πληροφορίες στα 

πλαίσια αυτής της συναλλαγής. Άλλωστε, απαραίτητη προϋπόθεση για να θεωρηθεί 

μια δοσοληψία έγκυρη είναι η έκδοση του κατάλληλου παραστατικού, η εξακρίβωση 

ότι τα αντισυμβαλλόμενα μέρη είναι υπαρκτά και υποκείμενα στις ισχύουσες 

διατάξεις και τέλος ότι αυτή η συναλλαγή αφορά στην άσκηση του επαγγέλματος 

τους ή στην εκτέλεση του σκοπού τους κατά περίπτωση. 

 

5.2 Πιστωτικό Τιμολόγιο 

 

Μια άλλη μορφή τιμολογίου είναι το Πιστωτικό Τιμολόγιο, το οποίο συντάσσεται σε 

περιπτώσεις εκπτώσεων, επιστροφών ή άλλων διαφορών. Τέτοιες διαφορές μπορεί να 

είναι η διαπίστωση ελλειμμάτων κατά την αποστολή και παράδοση των αγαθών, 

λανθασμένου υπολογισμού αξίας, λανθασμένη αναγραφή επωνυμίας, εσφαλμένης 

χρέωσης ΦΠΑ επί του αρχικά εκδοθέντος τιμολογίου και τυχόν άλλες διαφορές, που 

έχουν σχέση και επηρεάζουν το περιεχόμενο του αρχικού τιμολογίου. Το πιστωτικό 

τιμολόγιο εκδίδεται από τον πωλητή αγαθών ή παροχής υπηρεσιών. 

 

5.3 Τιμολόγιο Αγοράς 

 

Ο νόμος των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων κάνει λόγο, ακόμη, και για το 

Τιμολόγιο Αγοράς. Το σχετικό παραστατικό συντάσσεται σε δύο διαφορετικές 

περιπτώσεις από τον αγοραστή των αγαθών ή των υπηρεσιών και δεν προβλέπεται 

υπολογισμός φόρου προστιθέμενης αξίας κατά την έκδοση του παρά μόνο χαρτόσημο 

2,4%: 

α) Το παραστατικό αγοράς εκδίδεται όταν ο πωλητής αρνείται να εκδώσει τιμολόγιο 

πώλησης. Εδώ, ο χρόνος έκδοσης του τιμολογίου σηματοδοτείται είτε άμεσα με την 

αγορά των αγαθών είτε εφόσον υπάρχει Δελτίο Αποστολής για τη μεταφορά τους 

μέχρι τις 15 του επόμενου μήνα. 

β) Στο ενδεχόμενο επιτηδευματίας να προβεί σε αγορά αγαθών από μη 

επιτηδευματία, προβλέπεται η έκδοση τιμολογίου αγοράς. Εδώ, ο χρόνος έκδοσης του 



26 

 

τιμολογίου σηματοδοτείται είτε άμεσα με την αγορά των αγαθών είτε εφόσον υπάρχει 

Δελτίο Αποστολής για τη μεταφορά τους μέχρι τις 15 του επόμενου μήνα. 

 

5.4 Περιπτώσεις παράλειψης Τιμολογίου 

 

Αν και σε κάθε συναλλαγή επιβάλλεται η έκδοση του τιμολογίου, υπάρχουν είδη 

οικονομικών συναλλαγών για τις οποίες δεν υπάρχει υποχρέωση δημιουργίας 

τιμολογίου για την ολοκλήρωση τους: 

α) Οι πράξεις και οι δραστηριότητες που διενεργούν το Δημόσιο, οι περιφέρειες, οι 

νομαρχίες, οι δήμοι, οι κοινότητες και οι λοιποί οργανισμοί δημοσίου δικαίου 

απαλλάσσονται από τη συνοδεία τιμολογίων για τη διεκπεραίωση τους, εφόσον  

αυτές οι ενέργειες δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ βάσει της Κοινοτικής Οδηγίας 

2006/112/ΕΕ. 

β) Για την είσπραξη αποζημιώσεων, επιδοτήσεων, οικονομικών ενισχύσεων, 

επιστροφών τόκων, εισφορών και λοιπών συναφών εσόδων δεν προβλέπεται η 

έκδοση τιμολογίου από την Οδηγία 2006/112/ΕΕ. Η συναλλαγή δύναται να 

τεκμηριώνεται από παραστατικό που εκδίδει ο χορηγών το σχετικό ποσό ή η τράπεζα 

που το καταβάλλει (π.χ. απόφαση επιχορήγησης, βεβαίωση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που 

περιλαμβάνει τα στοιχεία του δικαιούχου, το ποσό, την ημερομηνία ή άλλο ανάλογο 

στοιχείο). 

γ) Τα φυσικά πρόσωπα που ευκαιριακά ως παρεπόμενη απασχόληση πωλούν αγαθά ή 

παρέχουν υπηρεσίες  χωρίς το εισόδημα από αυτές τις συναλλαγές να ξεπερνάει το 

ποσό των 10.000,00 ΕΥΡΩ και εφόσον απαλλάσσονται από τη τήρηση βιβλίων. 

δ) Οι δημόσιοι ή ιδιωτικοί υπάλληλοι ή συνταξιούχοι που είναι συγγραφείς ή 

εισηγητές σεμιναρίων με την προϋπόθεση ότι δεν ασκούν καμία άλλη δραστηριότητα. 

  

 5.5 Πληροφοριακά στοιχεία του Τιμολογίου 

 

5.5.1 Περιεχόμενο Τιμολογίου  

 

Το τιμολόγιο, όπως περιγράφεται μέσα από τον νόμο των Ελληνικών Λογιστικών 

Προτύπων θεωρείται το έγγραφο που εκδίδεται στα πλαίσια της πώλησης αγαθών ή 

παροχής υπηρεσιών. Μ’ αυτό, δηλαδή, αποδεικνύεται η μεταβίβαση αγαθών από 
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επαχθή αιτία όπως και η προσφορά υπηρεσιών από ένα συμβαλλόμενο μέρος στο 

άλλο.  

Η έκδοση του τιμολογίου πραγματοποιείται εις διπλούν ώστε ένα αντίγραφο 

να αποθηκεύεται στα λογιστικά αρχεία της οντότητας για λόγους διασφάλισης των 

συμφερόντων της. Το τιμολόγιο, ακόμη, δεν απαιτείται να φέρει την υπογραφή του 

εκδότη και του παραλήπτη, εκτός και αν ορίζεται από κάποια άλλη νομοθεσία ή 

είθισται ως καθιερωμένη επιχειρηματική πρακτική κατά την παράδοση αγαθών με 

τιμολόγιο και όχι Δελτίο Αποστολής ώστε τότε η υπογραφή του πωλητή να 

αποτελέσει εγγύηση για τη διενέργεια της συναλλαγής στο ενδεχόμενο 

αμφισβητήσεων ή ενστάσεων. Τα ποσά των τιμολογίων μπορούν να εκφραστούν σε 

οποιαδήποτε νόμισμα αλλά το ποσό του ΦΠΑ πρέπει να απεικονίζεται και στο εθνικό 

νόμισμα. 

Για να θεωρηθεί έγκυρο, λοιπόν, ένα τιμολόγιο πρέπει να περιέχει τις 

ακόλουθες ενδείξεις: 

α) Την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου. 

 

β) Τον αύξοντα αριθμό για μία ή περισσότερες σειρές τιμολογίων, ο οποίος 

χαρακτηρίζει το τιμολόγιο με μοναδικό τρόπο. 

 

γ) Τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), με βάση τον οποίο ο πωλητής 

πραγματοποίησε την παράδοση των αγαθών ή την παροχή των υπηρεσιών. 

 

δ) Τον Α.Φ.Μ. του πελάτη, με βάση τον οποίο έλαβε χώρα η παράδοση των αγαθών ή 

η παροχή των υπηρεσιών. 

 

ε) Την πλήρη επωνυμία και την πλήρη διεύθυνση του πωλητή και του πελάτη που 

αποκτά τα αγαθά ή λαμβάνει τις υπηρεσίες. 

 

στ) Την ποσότητα και το είδος των παραδιδόμενων αγαθών ή την έκταση και το είδος 

των παρεχόμενων υπηρεσιών, εκτός εάν η έκταση και το είδος των παρεχόμενων 

υπηρεσιών προκύπτει από άλλα έγγραφα στα οποία παραπέμπει το τιμολόγιο. 

 



28 

 

ζ) Την ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιήθηκε ή ολοκληρώθηκε η παράδοση 

αγαθών ή η παροχή υπηρεσιών, εφόσον η ημερομηνία αυτή δεν συμπίπτει με την 

ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου. 

 

η) Την αξία αγαθών ή υπηρεσιών ανά συντελεστή Φ.Π.Α., την αξία που 

απαλλάσσεται Φ.Π.Α., την αξία μονάδας αγαθού ή υπηρεσίας χωρίς Φ.Π.Α., καθώς 

και την αξία κάθε έκπτωσης ή επιστροφής, εάν δεν συμπεριλαμβάνονται στην τιμή 

μονάδας. 

 

θ) Το συντελεστή Φ.Π.Α. που εφαρμόζεται. 

 

ι) Το ποσό του οφειλόμενου Φ.Π.Α., εκτός εάν εφαρμόζεται ειδικό καθεστώς, 

σύμφωνα με το οποίο η πληροφορία αυτή παραλείπεται. 

 

ια) Τον όρο «Αυτοτιμολόγηση», όταν το τιμολόγιο εκδίδεται από τον λήπτη των 

αγαθών ή των υπηρεσιών. 

 

ιβ) Όταν η πράξη απαλλάσσεται από Φ.Π.Α., η διάταξη της εθνικής νομοθεσίας (ν. 

2859/2000) ή η διάταξη της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ ή άλλη διάταξη, σύμφωνα με την 

οποία η παράδοση αγαθών ή η παροχή υπηρεσιών απαλλάσσεται από το φόρο αυτόν. 

 

ιγ) Όταν ο λήπτης είναι υπόχρεος καταβολής του Φ.Π.Α., η αναφορά «Αντίστροφη 

επιβάρυνση». 

 

ιδ) Επί ενδοκοινοτικής παράδοσης ενός καινούργιου μεταφορικού μέσου, τα στοιχεία 

που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία περί Φ.Π.Α., βάσει της Οδηγίας 

2006/112/ΕΚ. 

 

ιε) Όταν ο υπόχρεος στο Φ.Π.Α. είναι φορολογικός αντιπρόσωπος κατά την έννοια 

της ισχύουσας νομοθεσίας περί Φ.Π.Α. και της σχετικής Οδηγίας 2006/112/ΕΚ, τα 

πλήρη στοιχεία του εν λόγω προσώπου, καθώς και τον Αριθμό Φορολογικού 

Μητρώου (Α.Φ.Μ.) αυτού. 
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5.5.2 Απλοποιημένο και Συγκεντρωτικό Τιμολόγιο 

 

5.5.2.1 Απλοποιημένο Τιμολόγιο 

 

Για τις ανάγκες των συναλλαγών είναι επιτρεπτή η έκδοση απλοποιημένου και 

συγκεντρωτικού τιμολογίου. Αρχικά, το απλοποιημένο τιμολόγιο συντάσσεται είτε 

όταν το ποσό του εκδιδόμενου παραστατικού δεν υπερβαίνει το ποσό των εκατό 

ΕΥΡΩ είτε όταν τροποποιεί και αναφέρεται ειδικά σε κάποιο αρχικό τιμολόγιο. Τα 

βασικά χαρακτηριστικά ενός απλοποιημένου τιμολογίου είναι: 

α)Η ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου. 

 

β) Ο προσδιορισμός της οντότητας που πωλεί τα αγαθά ή τις υπηρεσίες. 

 

γ) Ο προσδιορισμός των αγαθών ή των υπηρεσιών που προσφέρονται. 

 

δ) Το ποσό του Φ.Π.Α. που οφείλεται ή τις απαιτούμενες πληροφορίες για τον 

υπολογισμό του. 

 

ε) Στην περίπτωση έκδοσης τιμολογίου, αναφορά στο αρχικό τιμολόγιο και τις 

συγκεκριμένες ενδείξεις (δεδομένα) που τροποποιούνται. 

 Σε γενικές γραμμές μια πρώτη διαπίστωση κατά τη μελέτη του 

απλοποιημένου τιμολογίου είναι ότι σ’ αυτό δεν περιλαμβάνονται τα στοιχεία του 

παραλήπτη, γνώρισμα που το προσομοιάζει με την απόδειξη λιανικής πώλησης. Η μη 

αναγραφή των στοιχείων του αντισυμβαλλόμενου εξαιρεί τη συμμετοχή των 

απλοποιημένων τιμολογίων από τις συγκεντρωτικές καταστάσεις της οντότητας. 

 

5.5.2.2 Συγκεντρωτικό Τιμολόγιο 

 

Το συγκεντρωτικό τιμολόγιο συναντάται σε περιπτώσεις επαναλαμβανόμενων 

πωλήσεων στις οποίες παρατηρούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα διαφορετικές 

παραδόσεις αγαθών ή πωλήσεων από τον ίδιο προμηθευτή ή επιτηδευματία 

αντίστοιχα. Το συγκεντρωτικό τιμολόγιο περιέχει τις ίδιες πληροφορίες όπως το 

τιμολόγιο ή το απλοποιημένο τιμολόγιο, κατά περίπτωση. 
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 Για τη διευκόλυνση των δοσοληψιών, επί παροχής υπηρεσιών που 

παρουσιάζουν καταγεγραμμένη συχνότητα, ο πωλητής έχει τη δυνατότητα να τηρεί 

κατάσταση κατά αγοραστή- πελάτη, η οποία συγκεντρώνει για κάθε παροχή, την 

ημερομηνία παροχής, το είδος και την έκταση των υπηρεσιών. Με βάση αυτά τα 

στοιχεία, εκδίδεται το συγκεντρωτικό τιμολόγιο, ταυτιζόμενο κατά πολύ με το 

απλοποιημένο τιμολόγιο. Όταν δεν παρακολουθείται η ανωτέρω κατάσταση, τα 

χαρακτηριστικά του συγκεντρωτικού τιμολογίου ακολουθούν τις διατάξεις των 

γνωρισμάτων του τιμολογίου. 

 

5.5.3 Χρόνος έκδοσης του Τιμολογίου 

 

Πέρα από τις διακρίσεις των τιμολογίων , καλό είναι να γίνει αναφορά και στις 

προβλεπόμενες προθεσμίες έκδοσης των τιμολογίων. Η υποχρέωση έκδοσης του 

τιμολογίου γεννάται κατά τον χρόνο που πραγματοποιείται η αποστολή ή η παράδοση 

των αγαθών ή των υπηρεσιών. Η χρονική στιγμή γέννησης της υποχρέωσης έκδοσης 

του τιμολογίου διαφέρει από την προθεσμία έκδοσης του εν λόγω τιμολογίου, η οποία 

δεν δύναται να παραταθεί από οποιανδήποτε συμφωνία, έγγραφη ή προφορική των 

δύο εμπλεκόμενων μερών. 

 Μια βασική παραδοχή που λαμβάνει χώρα κατά την έκδοση του 

παραστατικού είναι ότι ο χρόνος έκδοσης του τιμολογίου αποσυνδέεται από την αρχή 

του δεδουλευμένου αναφορικά με την αναγνώριση των πωλήσεων. Αυτό σημαίνει ότι 

η αναγνώριση των εσόδων συντελείται βάσει πραγματικών περιστατικών (π.χ. κατά 

την παράδοση  αγαθών, παροχή υπηρεσίας) και δεν προϋποθέτει την έκδοση 

τιμολογίου, η οποία μπορεί να γίνει σε μεταγενέστερο χρόνο. Η ίδια πολιτική σχετικά 

με την αναγνώριση των πωλήσεων υιοθετείται τόσο από τις επιχειρήσεις που 

χρησιμοποιούν το απλογραφικό σύστημα όσο και από τις υπόλοιπες οντότητες που 

εφαρμόζουν το διπλογραφικό σύστημα. 

 Παρακάτω παρατίθεται ένας πίνακας με τις προθεσμίες έκδοσης των 

τιμολογίων ανάλογα με τις βασικές διακρίσεις των συναλλαγών: 
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ΕΙΔΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

Πώληση αγαθών – Παροχή Υπηρεσιών Το αργότερο μέχρι την 15
η
 μέρα του 

επόμενα μήνα της παράδοσης ή 

αποστολής αγαθών ή της ολοκλήρωσης 

της υπηρεσίας. 

Συνεχιζόμενη παροχή υπηρεσιών –

υπηρεσίας- έργου 

Μέχρι την 15
η
 μέρα του επόμενου μήνα 

όπου μέρος της αμοιβής καθίσταται 

απαιτητό. 

Απόκτηση δικαιώματος λήψης υπηρεσίας Μέχρι την απόκτηση αυτού του 

δικαιώματος. 

 

Έκδοση συγκεντρωτικού τιμολογίου Μέχρι την 15
η
 μέρα του επόμενου μήνα 

εντός του οποίου πραγματοποιήθηκε το 

πρώτο γεγονός του συγκεντρωτικού 

τιμολογίου. 

Αγοραστής το Δημόσιο ή ΝΠΔΔ Μέχρι το τέλος της ετήσιας περιόδου 

μέσα στην οποία πραγματοποιήθηκε η 

συναλλαγή. 

 

 

 

 

5.6. Παραστατικό Λιανικής Πώλησης 

 

5.6.1 Περιεχόμενο Παραστατικού Λιανικής Πώλησης 

 

Για πωλήσεις προς ιδιώτες καταναλωτές παρέχεται η δυνατότητα να εκδίδεται αντί 

του τιμολογίου πώλησης, παραστατικό λιανικής πώλησης, το οποίο παραδίδεται, 

αποστέλλεται ή τίθεται στη διάθεση του πελάτη. Δεν προβλέπεται από το νόμο των 

Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, με άλλα λόγια, υποχρέωση αποκλειστικής 

έκδοσης παραστατικού λιανικής πώλησης κατά τη διάρκεια της λιανικής πώλησης ή 
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της παροχής υπηρεσίας. Αυτό σημαίνει ότι η οντότητα έχει την ευχέρεια να επιλέξει 

το είδος του παραστατικού που πρόκειται να συντάξει, εκδίδοντας εναλλακτικά: 

-Τιμολόγιο 

-Απλοποιημένο Τιμολόγιο αξίας μέχρι 100 ΕΥΡΩ 

-Στοιχείο Λιανικής Πώλησης 

 Το παραστατικό λιανικής πώλησης χρησιμοποιείται στα πλαίσια των λιανικών 

συναλλαγών που το κύριο χαρακτηριστικό τους είναι η πώληση αγαθών ή η παροχή 

υπηρεσιών σε φυσικά πρόσωπα, τα οποία θα χειριστούν αυτά τα αγαθά ή τις 

υπηρεσίες για την ικανοποίηση των προσωπικών και μη επαγγελματικών αναγκών 

τους.  

 Σε γενικές γραμμές, όταν η οντότητα προβαίνει σε οικονομικές δοσοληψίες με 

ιδιώτες, ως αποδεικτικό αυτής της συμφωνίας εκδίδεται απόδειξη λιανικής πώλησης. 

Υπάρχει, όμως, και το ενδεχόμενο έκδοσης παραστατικού λιανικής πώλησης της 

οντότητας προς άλλες επιχειρήσεις ή επιτηδευματίες όταν πωλούνται μη εμπορεύσιμα 

αγαθά για τον αγοραστή ή παρέχονται υπηρεσίες προς ίδιον όφελος για τον ίδιο και η 

συνολική αξία της κάθε συναλλαγής είναι μέχρι εκατό ΕΥΡΩ. Βέβαια, αξίζει να 

διευκρινιστεί ότι κατά την παροχή υπηρεσιών εκδίδεται απόδειξη παροχής 

υπηρεσιών. 

 Το στοιχείο λιανικής πώλησης περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενδείξεις: 

 α) Την ημερομηνία έκδοσης. 

β) Τον αύξοντα αριθμό για μία ή περισσότερες σειρές στοιχείων λιανικής πώλησης, ο 

οποίος χαρακτηρίζει το στοιχείο αυτό με μοναδικό τρόπο. 

γ) Τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), με βάση τον οποίο ο πωλητής 

πραγματοποίησε την παράδοση των αγαθών ή την παροχή των υπηρεσιών. 

δ) Το πλήρες όνομα και την πλήρη διεύθυνση του πωλητή των αγαθών ή υπηρεσιών. 

 

ε) Το συντελεστή Φ. Π. Α. που εφαρμόζεται και τη μικτή αξία πώλησης που αυτός 

αφορά. 
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5.6.2 Πιστωτικό Παραστατικό Στοιχείο Λιανικής Πώλησης 

 

Καθορίζεται, ακόμη, λεπτομερώς η διαδικασία έκδοσης πιστωτικού στοιχείο λιανικής 

πώλησης. Το πιστωτικό παραστατικό λιανικής πώλησης συντάσσεται όταν 

συντελείται επιστροφή λιανικώς πωληθέντος αγαθού ή χορήγηση εκπτώσεων προς 

τον ιδιώτη καταναλωτή. 

 Για κάθε εκδιδόμενο πιστωτικό παραστατικό λιανικής πώλησης αξίας πάνω 

των πενήντα ΕΥΡΩ τηρείται αρχείο από τον πωλητή με τα στοιχεία του πελάτη 

(ονοματεπώνυμο και διεύθυνση). Αντί της τήρησης ιδιαίτερου αρχείου επιστροφών 

και εκπτώσεων λιανικής, ο πωλητής δύναται να αναγράφει αυτές τις πληροφορίες στα 

εκδιδόμενα πιστωτικά στοιχεία. Για παράδειγμα, σε περίπτωση αλλαγής ενός 

συγκεκριμένου αγαθού με κάποιο άλλο, αρχικά εκδίδεται πιστωτικό παραστατικό 

πώλησης για το επιστρεφόμενο προϊόν και κατόπιν απόδειξη λιανικής πώλησης για το 

νέο αγαθό. 

 

5.6.3 Υποκατάστατα Παραστατικά του Παραστατικού Λιανικής 

Πώλησης 

 

Κάθε έγγραφο που ενσωματώνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που ορίζονται για 

το παραστατικό λιανικής πώλησης, εξομοιώνεται με το τελευταίο, χωρίς να 

χρειάζεται η έκδοση επιπρόσθετου στοιχείου λιανικής για την επισφράγιση της 

συναλλαγής. Έτσι,  

- Οι δημόσιες επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας (ΔΕΚΟ) εκδίδουν λογαριασμούς 

προς τους χρήστες των υπηρεσιών τους. 

- Οι τράπεζες χορηγούν αποδείξεις είσπραξης. 

- Για την αμοιβή των συμβολαιογράφων, το συμβόλαιο επέχει θέση 

παραστατικού στοιχείου πώλησης. 

- Οι χρηματιστηριακές εταιρίες εκδίδουν πινακίδια προς τους εντολείς τους. 
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5.6.4 Μεταβίβαση έκδοσης Παραστατικού Λιανικής Πώλησης σε 

τρίτους 

 

Η υποχρέωση έκδοσης απόδειξης λιανικής μεταβιβάζεται στον πωλητή των αγαθών ή 

στον επιτηδευματία παροχής υπηρεσιών. Εναλλακτικά, η οντότητα μπορεί με 

προηγούμενη συμφωνία να εξασφαλίσει την έκδοση παραστατικού πώλησης από 

τρίτο πρόσωπο εξ ονόματος και για λογαριασμό της. 

 Η ανάθεση έκδοσης παραστατικού από τρίτο πρόσωπο, δεν απαλλάσσει την 

οντότητα από την όποια ευθύνη για τη δημιουργία του κατάλληλου στοιχείου 

λιανικής πώλησης στα πλαίσια των λιανικών συναλλαγών. Ταυτόχρονα, ο τρίτος 

συμβαλλόμενος κατέχεται από τη δέσμευση να αποστέλλει εγκαίρως στην οντότητα 

όλα τα εκδιδόμενα στοιχεία λιανικής πώλησης και να την ενημερώνει για το μέγεθος 

των λιανικών συμφωνιών. 

 

5.6.5 Τρόποι έκδοσης Παραστατικού Λιανικής Πώλησης 

 

Ως προς τη μορφή των αποδείξεων λιανικής πώλησης διατηρούνται σε ισχύ οι 

διατάξεις που αναφέρονται στη χρήση των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών 

(ΦΗΜ) που προέβλεπε ο Ν.1809/1988, ο οποίος , ωστόσο, καταργείται. 

Συγκεκριμένα, οι αποδείξεις λιανικής (πώλησης ή παροχής υπηρεσιών) εκδίδονται με 

τη χρήση της φορολογικής ταμειακής μηχανής (φτμ) ή εφόσον εκδίδονται 

μηχανογραφικά, με σήμανση από φορολογικό μηχανισμό. Σημειώνεται ότι σε 

περίπτωση που η οντότητα εκδίδει τιμολόγιο για τις λιανικές πωλήσεις αγαθών ή 

παροχές υπηρεσιών, αυτό εκδίδεται μηχανογραφικά με σήμανση από φορολογικό 

μηχανισμό, εκτός και αν η επιχείρηση απαλλάσσεται από τη σήμανση του 

φορολογικού μηχανισμού οπότε εδώ το τιμολόγιο συντάσσεται είτε χειρόγραφα είτε 

μηχανογραφικά χωρίς την αντίστοιχη σήμανση φορολογικού μηχανισμού. 

Αντί της χρήσης των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (φτμ, σήμανση 

φορολογικού μηχανισμού)οι οντότητες μπορούν να καταφύγουν στην έκδοση των 

σχετικών στοιχείων πώλησης μέσω της χρήσης των υπηρεσιών των πάροχων 

ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης. Οι πάροχοι, δηλαδή, εκδίδουν τα 

στοιχεία λιανικής πώλησης με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων κατ’ εντολή και για 

λογαριασμό της υπόχρεης οντότητας.  
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Πέρα από την έκδοση των αποδείξεων λιανικής, οι πάροχοι μπορούν να 

αναλάβουν την αρχειοθέτηση και τη φύλαξη των στοιχείων της οντότητας κατόπιν 

ανάλογης συμφωνίας με την τελευταία. Και σ’ αυτήν την περίπτωση, η φύλαξη των 

στοιχείων λιανικής πώλησης δεν απαλλάσσει την οντότητα από τη σχετική ευθύνη.  

Μια άλλη περίπτωση χειρόγραφης ή μηχανογραφικής έκδοσης στοιχείων λιανικής 

πώλησης απαλλαγμένων από την χρήση φορολογικών μηχανισμών παρουσιάζεται 

όταν η οντότητα προσφεύγει σε περιστασιακές πωλήσεις. Βασικό δεδομένο αυτών 

των πωλήσεων είναι η κατ’ εξαίρεση προμήθεια αγαθών σε ιδιώτες, χωρίς αυτού του 

είδους η συναλλαγή να αποτελεί συστηματική διαδικασία για την οντότητα. 

 

 

5.6.6 Δραστηριότητες εξαίρεσης από τη χρήση Φορολογικών 

Ηλεκτρολογικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) 

 

Οι δραστηριότητες που εξαιρούνται, βάσει συγκεκριμένων διατάξεων 

(ΠΟΛ.1002/2014) από την εφαρμογή των φορολογικών μηχανισμών (ΦΗΜ), 

καθορίζονται ως ακολούθως: 

α) Ο εκμεταλλευτής χώρων στάθμευσης. 

β) Ο εκμεταλλευτής θεαμάτων, ο πράκτορας κρατικών λαχείων, ΠΡΟ−ΠΟ, ΛΟΤΤΟ 

και συναφών, η επιχείρηση μεταφοράς προσώπων γενικά, με εξαίρεση τον 

εκμεταλλευτή ΤΑΞΙ. 

γ) Το Δημόσιο, οι Δήμοι και τα λοιπά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου για τα 

στοιχεία που εκδίδουν. 

δ) Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, τα τραπεζικά − πιστωτικά Ιδρύματα και τα ΕΛ.ΤΑ. 

Α.Ε., για τις λιανικές πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών που διενεργούν. 

ε) Ο εκμεταλλευτής διοδίων για τα παραστατικά διέλευσης των οχημάτων και ο 

εκμεταλλευτής τουριστικού-ταξιδιωτικού γραφείου και 

στ) Ο κατά παραγγελία αυτοαπασχολούμενος (φυσικό πρόσωπο) ράπτης ή ράπτρια, 

που επιδιορθώνει ενδύματα και υφασμάτινα είδη, γενικώς, καθώς και ο 

εκμεταλλευτής ιαματικών πηγών του Ε.Ο.Τ. 
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5.6.7 Δραστηριότητες εξαίρεσης από τη χρήση ΦΗΜ με αναγραφή 

μόνο πληροφοριακών στοιχείων 

 

Οι δραστηριότητες που απαλλάσσονται από την τήρηση των φορολογικών 

μηχανισμών (ΦΗΜ) κατά την έκδοση των αποδείξεων με μόνη υποχρέωση την 

αναγραφή του ονοματεπώνυμου και της διεύθυνσης του πελάτη είναι: 

α) Ο εκμεταλλευτής κέντρων αισθητικής, γυμναστηρίων, χώρου διαμονής ή 

φιλοξενίας, εκπαιδευτηρίου, παιδικού σταθμού, κλινικής ή θεραπευτηρίου, καθώς 

και οι γιατροί και οδοντίατροι. 

β) Τα λεγόμενα ελευθέρια επαγγέλματα όπως κατονομάζονται στον προηγούμενο 

ΚΦΕ (Ν.2238/1994), δηλαδή οι ασκούντες το επάγγελμα του κτηνιάτρου, 

φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, μαίας, δικηγόρου, συμβολαιογράφου, 

άμισθου υποθηκοφύλακα, δικαστικού επιμελητή, αρχιτέκτονα, μηχανικού, 

τοπογράφου, χημικού, γεωπόνου, γεωλόγου, δασολόγου, ωκεανογράφου, 

σχεδιαστή, δημοσιογράφου, συγγραφέα, διερμηνέα, ξεναγού, μεταφραστή, 

καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή 

χαράκτη, ηθοποιού, εκτελεστή μουσικών έργων ή μουσουργού, καλλιτεχνών των 

κέντρων διασκέδασης, χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, 

ενδυματολόγου, διακοσμητή, οικονομολόγου, αναλυτή, προγραμματιστή, 

ερευνητή ή συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτεχνικού, αναλογιστή, 

κοινωνιολόγου, κοινωνικού λειτουργού, εμπειρογνώμονα, ομοιοπαθητικού, 

εναλλακτικής θεραπείας, ψυχοθεραπευτή, λογοθεραπευτή, λογοπαθολόγου, 

λογοπεδικού, διαιτολόγου, διατροφολόγου και εργοθεραπευτή. 

 γ) Ο εκμεταλλευτής γεωργικών μηχανημάτων ή ελαιουργείου ή αλευρομύλου για τις 

δικαιούμενες αμοιβές από την παροχή των σχετικών υπηρεσιών. 

 δ) Οι ασχολούμενοι με την κατασκευή οποιουδήποτε τεχνικού έργου (ενδεικτικά και 

όχι περιοριστικά ξυλουργός, σιδηρουργός, υδραυλικός, ηλεκτρολόγος, κτίστης και 

γενικά όσοι ασχολούνται με οικοδομικές εργασίες), καθώς και ο κατασκευαστής 

επιταφίων μνημείων (μαρμαρογλυφείων). 

 ε) Οι διατηρούντες κτηματομεσιτικό γραφείο, γραφείο τελετών, γραφείο 

συνοικεσίων, γραφείο διεκπεραίωσης εμπιστευτικών εργασιών, γραφείο ευρέσεως 

εργασίας και  
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στ) Η επιχείρηση ημερήσιου και περιοδικού τύπου για την είσπραξη συνδρομών, 

ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων, έκδοσης 

κοινοχρήστων λογαριασμών πολυκατοικιών, καθαρισμού και απολύμανσης 

κατοικιών, επισκευής και συντήρησης ανελκυστήρων και λοιπών εγκαταστάσεων 

κατοικιών, η επιχείρηση μεταφοράς αγαθών. 

 

5.6.8 Αποστολή πληροφοριών των παραστατικών στη Γενική 

Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων 

 

Ανεξάρτητα από τη χρήση ή όχι των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών 

(ΦΗΜ), η οντότητα καλείται να εκδώσει αναγκαστικά τα στοιχεία λιανικής πώλησης 

χειρόγραφα ή μηχανογραφικά και χωρίς σήμανση φορολογικού μηχανισμού ή τις 

υπηρεσίες των παρόχων, σε περίπτωση διακοπής του συστήματος διανομής 

ηλεκτρικής ενέργειας ή λόγω εμφάνισης τεχνικού κωλύματος στη λειτουργία του 

φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού. Η αποκατάσταση αυτών των προβλημάτων 

κρίνεται άμεση και επιτακτική και προϋποθέτει την υποχρέωση ενημέρωσης για την 

εξέλιξη της όλης διαδικασίας της Διεύθυνσης Υποστήριξης Ηλεκτρονικών 

Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 

Οικονομικών. 

 Στην ίδια Διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομικών διαβιβάζονται στοιχεία 

από την οντότητα ως ακολούθως: 

α) Όταν η οντότητα χρησιμοποιεί το σύστημα των φορολογικών μηχανισμών 

αποστέλλει εντός 10 ημερών από την έναρξη ή παύση του εν λόγω μέσου: 

     -  Τον τύπο και το σειριακό αριθμό (κωδικό) του κατασκευαστή του 

χρησιμοποιούμενου μέσου που απαιτείται για την ταυτοποίηση του εν λόγω 

μέσου. 

     -     Την ημερομηνία απόκτησης και την ημερομηνία οριστικής παύσης της χρήσης 

του. 

β)  Όταν η οντότητα  επιλέγει την έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης μέσω 

πάροχου, αποστέλλει εντός 10 ημερών από την έναρξη ή παύση της χρήσης των 

υπηρεσιών του συγκεκριμένου παρόχου: 

    -     Την επωνυμία. 

    -     Τα στοιχεία επικοινωνίας τρίτου προσώπου. 
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5.6.9 Χρόνος έκδοσης στοιχείων Λιανικής Πώλησης 

 

Ανάλογα με το είδος της συναλλαγής ρυθμίζονται αναλυτικά θέματα προθεσμιών για 

την έκδοση των παραστατικών στοιχείων λιανικής πώλησης και απεικονίζονται 

κατάλληλα με τον παρακάτω πίνακα: 

 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 

ΛΙΑΝΙΚΗΣ 

Πώληση αγαθών Κατά το χρόνο παράδοσης ή την έναρξη 

της αποστολής. 

Πώληση αγαθών και παράδοση αυτών 

από τρίτο 

Μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από 

την παράδοση. 

Παροχή Υπηρεσιών Με την ολοκλήρωση της παροχής 

υπηρεσίας. 

Απόκτηση δικαιώματος λήψης 

υπηρεσίας  

Με την απόκτηση αυτού του 

δικαιώματος. 

Συνεχιζόμενη παροχή υπηρεσίας ή 

κατασκευής έργου 

Όταν το μέρος της αμοιβής καθίσταται 

απαιτητό για το μέρος της υπηρεσίας ή 

του έργου που έχει ολοκληρωθεί. 

Λιανικές πωλήσεις αγαθών σε συνεχή 

ροή 

Μέχρι την 15
η
 μέρα του επόμενου μήνα 

όπου μέρος της σχετικής αμοιβής 

καθίσταται απαιτητό για τα πωληθέντα 

αγαθά. 

 

Σ’ αυτό το σημείο να σημειωθεί ότι η μοναδική περίπτωση της μετάθεσης του 

χρόνου έκδοσης του παραστατικού στοιχείου στις απλές λιανικές πωλήσεις 

εντοπίζονται κατά τη σύνταξη αυτού από τρίτο πρόσωπο. Εννοείται, ότι όταν 

εκδίδεται παραστατικό λιανικής δεν απαιτείται η έκδοση παραστατικού διακίνησης, 

δεδομένου ότι η απόδειξη λιανικής επέχει θέση και  Δελτίου Αποστολής. 
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5.7 Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο 

 

5.7.1 Προϋποθέσεις έκδοσης ηλεκτρονικού τιμολογίου 

 

  Στα πλαίσια εναρμόνισης του παρόντος νόμου με τις απαιτήσεις της σύγχρονης 

αγοράς παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης του τιμολογίου , συμπεριλαμβανομένου του 

παραστατικού λιανικής πώλησης, είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή. Το 

ηλεκτρονικό τιμολόγιο διαχωρίζεται από το χειρόγραφο ή μηχανογραφικό τιμολόγιο 

γιατί τόσο η έκδοση όσο και η αποδοχή του γίνεται με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων 

και το ίδιο τιμολόγιο παρουσιάζεται σε ηλεκτρονική μορφή. Πρωταρχικός όρος για 

τη χρήση του ηλεκτρονικού τιμολογίου είναι η προηγούμενη συμφωνία των 

συνεργαζόμενων μερών για την εφαρμογή αυτής της μορφής του παραστατικού στις 

μεταξύ τους συναλλαγές. 

 Δεν θεωρούνται όλα τα τιμολόγια που δημιουργούνται σε ηλεκτρονική μορφή 

ως ηλεκτρονικά τιμολόγια. Τα τιμολόγια που διαμορφώνονται σε ηλεκτρονική 

μορφή, για παράδειγμα, μέσω λογιστικού λογισμικού (excel) ή μέσω λογισμικού 

επεξεργασίας κειμένου (word), τα οποία αποστέλλονται και λαμβάνονται σε έντυπη 

μορφή δεν ανήκουν στην κατηγορία των ηλεκτρονικών τιμολογίων. Αντίθετα, τα 

τιμολόγια που δημιουργούνται σε έντυπη μορφή και στη συνέχεια σαρώνονται, 

αποστέλλονται και λαμβάνονται μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δύναται να 

θεωρηθούν ηλεκτρονικά τιμολόγια. 

 

5.7.2 Διαδικασία έκδοσης ηλεκτρονικού τιμολογίου 

 

Όπως στο χειρόγραφο ή στο μηχανογραφικό τιμολόγιο έτσι και εδώ, η ισχύς του 

ηλεκτρονικού τιμολογίου εξασφαλίζεται με την αποδοχή του από τον παραλήπτη των 

αγαθών ή των υπηρεσιών. Πριν την έγκριση του πελάτη, όμως, η όλη διαδικασία 

έκδοσης του ηλεκτρονικού τιμολογίου αρχίζει από τη διάθεση αυτού στον 

προμηθευτή ή στο τρίτο μέρος που ενεργεί για λογαριασμό του πρώτου ή στον 

πελάτη στην περίπτωση της αυτοτιμολόγησης. 

  Το πρόσωπο (φυσικό ή νομικό), λοιπόν, που έχει οριστεί υπεύθυνο για τη 

σύνταξη του ηλεκτρονικού τιμολογίου, μεριμνά για την άμεση μεταβίβαση αυτού  

στον πελάτη, χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα ηλεκτρονικά μέσα. Ο παραλήπτης, 
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τέλος, του ηλεκτρονικού τιμολογίου πρέπει να το αποδεχτεί προκειμένου να 

τερματίσει επιτυχώς η οικονομική συμφωνία. 

 

5.7.3 Μορφή του ηλεκτρονικού τιμολογίου 

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση ενός ηλεκτρονικού τιμολογίου είναι η 

χρήση και στη συνέχεια η αποδοχή του με έναν οποιοδήποτε ηλεκτρονικό 

μορφότυπο. Η επιλογή του μορφότυπου βρίσκεται  στη διακριτική ευχέρεια της 

υποκείμενης οντότητας. Συνήθεις μορφότυποι περιλαμβάνουν τιμολόγια ως 

δομημένα μηνύματα (XML) ή ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με συννημένο 

αρχείο PDF ή μια τηλεομοιοτυπία (fax) που λαμβάνεται σε ηλεκτρονική και όχι σε 

έντυπη μορφή. 

Επιτρέπεται, ακόμη, η μετέπειτα μετατροπή των παραληφθέντων μορφότυπων 

σε άλλον μορφότυπο από τον πελάτη ώστε να προσαρμόζονται με τον καλύτερο 

τρόπο στις λειτουργίες του λογιστικού συστήματος της οντότητας. Στην περίπτωση 

που πλήθος ηλεκτρονικών τιμολογίων αποστέλλονται μαζικά στο ίδιο πρόσωπο, που 

αποκτά αγαθά ή παρέχει υπηρεσίες, οι επαναλαμβανόμενες ενδείξεις είναι δυνατόν να 

παρατίθενται μια μόνο φορά με την προϋπόθεση ότι είναι εφικτή η πρόσβαση στο 

σύνολο των πληροφοριών του κάθε τιμολογίου.      

  

 

5.8 Η αυθεντικότητα του τιμολογίου  

 

Σε κάθε είδους οικονομική συναλλαγή και για το συμφέρον και των δύο 

συνεργαζόμενων μερών προέχει η διασφάλιση της αυθεντικότητας της προέλευσης, 

της ακεραιότητας του περιεχομένου και της αναγνωσιμότητας του τιμολογίου που 

λαμβάνεται ή εκδίδεται από την οντότητα σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή. Για 

την επίτευξη των παραπάνω υψηλών σκοπών, κάθε οντότητα έχει χρέος να αναπτύξει 

μια σειρά από δικλείδες ασφαλείας που θα έχουν ως απώτερο στόχο την αρμονική 

διευθέτηση των οικονομικών δοσοληψιών. 
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5.8.1 Δικλείδες ασφαλείας ως προς την αυθεντικότητα προέλευσης 

του τιμολογίου  

 

Αρχικά, η επιτυχής διαπίστωση της αυθεντικότητας της προέλευσης ενός τιμολογίου 

ερευνάται τόσο από την πλευρά του εκδότη του παραστατικού όσο και από την 

πλευρά του παραλήπτη. Ο υπεύθυνος για τη σύνταξη ενός τιμολογίου, ηλεκτρονικού 

ή μη, έχει την υποχρέωση να αποδεικνύει, εφόσον του ζητηθεί, ότι ο ίδιος προχώρησε 

στην έκδοση του συγκεκριμένου παραστατικού. Μια πρώτη λύση προς αυτήν την 

κατεύθυνση είναι η διατήρηση ενός αντίγραφου του τιμολογίου στα λογιστικά 

έγγραφα της οντότητας. Επικουρικά, ο εκάστοτε εκδότης του τιμολογίου( 

προμηθευτής, τρίτο πρόσωπο, πάροχος τέτοιων υπηρεσιών) μπορεί να επικαλεστεί 

πλήθος δικαιολογητικών εγγράφων που πιστοποιούν την ολοκλήρωση μιας εμπορικής 

συμφωνίας. 

 Από την μεριά του, ο λήπτης του παραστατικού είναι σε θέση να διαπιστώσει 

την αυθεντικότητα με την προγενέστερη εξέταση της ταυτότητας του εκδότη. Αυτό 

σημαίνει ότι πριν την οριστική συναίνεση του για την απαρχή μιας συναλλαγής , 

καλό είναι να διερευνάται η  επιχειρηματική πορεία του προμηθευτή για να 

αποφεύγονται αφερέγγυα και μη συνεργάσιμα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά). 

 

5.8.2 Δικλείδες ασφαλείας ως προς την ακεραιότητα περιεχομένου 

του τιμολογίου 

 

Πρέπει να παρέχονται εγγυήσεις για την ακεραιότητα του περιεχομένου του 

τιμολογίου. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το περιεχόμενο του παραστατικού στοιχείου 

είναι προκαθορισμένο από τον νόμο των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, σε καμία 

περίπτωση δεν προβλέπεται οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη αλλοίωση του για 

οποιονδήποτε λόγο. 

Αυτή η αυστηρή εφαρμογή των νομοθετικών διατάξεων αποτρέπει, ως επί των 

πλείστων, ύποπτες και μη νόμιμες αποκλίσεις με άγνωστους σκοπούς για τα 

συμβαλλόμενα μέρη. Η ακεραιότητα του περιεχομένου του τιμολογίου εξασφαλίζεται 

και με την υιοθέτηση ορισμένων μέτρων που αποσκοπούν και στην αποφυγή  της 

μετέπειτα διαστρέβλωσης των στοιχείων του(μετά την έκδοση και παράδοση του).  
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 Αυτά τα μέτρα που συνδέονται και με την προάσπιση της αυθεντικότητας της 

προέλευσης του τιμολογίου, παρατίθενται ενδεικτικά ως εξής: 

α) Χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής βάσει πιστοποιητικού εγκεκριμένου 

φορέα (Π.Δ.150/2001-Α’125) 

β) Ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων από υπολογιστή σε υπολογιστή μεταξύ των 

επιχειρηματικών μερών εφόσον υποστηρίζονται κοινώς αποδεκτά πρότυπα για 

δημιουργία και ανταλλαγή μηνυμάτων EDI που δύσκολα μπορούν να 

αποκρυπτογραφηθούν (Σύσταση 1994/820/ΕΚ άρθρο 2). 

γ)  Εκκαθάριση των συναλλαγών πωλήσεων μέσω ενός παρόχου υπηρεσιών 

πληρωμών που τελεί υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος βάσει 

Ν.3862/2010. 

δ) Χρήση των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ). 

 

5.8.3 Δικλείδες ασφαλείας ως προς την αναγνωσιμότητα του 

τιμολογίου 

 

Δεν θα μπορούσε στο τέλος να μην γίνει λόγος και για την προσπάθεια αβίαστης 

ανάγνωσης του τιμολογίου. Όλα τα απαραίτητα γνωρίσματα του παραστατικού 

πρέπει να παρουσιάζονται με ξεκάθαρο και απλό τρόπο ώστε να μην καταγράφονται 

δυσκολίες κατά την ανάγνωση του και ούτε να παρατηρούνται αναφορές πολλαπλών 

ερμηνειών του. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: 

  ΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

6.1 Ορισμός των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

 

Μετά την ενδελεχή αποτύπωση όλων των συναλλαγών και των οικονομικών 

γεγονότων της οντότητας στα λογιστικά αρχεία, αυτά τα στοιχεία κωδικοποιημένα 

ενσωματώνονται και συμβάλλουν στη δημιουργία των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων της περιόδου σύμφωνα με τις οδηγίες του νόμου των Ελληνικών 

Λογιστικών Προτύπων. 

 Είναι δεδομένο ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις αποτελούν ενιαίο 

σύνολο. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ανάλογα με το μέγεθος της κάθε οντότητας 

προβλέπεται η αντίστοιχη υποχρέωση για παρουσίαση συγκεκριμένων 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δεν δικαιολογείται η παράλειψη δημοσίευσης 

μιας κατάστασης ή η αδυναμία κατάρτισης της. Τέτοιου είδους παραλείψεις ή 

σφάλματα πλήττουν την οικονομική θέση της επιχείρησης και ανεγείρουν 

ερωτηματικά σχετικά με τη βιωσιμότητα της στο κλάδο. 

 

 

6.1.1 Η εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

 

Ένα επιπρόσθετο χαρακτηριστικό που διέπει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

είναι η εύλογη παρουσίαση των αναγνωριζόμενων περιουσιακών στοιχείων, των 

υποχρεώσεων, της καθαρής θέσης, των εσόδων, των εξόδων, των κερδών, των 

ζημιών, και των χρηματοροών της εκάστοτε περιόδου. Η έννοια της εύλογης 

παρουσίασης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ερμηνεύεται ως προσπάθεια 

άρτιας κατάρτισης αυτών ώστε να παρέχεται αξιόπιστη πληροφόρηση στους χρήστες 

τους και να αποφεύγονται φαινόμενα παραπλάνησης και κερδοσκοπίας στην αγορά. 
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6.1.2 Το περιεχόμενο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις που περιλαμβάνονται στον παρόντα νόμο είναι: 

α) Ισολογισμός ή η Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης. 

β) Η Κατάσταση Αποτελεσμάτων. 

γ) Η Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης 

δ) Η Κατάσταση Χρηματοροών 

ε) Το Προσάρτημα (Σημειώσεις) 

 Ο Ισολογισμός προβάλλει την οικονομική θέση της επιχείρησης με την 

ενσωμάτωση των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και της καθαρής θέσης 

(σύνολο κεφαλαίων οντότητας) σ’ αυτήν την κατάσταση. Το υπόδειγμα του 

Ισολογισμού τυγχάνει ευρύτατης αποδοχής διεθνώς και είναι συμβατό με το 

αντίστοιχο υπόδειγμα που υποστηρίζουν τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς (ΔΠΧΑ), ενισχύοντας ενδεχόμενες συγκρίσεις μεταξύ των οντοτήτων που 

χρησιμοποιούν τα ΕΛΠ με εκείνες που εφαρμόζουν τα ΔΠΧΑ. 

 Η Κατάσταση Αποτελεσμάτων συντάσσεται προκειμένου να προκύψει το 

λογιστικό αποτέλεσμα της επιχείρησης (κέρδος ή ζημία) για μια δεδομένη 

διαχειριστική περίοδο. Ο πίνακας της κατάστασης των αποτελεσμάτων, σύμφωνα με 

το παράρτημα του Ν.4308/2014, εμφανίζεται σε δύο μορφές. Στο πρώτο υπόδειγμα 

παρουσιάζεται η κατάσταση αποτελεσμάτων ‘’κατά λειτουργία’’ ακολουθώντας τις 

διατάξεις του Π.Δ. 1123/1980 του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου και η δεύτερη μορφή 

είναι η ‘’ κατ’ είδος κατάσταση αποτελεσμάτων’’, η οποία υποστηρίζεται τόσο από 

τα ΔΠΧΑ όσο και από την Οδηγία 34/2013 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το κύριο 

γνώρισμα αυτής της κατάστασης είναι η παράθεση κατ είδος όλων των βασικών 

λογαριασμών των εσόδων και των εξόδων , αποτελώντας μια σύνοψη της 

καταργηθείσας ‘’Κατάστασης Λογαριασμού της Γενικής Εκμετάλλευσης’’ που 

υποστηρίζεται από το ΕΓΛΣ. 

 Η Κατάσταση Μεταβολών της Καθαρής Θέσης ουσιαστικά είναι μια νέα 

κατάσταση που αντικαθιστά τον ‘’Πίνακα Διάθεσης Κερδών’ ’του Π.Δ. 1123/1980, 

παρέχοντας αναλυτική πληροφόρηση για τους λογαριασμούς της καθαρής θέσης. 

Εδώ δίνονται στοιχεία για την κίνηση όλων των κονδυλίων της καθαρής θέσης κατά 

τη διαχειριστική περίοδο, απεικονίζοντας τις μεταβολές αυτών με τον καλύτερο 

τρόπο. 
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 Ο Πίνακας της Κατάστασης των Χρηματοροών εισάγεται με τα ΕΛΠ και 

καταδεικνύει τις κινήσεις των ταμειακών εισροών και ταμειακών εκροών όταν αυτές 

προέρχονται από:  

α) λειτουργικές δραστηριότητες (κύριες δραστηριότητες της επιχείρησης), 

β) επενδυτικές δραστηριότητες (απόκτηση ή πώληση μακροπρόθεσμων στοιχείων του 

ενεργητικού, συμμετοχών, δικαιωμάτων κτλ), 

γ)χρηματοδοτικές δραστηριότητες (μεταβολές στα ιδία κεφάλαια και στον δανεισμό 

της εταιρίας). 

Ο νόμος των ΕΛΠ προωθεί την έμμεση μορφή της κατάστασης των ταμειακών ροών, 

η οποία κρίνεται περισσότερο αναλυτική για την παρουσίαση των χρηματοροών. Με 

τη μελέτη της κατάστασης χρηματοροών, συνεπώς, αντλούνται χρήσιμα 

συμπεράσματα για τα ταμειακά διαθέσιμα της επιχείρησης, πληροφορία κρίσιμη σε 

περιόδους λήψης σημαντικών αποφάσεων και έντονης επιχειρηματικής δράσης. 

 Το Προσάρτημα ή οι Σημειώσεις των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

είναι η τελευταία κατάσταση που υποβάλλεται από την οντότητα. Στο Προσάρτημα, 

ουσιαστικά, δημοσιεύονται περιγραφές και αναλύσεις για τους λογαριασμούς των 

υπόλοιπων χρηματοοικονομικών καταστάσεων , αποκτώντας μ’ αυτόν τον τρόπο μια 

πρόσθετη ενημέρωση για θέματα που δεν θίγονται στις επιμέρους καταστάσεις. Η 

χρήση παραπομπών, εδώ, για τα κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

είναι πολύ συνηθισμένη ώστε να λύνονται συστηματικά απορίες και να 

διευκρινίζονται περίπλοκες κινήσεις λογαριασμών. 

 Για την πληρέστερη απεικόνιση των οικονομικών συναλλαγών μέσα από τις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις , η κάθε οντότητα έχει το χρέος να δημοσιεύει μια 

δεδομένη σειρά χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Ο παρακάτω πίνακας 

παρουσιάζει το σύνολο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που πρέπει να 

συντάσσονται σε σύγκριση με το μέγεθος των οντοτήτων: 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ 

 Πολύ 

μικρές 

(άρθρ.1§2γ) 

Πολύ 

μικρές 

(υπόλοιπες)  

Μικρές Μεσαίες Μεγάλες 

Ισολογισμός  Χ Χ Χ Χ 

Κατάσταση 

Αποτελεσμάτων 

Χ Χ Χ Χ Χ 

Κατάσταση 

Μεταβολών 

Καθαρής Θέσης 

   Χ Χ 

Κατάσταση 

Χρηματοροών 

    Χ 

Προσάρτημα ή 

Σημειώσεις 

Χ Χ Χ Χ Χ 

 

 

6.1.3 Συμψηφισμοί, αποκλίσεις και προσαρμογές στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

 

6.1.3.1 Συμψηφισμοί 

 

Πρέπει να σημειωθεί ότι στο νόμο των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων το 

υπόδειγμα της κάθε χρηματοοικονομικής κατάστασης προβάλλεται ξεχωριστά χωρίς 

να διενεργείται οποιοσδήποτε συμψηφισμός. Αυτό σημαίνει ότι δεν επιτρέπονται 

συμψηφισμοί μεταξύ διαφορετικών, για παράδειγμα, στοιχείων του ενεργητικού 

προκειμένου αυτά στο τέλος να εμφανίζονται ως ένα κονδύλιο. 

Ομοίως, δεν προβλέπονται συμψηφισμοί μεταξύ λογαριασμών του 

ενεργητικού και υποχρεώσεων ή μεταξύ εσόδων και εξόδων. Περιπτώσεις στις οποίες 

πραγματοποιούνται συμψηφισμοί ορίζονται ρητά από τον παρόντα νόμο(π.χ. 

ανάμεσα στο αντισταθμισμένο στοιχείο και το αντισταθμίζον μέσο στη λογιστική 

παραγώγων, συμψηφισμός στον Ισολογισμό και στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων 

μεταξύ των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και αναβαλλόμενων 

φορολογικά υποχρεώσεων κτλ). 
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6.1.3.2 Αποκλίσεις 

 

Σε γενικές γραμμές η δομή και το περιεχόμενο των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων δεν μεταβάλλονται από περίοδο σε περίοδο. Παρ’ όλα αυτά, 

διαπιστώνονται και επιτρέπονται αποκλίσεις στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) Όταν επιβάλλεται περαιτέρω ανάλυση των κονδυλίων των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων. 

β) Πρόσθεση νέου κονδυλίου που δεν έχει περιληφθεί στα υποδείγματα του παρόντος 

νόμου. 

γ) Συγχώνευση κονδυλίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων είτε γιατί τα ποσά 

τους είναι ασήμαντα είτε επειδή μέσα από αυτήν τη διαδικασία παρέχεται 

μεγαλύτερη σαφήνεια. 

 

 

6.1.3.3 Προσαρμογές 

 

Για την επίτευξη της εύλογης παρουσίασης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων , 

ο νόμος 4308/2014 ενισχύει προσαρμογές κονδυλίων αναφορικά με τη μορφή, το 

περιεχόμενο και την ονοματολογία τους εάν απαιτείται από την ιδιαίτερη φύση του 

κλάδου δραστηριότητας της οντότητας. Μ’ αυτό τον τρόπο εξαλείφονται τυχόν 

καθυστερήσεις ενσωμάτωσης ιδιαίτερων λογαριασμών στις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις, συμβάλλοντας στην ομαλή λειτουργία της επιχείρησης. 

 

6.2 Αρχές σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

 

Πέρα από την τυπική μορφή και το περιεχόμενο που πρέπει να ακολουθούν οι 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις, για την κατάρτιση τους υιοθετούνται μια σειρά 

γενικών αρχών στα πλαίσια εφαρμογής των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων. Οι 

δύο θεμελιώδεις αρχές, όμως, που τονίζονται ιδιαίτερα είναι η αρχή του 

δεδουλευμένου και η αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας της επιχείρησης. 
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6.2.1 Αρχή του δεδουλευμένου 

 

Εισαγωγικά, η αρχή του δεδουλευμένου στηρίζεται στην παραδοχή ότι οι επιπτώσεις 

των συναλλαγών και των γεγονότων της οντότητας αναγνωρίζονται και 

συμπεριλαμβάνονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις όταν πραγματοποιούνται 

και όχι στο χρόνο που διακανονίζονται ταμειακά( εισπράττονται ή πληρώνονται). Η 

αναγκαιότητα ύπαρξης και τήρησης αυτής της αρχής αποδεικνύεται και από το 

γεγονός ότι εφαρμόζεται ανεξάρτητα από την κατηγορία τήρησης βιβλίων 

(απλογραφικά ή διπλογραφικά) ή την υποχρέωση σύνταξης Ισολογισμού. 

Είναι αυτονόητο, ακόμη, ότι η αρχή του δεδουλευμένου επηρεάζει την 

κατάσταση του Ισολογισμού, την Κατάστασης Αποτελεσμάτων και την Κατάσταση 

Μεταβολών της Καθαρής Θέσης. Δεν αφορά την Κατάσταση Χρηματοροών επειδή 

στα πλαίσια αυτής εξετάζονται οι πραγματικές εισροές και εκροές των ταμειακών 

διαθεσίμων κατά τη διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου.  

 

6.2.2 Αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας 

 

Η δεύτερη θεμελιώδης αρχή που υπηρετεί μια επιχείρηση σχετίζεται με τη συνέχιση 

της δραστηριότητας της. Τα αποτελέσματα και οι διαπιστώσεις των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων μπορούν να βελτιωθούν όταν υπάρχει το 

ενδεχόμενο ύπαρξης της οντότητας στο μέλλον, εκτός και αν η διοίκηση της σκοπεύει 

να τη ρευστοποιήσει ή να διακόψει τη λειτουργία της. 

Κατά τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών  καταστάσεων λαμβάνουν χώρα 

εκτιμήσεις από τα μέλη της διοίκησης για το αν πρέπει ή όχι να γίνει αποδεκτή η 

ανωτέρω αρχή. Αυτή η αρχή επιβάλλεται να εκτείνεται σε χρονικό διάστημα 

τουλάχιστον δώδεκα μηνών από την ημερομηνία του παρόντος Ισολογισμού. 

Η επιλογή της τήρησης της παραδοχής της συνέχισης της δραστηριότητας 

κρίνεται εξαιρετικά αβίαστη όταν υπάρχει αποδεδειγμένο παρελθόν κερδοφόρων 

δραστηριοτήτων και άμεση πρόσβαση σε οικονομικούς πόρους για την οντότητα. Σε 

αντίθετη περίπτωση, όπου δεν προκύπτουν ξεκάθαρα οικονομικά συμπεράσματα για 

τη θέση της επιχείρησης, η τελική απόφαση της εφαρμογής ή όχι της ανωτέρω αρχής 

είναι συνδυασμός εξέτασης ποικίλλων παραγόντων που σχετίζονται με την 

αναμενόμενη κερδοφορία, την επιτυχημένη ανταπόκριση της εταιρίας στις 
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υποχρεώσεις της και την αναζήτηση εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης σε 

έκτακτες περιόδους. 

Συνεχίζοντας, με την υιοθέτηση της αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας 

κατά τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ισχύουν οι διατάξεις των 

Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων στην επιμέτρηση των στοιχείων. Αντίθετα, η 

απόφαση της διοίκησης  για μη συμμόρφωση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

στη θεμελιώδη αρχή της συνεχούς δραστηριότητας σηματοδοτεί την επιμέτρηση των 

περιουσιακών στοιχείων στις καθαρές ρευστοποιήσιμες αξίες τους και όσον αφορά 

τις υποχρεώσεις, περιλαμβανομένων των προβλέψεων, αυτές επιμετρούνται στα ποσά 

που αναμένεται να απαιτηθούν κατά τον διακανονισμό τους. 

 

6.2.3 Γενικές αρχές σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων  

 

Εκτός από αυτές τις θεμελιώδεις αρχές για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων, η οντότητα αποδέχεται ένα πλήθος και άλλων γενικών αρχών, οι 

σημαντικότερες εκ των οποίων είναι: 

� Συνέπεια στη χρήση των λογιστικών πολιτικών από περίοδο σε περίοδο. Εκ των 

πραγμάτων, οι λογιστικές πολιτικές που ενσωματώνουν προκαθορισμένες 

πρακτικές, βάσεις και κανόνες δεν πρέπει να μεταβάλλονται συχνά, παρά μόνο 

όταν επέλθει τροποποίηση του παρόντος νόμου ή εφόσον αυτή η αλλαγή κριθεί 

επιβεβλημένη και προβλέπεται από τον νόμο ώστε να παρέχει πιο αξιόπιστη και 

αναλυτική πληροφόρηση. 

� Προσαρμογή των ποσών της προηγούμενης περιόδου προκειμένου να γίνονται οι 

απαιτούμενες ορθές συγκρίσεις με τα ποσά της τωρινής περιόδου. 

� Σύνεση στην επιμέτρηση των στοιχείων. Αυτή η παραδοχή επιτυγχάνεται όταν η 

διοίκηση της οντότητας διατηρεί μια ουδέτερη θέση χωρίς να προβαίνει σε ακραία 

συμπεράσματα για τις εκτιμήσεις του παρόντος ή του μέλλοντος. 

� Αναγνώριση των αρνητικών προσαρμογών της αξίας των περιουσιακών στοιχείων 

και των υποχρεώσεων στην περίοδο που πραγματοποιούνται, ανεξάρτητα αν το 

αποτέλεσμα της περιόδου είναι κέρδος ή ζημία. Οι αρνητικές προσαρμογές 

περιλαμβάνουν τις αποσβέσεις  και τις απομειώσεις των περιουσιακών στοιχείων 

και τα αποτελέσματα επαχθών συμβάσεων (όταν το κόστος εκπλήρωσης της 

αναληφθείσας δέσμευσης υπερβαίνει το αναμενόμενο όφελος από τη σύμβαση). 
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� Υποχρέωση άμεσης αναγνώρισης στοιχείων του Ισολογισμού και Κατάστασης 

Αποτελεσμάτων προηγούμενης περιόδου στην τρέχουσα περίοδο και διόρθωση 

τέτοιων σφαλμάτων. 

� Συμφωνία υπολοίπων έναρξης Ισολογισμού με τα υπόλοιπα λήξης της 

προηγούμενης περιόδου, εκτός και αν επιβάλλονται διορθώσεις λαθών ή αλλαγές 

λογιστικών πολιτικών. 

� Κέρδη που δεν πραγματοποιούνται την ημερομηνία του Ισολογισμού δεν 

αναγνωρίζονται. 

 

6.2.4 Λοιπά θέματα σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

 

Λοιπές πληροφορίες για την ορθή ολοκλήρωση των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων επιτάσσουν την αναγραφή κάθε κονδυλίου με την ταυτόχρονη 

αναγραφή  του αντίστοιχου ποσού της προηγούμενης περιόδου. Σχετική παράλειψη 

αυτού του στοιχείου προβλέπεται εφόσον δεν υπάρχει. 

Επίσης, λογαριασμοί, οι οποίοι υφίστανται και πληρούν τα σχετικά κριτήρια 

αναγνώρισης πρέπει να αποτυπώνονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Σε 

διαφορετική περίπτωση, τέτοιες εξαιρέσεις δεν διορθώνονται με την καταχώρηση και 

γνωστοποίηση αυτών στο Προσάρτημα. Σημαντική διαπίστωση αποτελεί και το 

γεγονός ότι ο εντοπισμός ενδεχόμενων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 

εξαιρείται από τον Ισολογισμό και την Κατάσταση Αποτελεσμάτων.  

Τα υπόλοιπα συμβάντα που εμπεριέχονται  στις δύο προηγούμενες 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, και γεγονότα που 

έγιναν εμφανή κατά τη λήξη της περιόδου και πριν την ημερομηνία έγκρισης των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων, με την προϋπόθεση ότι  αναφέρονται σε 

συνθήκες αυτής της περιόδου. Αντίθετα, συναλλαγές που λαμβάνουν χώρα μετά την 

ημερομηνία του Ισολογισμού πρέπει να καταχωρούνται στα λογιστικά αρχεία της 

επόμενης περιόδου βάσει της αρχής του δεδουλευμένου. 

 Υπάρχει, ακόμη, και μια προαιρετική διάταξη για τις επιχειρήσεις που 

διαμορφώνουν τις χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις σύμφωνα με τον 

Ν.4308/2014 να καθοδηγούνται ερμηνευτικά από τα ΔΠΧΑ στο βαθμό που οι 

ρυθμίσεις αυτών των προτύπων εναρμονίζονται με τον παρόντα νόμο. Δεδομένου ότι 

η Οδηγία 34/2013 της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενσωματώνεται στα Ελληνικά Λογιστικά 
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Πρότυπα, περιέχοντας σειρά συμβατών  διατάξεων με τα ΔΠΧΑ και ευθυγραμμίζεται 

τακτικά με συνεχείς ενημερώσεις , ακολουθεί ουσιωδώς τα ταχέως εξελισσόμενα 

ΔΠΧΑ. Ως επί των πλείστων, πάντως, τα ΔΠΧΑ προσφέρουν εξειδικευμένη γνώση 

και εμπειρία σε σύνθετα θέματα, τα οποία απασχολούν μεγάλες επιχειρήσεις (π.χ. 

αναβαλλόμενοι φόροι, ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις κτλ). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗ 

ΘΕΣΗ 

 

7.1 Στοιχεία της κατάστασης Αποτελεσμάτων 

 

Η κατάσταση Αποτελεσμάτων περιέχει πληροφορίες για τα έσοδα, τα έξοδα, τα 

κέρδη και τις ζημίες που έχουν πραγματοποιηθεί σε μια συγκεκριμένη λογιστική 

περίοδο. Η βασική αρχή σύνταξης της κατάστασης Αποτελεσμάτων είναι η αρχή του 

δεδουλευμένου. Με την εφαρμογή αυτής της αρχής, τόσο τα έσοδα όσο  και τα έξοδα 

αναγνωρίζονται και κατ’ επέκταση περιλαμβάνονται στα Αποτελέσματα όταν 

πραγματοποιούνται ανεξάρτητα από τον χρόνο είσπραξης ή καταβολής τους.  

 

 

7.2 Τα έσοδα στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων  

 

Το έσοδο, σύμφωνα με τον νόμο 4308/2014 ορίζεται ως η μικτή εισροή οικονομικών 

ωφελειών κατά τη διάρκεια της περιόδου, η οποία προκύπτει από συνήθεις 

δραστηριότητες της οντότητας και αυξάνει την καθαρή θέση της, εκτός από αυξήσεις 

της καθαρής θέσης που προέρχονται από συνεισφορές των ιδιοκτητών της οντότητας. 

Στα αναγνωρισμένα έσοδα νοούνται τόσο τα τακτικά όσο και τα έκτακτα. Ακόμη, 

ποσά που εισπράττονται εξ ονόματος τρίτων (ΦΠΑ κτλ) δεν λογίζονται ως έσοδα που 

καταγράφονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.  

Αρχικά, τα έσοδα που εντάσσονται στην κατάσταση Αποτελεσμάτων 

διαχωρίζονται σε τρεις βασικές κατηγορίες: 

α) τα έσοδα από πώληση αγαθών 

β) τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών και κατασκευαστικά συμβόλαια  

γ) τα έσοδα που προέρχονται από τη χρήση περιουσιακών στοιχείων της οντότητας 

από τρίτους . 
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7.2.1 Έσοδα από πωλήσεις αγαθών 

 

Τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών γίνονται αποδεκτά εφόσον πληρούνται σωρευτικά 

οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

• Μεταβίβαση ουσιαστικών κινδύνων και ωφελειών που συνδέονται με την 

κυριότητα των αγαθών στον αγοραστή. Η κίνηση που επισφραγίζει αυτή την 

ενέργεια είναι συνήθως η παραχώρηση του νόμιμου τίτλου ή της κατοχής στον 

αγοραστή. 

• Αποδοχή αγαθών από τον αγοραστή. 

• Αξιόπιστη επιμέτρηση οικονομικών ωφελειών από τη συναλλαγή και ύπαρξη 

σφοδρής πιθανότητας εισροής αυτών στην οντότητα. Διασφαλίζεται, δηλαδή, 

ισχυρή βεβαιότητα είσπραξης των αναμενόμενων ποσών κατά τον χρόνο της 

πώλησης. Μεταγενέστερη αδυναμία του πελάτη να ανταποκριθεί στην 

υποχρέωση του, δεν ακυρώνει την πώληση γιατί κατά την πραγματοποίηση της 

συνέτρεχε το κριτήριο της βέβαιης αποπληρωμής. Αντίθετα, αν κατά την αρχική 

αναγνώριση (διενέργεια συναλλαγής) δεν παρέχονται εγγυήσεις σφοδρής 

μελλοντικής εισροής, τότε το έσοδο εξαιρείται από τις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις. 

Η επιμέτρηση των εσόδων από πωλήσεις αγαθών διεξάγεται σύμφωνα με την 

αξία του ανταλλάγματος που είτε έχει εισπραχθεί είτε αναμένεται να εισπραχθεί στο 

μέλλον. Το τίμημα της συναλλαγής προκύπτει από συμφωνία, προφορική ή γραπτή 

των συμβαλλόμενων μερών. 

 

7.2.2 Έσοδα παροχής υπηρεσιών και κατασκευαστικών συμβολαίων 

 

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών και από κατασκευαστικά συμβόλαια 

περιλαμβάνουν δραστηριότητες που επεκτείνονται πέραν της μίας διαχειριστικής 

περιόδου. Η παροχή υπηρεσιών διεξάγεται για την εκτέλεση μικρών ή μεγάλων 

έργων στα πλαίσια οικονομικών συμφωνιών της οντότητας. Τα κατασκευαστικά 

συμβόλαια αποτελούν συμβάσεις που πραγματεύονται την κατασκευή ενός 

περιουσιακού στοιχείου ή συνδυασμού περιουσιακών στοιχείων αλληλένδετων 

μεταξύ τους. 
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Λόγω της  φύση τους, αυτά τα έσοδα καταχωρούνται στα Αποτελέσματα 

βάσει του ποσοστού ολοκλήρωσης τους (μέθοδος ποσοστού ολοκλήρωσης) ή με τη 

μέθοδο της ολοκληρωμένης σύμβασης. Με την εύρεση του ποσοστού ολοκλήρωσης ( 

Ετήσιο κόστος / Συνολικό Εκτιμώμενο Κόστος) προσδιορίζονται τα έσοδα και έξοδα 

κάθε περιόδου ανάλογα με το μέρος του έργου που έχει αποπερατωθεί. Για την 

επιλογή αυτής της μεθόδου πρέπει, επιπλέον, να υπάρχει ισχυρή πιθανότητα 

μελλοντικής εισροής του οικονομικού οφέλους της συναλλαγής. 

Με τη μέθοδο της ολοκληρωμένης σύμβασης, η αναγνώριση εσόδων και 

εξόδων επέρχεται με την πλήρη αποπεράτωση  του έργου. Δεν προβλέπεται, δηλαδή, 

δημοσίευση του αποτελέσματος της σύμβασης, αν αυτή δεν εκπληρωθεί στο ακέραιο, 

στοιχείο που ενδεχομένως αντίκειται στην αρχή του δεδουλευμένου.  

Η λύση δίνεται με την αποδοχή αυτής της μεθόδου σε ορισμένες συναλλαγές 

(έργα μικρής διάρκειας και αξίας, χωρίς ιδιαίτερες επιπλοκές, από πολύ μικρές 

οντότητες της §2γ του άρθρου 1 των ΕΛΠ). Σε κάθε περίπτωση, η επιμέτρηση των 

εσόδων αυτής της κατηγορίας διενεργείται στα καθαρά ποσά τους μετά την αφαίρεση 

επιστροφών, εκπτώσεων ή φόρου επί των πωλήσεων. 

  

Παράδειγμα  

Η κατασκευαστική εταιρία ‘’ΑΒΓ’’ αναλαμβάνει στις 15/01/2015 την κατασκευή 

ενός έργου, τριετούς αποπεράτωσης, έναντι συνολικού τιμήματος 6.000.000,00 

ΕΥΡΩ. Με την υπογραφή της σύμβασης, ο πελάτης ‘’Δ’’ καταβάλει ως προκαταβολή 

το ποσό των 2.000.000,00 ΕΥΡΩ. Οι εκτιμήσεις των υπεύθυνων της 

κατασκευαστικής σχετικά με το συνολικό κόστος του έργου κυμαίνονται στο ποσό 

των 3.000.000,00 ΕΥΡΩ.  

 Το πρώτο έτος, οι συνολικές δαπάνες ανέρχονται στο ποσό του 1.500.000,00 

ΕΥΡΩ. Η κατασκευάστρια εταιρία, για την ίδια περίοδο, προχώρησε σε πληρωμές 

προμηθευτών υλικών συνολικής αξίας 700.000,00 ΕΥΡΩ. 

α) Να βρεθεί το σύνολο των αναγνωρισμένων εσόδων και εξόδων της εταιρίας 

‘’ΑΒΓ’’ για το έτος 2015. 

β) Να εντοπιστούν οι αναγνωρισμένες απαιτήσεις και υποχρεώσεις, για το ίδιο έτος, 

που πρέπει να ενσωματωθούν στον Ισολογισμό της εταιρίας ‘’ΑΒΓ’’. 
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Λύση 

Ποσοστό ολοκλήρωσης έργου 1
ου

 έτους=  
Πραγματοποιηθέν κόστος �ου έτους

Συνολικό εκτιμώμενο κόστος
=

�.���.���,��

�.���.���,��
= 

         =0,5 ή 50% 

Αναγνωρισμένο έξοδο έτους 2015: 1.500.000,00 ΕΥΡΩ 

Αναγνωρισμένο έσοδο έτους 2015: 6.000.000,00 × 50% = 3.000.000,00 ΕΥΡΩ 

Η εταιρία ‘’ΑΒΓ’’ έχει εισπράξει μόνο 2.000.000,00 ΕΥΡΩ από τον πελάτη ‘’Δ’’. 

Στο τέλος του 2015, θα εμφανιστεί στον Ισολογισμό της εταιρίας ‘’ΑΒΓ’’, ως 

απαίτηση, το ποσό του 1.000.000,00 ΕΥΡΩ που προκύπτει από τη διαφορά του 

εσόδου της περιόδου και της ληφθείσας προκαταβολής (3.000.000,00- 2.000.000,00). 

Στον ίδιο Ισολογισμό, ακόμα, θα εμφανιστεί, ως υποχρέωση, το ποσό των 

800.000,00 ΕΥΡΩ ως η διαφορά που προκύπτει από το έξοδο της περιόδου και του 

καταβληθέντος ποσού στους προμηθευτές (1.500.000,00 – 700.000,00). 

 

 

7.2.3 Έσοδα χρήσης περιουσιακών στοιχείων από τρίτους 

 

Τα έσοδα που προέρχονται από τη χρήση περιουσιακών στοιχείων της οντότητας 

από τρίτους διακρίνονται σε: 

� σε τόκους, δηλαδή, πρόσθετες επιβαρύνσεις που προέρχονται από μικρές ή 

μεγάλες αναβολές πληρωμής. Οι τόκοι αποτιμώνται στο αποσβέσιμο κόστος 

με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου ή της σταθερής μεθόδου. 

� σε μερίσματα που αναφέρονται σε εισοδήματα από συμμετοχή στην καθαρή 

θέση άλλων επιχειρήσεων και αναγνωρίζονται στην ημερομηνία έγκρισης 

τους από το αρμόδιο όργανο της οντότητας. 

� σε δικαιώματα, τα οποία αφορούν πόρους από χρησιμοποίηση 

μακροπρόθεσμων περιουσιακών στοιχείων (π.χ. σήματα, διπλώματα 

ευρεσιτεχνίας κτλ). Για την επιμέτρηση τους λαμβάνεται υπόψη η αρχή του 

δεδουλευμένου. 
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7.3 Τα έξοδα στην κατάσταση Αποτελεσμάτων 

 

Πέρα από τα έσοδα, σημαντική θέση στην κατάσταση αποτελεσμάτων 

διαδραματίζουν και τα έξοδα. Το έξοδο ορίζεται ως η δαπάνη που μειώνει τα 

περιουσιακά στοιχεία ή αυξάνει τις υποχρεώσεις της επιχείρησης κατά τη διάρκεια 

μιας περιόδου. Συνέπεια αυτών των μεταβολών είναι η μείωση της Καθαρής Θέσης 

ανεξάρτητα από άλλες διανομές στους ιδιοκτήτες της οντότητας. Τα έξοδα 

επιμετρούνται σύμφωνα με την αρχή του δεδουλευμένου και αυτά που απαρτίζουν 

την κατάσταση Αποτελεσμάτων βάσει των ΕΛΠ είναι: 

α) Τα έξοδα ίδρυσης. 

β) Το κόστος κτήσης ή κόστος παραγωγής, κατά περίπτωση, των πωληθέντων 

αγαθών ή υπηρεσιών. 

γ) Οι πάσης φύσεως δαπάνες μισθοδοσίας εργαζομένων, περιλαμβανομένων των 

προβλέψεων για μελλοντικές παροχές. 

δ) Τα έξοδα έρευνας. 

ε) Τα έξοδα ανάπτυξης. 

στ) Οι επισκευές και συντηρήσεις. 

ζ) Οι αποσβέσεις ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων. 

η) Οι προβλέψεις για λοιπούς κινδύνους και έξοδα. 

θ) Οι τόκοι και τα συναφή έξοδα. 

ι) Τα έξοδα και οι ζημίες που προκύπτουν από την επιμέτρηση περιουσιακών 

στοιχείων και υποχρεώσεων, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο. 

ια) Οι ζημίες που προκύπτουν από τη διαγραφή περιουσιακών στοιχείων. 

ιβ) Οι λοιπές προκύπτουσες ζημίες που παρουσιάζονται με το καθαρό ποσό τους. 
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ιγ) Ο φόρος εισοδήματος της περιόδου, τρέχοντας και αναβαλλόμενος, κατά 

περίπτωση. 

ιδ) Κάθε άλλο έξοδο που έχει προκύψει και δεν περιλαμβάνεται στις προηγούμενες 

κατηγορίες. 

 

7.4 Τα Κέρδη στην κατάσταση Αποτελεσμάτων 

 

Μια άλλη κατηγορία, τέλος, που συμμετέχει στα αποτελέσματα είναι τα κέρδη. Τα 

κέρδη συντελούν στην αύξηση της καθαρής θέσης της επιχείρησης είτε με τη μείωση 

των υποχρεώσεων είτε με την επέκταση των περιουσιακών στοιχείων. Στην 

κατάσταση Αποτελεσμάτων, δηλαδή, προστίθεται μια σειρά καθαρών κερδών, τα 

οποία διαμορφώνονται από ειδικές λειτουργίες της οντότητας. Παραδείγματα τέτοιων 

κερδών αποτελούν τα κέρδη από επιμετρήσεις ή διαγραφές περιουσιακών στοιχείων 

ή υποχρεώσεων και αναγνωρίζονται σύμφωνα με την αρχή του δεδουλευμένου. 

 

7.5 Τα στοιχεία της Καθαρής Θέσης 

 

Η Καθαρή Θέση αποτυπώνεται στην κατάσταση του Ισολογισμού και 

αντιπροσωπεύει τη διαφορά μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της 

οντότητας. Με τον προσδιορισμό της Καθαρής Θέσης καθορίζεται η αξία της 

επιχείρησης μετά την αφαίρεση από το σύνολο του Ενεργητικού όλων των 

υποχρεώσεων της. Το εναπομείναν ποσό μετά την ανωτέρω αφαίρεση 

αντικατοπτρίζει, γενικά, το σύνολο των ταμειακών διαθεσίμων που έχουν επενδυθεί 

στην οντότητα από την έναρξη της λειτουργίας της και τυχόν παρακρατηθέντα κέρδη 

που έχουν προκύψει κατά τη δράση της. 

 Οι λογαριασμοί που εντάσσονται στην Καθαρή Θέση είναι: 

α) Το υπέρ το άρτιο καταβληθέν ποσό ως κεφάλαιο από τους ιδιοκτήτες της   

εταιρίας. Τέτοια περίπτωση εισφοράς παρουσιάζεται όταν οι συμμετέχοντες στο 

κεφάλαιο της οντότητας προβαίνουν σε αγορά τίτλων (μετοχών, μεριδίων) με 

αξία μεγαλύτερη από την ονομαστική αξία αρχικής έκδοσης τους. 

β) Οποιαδήποτε εισφορά από τους ιδιοκτήτες, εφόσον υπάρχει ανέκκλητη 

δέσμευση κεφαλαιοποίησης της και ταυτόχρονη υποχρέωση της οντότητας για 

έκδοση μετοχών ή άλλων συμμετοχικών τίτλων προς τους συνεισφέροντες εντός 
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12 μηνών από την ημερομηνία της εισφοράς. Αν δεν υφίσταται ανέκκλητη 

δέσμευση, τότε τα σχετικά ποσά αναγνωρίζονται ως υποχρεώσεις. 

 

      Στο σημείο αυτό, πρέπει να σημειωθεί ότι κάθε ποσό δύναται να αποτελέσει 

μέρους του κεφαλαίου της επιχείρησης με την προϋπόθεση ότι θα καταβληθεί. 

Εγκεκριμένα ποσά προς ενίσχυση του κεφαλαίου που δεν έχουν δοθεί κατά την 

ημερομηνία του Ισολογισμού, δεν περιέχονται στο κεφάλαιο της επιχείρησης. 

Σύμφωνα με την Οδηγία της ΕΛΤΕ για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, δίνεται 

συγκεκριμένος τύπος για το καταβλημένο κεφάλαιο: 

 

            ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

- ΜΗ ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

      =    ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 

γ) Τα αποθεματικά, τα οποία είναι συσσωρευμένα κέρδη της επιχείρησης που δεν 

πρόκειται να διανεμηθούν ή να κεφαλαιοποιηθούν. Αυτά τα ποσά παρακρατούνται 

προκειμένου να χρησιμοποιηθούν μελλοντικά για ενδεχόμενη κάλυψη ζημιών ή 

για αντιστάθμισμα σε απώλειες περιουσιακών στοιχείων. 

 Οι κύριες κατηγορίες αποθεματικών είναι: 

1) Τα αποθεματικά βάσει νομοθεσίας (τακτικό αποθεματικό με ποσοστό 5% επί των 

κερδών της επιχείρησης). 

2) Τα αφορολόγητα αποθεματικά  που δεν υπάγονται σε φορολογία εισοδήματος. 

3) Τα αποθεματικά καταστατικού, η δημιουργία των οποίων προβλέπεται από το 

καταστατικό της εταιρίας. 

δ) Τα αποτελέσματα εις νέον, τα οποία σχηματίζουν μια ομάδα και αποτελούνται 

από: 

1)  Το υπόλοιπο κερδών εις νέον , με την καταχώρηση των κερδών μετά την 

αφαίρεση των φόρων. 

2) Το υπόλοιπο ζημιών εις νέον, με το ποσό των ζημιών που παραμένει ακάλυπτο. 

3) Το υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων, που έχει καταστεί αδύνατο να 

συμψηφιστεί από τα τελευταία καταγεγραμμένα κέρδη και δύναται νομοθετικά να 

μεταφερθεί στην επόμενη διαχειριστική περίοδο. 
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ε) Διαφορές από επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην 

εύλογη  αξία και απευθείας αναγνώριση τους στην Καθαρή Θέση της επιχείρησης, 

εφόσον πραγματοποιηθούν. Τέτοια στοιχεία που εμπίπτουν εδώ, είναι τα 

ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα, τα διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία και τα παράγωγα αντιστάθμισης ταμειακών ροών. 

στ) Οι ίδιοι τίτλοι της Καθαρής Θέσης (μετοχές, μερίδια). Κατά την απόκτηση 

τους εμφανίζονται αφαιρετικά ως αρνητικό στοιχείο της Καθαρής Θέσης, μέχρι τη 

διάθεση τους. Την ίδια αντιμετώπιση τυγχάνουν και τυχόν δαπάνες έκδοσης αυτών 

των τίτλων (π.χ. έξοδα, προμήθειες). Όλες οι παραπάνω κατηγορίες λογαριασμών 

τόσο στην αρχική αναγνώριση όσο και μεταγενέστερα επιμετρούνται στα 

ονομαστικά ποσά που έχουν εισπραχθεί ή καταβληθεί. 

ζ) Κέρδη ή ζημίες από τη διάθεση ή ακύρωση ιδίων τίτλων Καθαρής Θέσης 

μεταφέρονται σε ξεχωριστή θέση απευθείας στη στήλη της Καθαρής Θέσης. Δεν 

επηρεάζουν τα Αποτελέσματα υπό τον όρο ότι αυτά τα ποσά θεωρούνται 

σημαντικά για την οντότητα. Σε αντίθετη περίπτωση, αντιμετωπίζονται ως έξοδο 

και καταχωρούνται στα Αποτελέσματα βάσει της αρχής του δεδουλευμένου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ   

 

8.1 Κανόνες Επιμέτρησης 

 

Η επιμέτρηση οριοθετείται ως η διαδικασία προσδιορισμού της χρηματικής αξίας 

ενός στοιχείου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων κατά την αρχική αναγνώριση 

του και μεταγενέστερα. Για την πλήρη ενσωμάτωση κάθε λογαριασμού στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις πρέπει να πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις: 

α) το στοιχείο αναμένεται να αποφέρει οικονομικά οφέλη  στην επιχείρηση 

β) το κόστος ή η αξία του στοιχείου μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα. 

 

 

8.2 Ενσώματα και άυλα περιουσιακά στοιχεία  

 

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία προορίζονται για συμμετοχή στους σκοπούς της 

επιχείρησης (παραγωγή αγαθών, παροχή υπηρεσιών, εκμίσθωση σε τρίτους κτλ)κατά 

τρόπο διαρκή και αναμένεται να χρησιμοποιηθούν σε περισσότερες από μία 

λογιστικές περιόδους, αποφέροντας οικονομικά οφέλη. Τα πάγια περιουσιακά 

στοιχεία διακρίνονται, κυρίως, στα ενσώματα, βιολογικά και άυλα περιουσιακά 

στοιχεία. 

 Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία νοούνται αυτά που διαθέτουν 

υλική υπόσταση (π.χ. κτίρια, μηχανήματα, γη, μεταφορικά μέσα, έπιπλα κτλ). 

 Τα βιολογικά πάγια περιουσιακά θεωρούνται τα ζώντα ζώα ή φυτά. 

 Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία (π.χ. εμπορικά σήματα, διπλώματα 

ευρεσιτεχνίας) είναι εξατομικεύσιμα και μη νομισματικά περιουσιακά στοιχεία, χωρίς 

υλική υπόσταση. Ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο είναι εξατομικεύσιμο όταν: 

          α) Δύναται να διαχωρίζεται ή αποχωρίζεται από την οντότητα και να             

πωλείται, μεταβιβάζεται, εκμισθώνεται ή ανταλλάσσεται μόνο του ή μαζί 

με σχετική σύμβαση, περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση. 
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            β) Προκύπτει από συμβατικά ή άλλα νόμιμα δικαιώματα, ανεξάρτητα αν αυτά 

τα δικαιώματα είναι μεταβιβάσιμα ή διαχωρίσιμα από την οντότητα ή από 

άλλα δικαιώματα ή δεσμεύσεις. 

 

8.2.1 Επιμέτρηση πάγιων περιουσιακών στοιχείων 

 

Το σύνολο των πάγιων περιουσιακών στοιχείων αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος 

κτήσης (το καταβληθέν ποσό για την απόκτηση του περιουσιακού στοιχείου) και στη 

συνέχεια επιμετρούνται στο αποσβέσιμο κόστος κτήσης. Η αποδοχή του κόστους 

κτήσης ως βάση για τη μεταφορά των πάγιων στοιχείων στις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις έχει επικρατήσει λόγω της ευκολίας της πρόσβασης σ’ αυτήν την 

πληροφόρηση και στη συμβολή του στον προσδιορισμό του φόρου εισοδήματος ώστε 

να διαπιστώνεται σύγκλιση του λογιστικού και του φορολογικού πλαισίου. Στο 

αποσβέσιμο κόστος συγκαταλέγεται το αρχικό κόστος κτήσης πλέον των δαπανών 

βελτίωσης, των δαπανών επισκευής και συντήρησης μετά την αφαίρεση των 

προσαρμογών αξίας (αποσβέσεις κα απομειώσεις). 

 

8.2.2 Λοιπές κατηγορίες πάγιων περιουσιακών στοιχείων 

 

Μεταξύ των παγίων, επίσης, περιλαμβάνονται και : 

α) Η υπεραξία, ως άυλο στοιχείο. Η υπεραξία προκύπτει από τη μεταβίβαση της 

επιχείρησης και εντοπίζεται στη διαφορά που τυχόν εμφανίζεται μεταξύ του 

χρηματικού αντίτιμου που συμφωνείται στα πλαίσια αυτής της συναλλαγής και της 

λογιστικής αξίας της οντότητας όπως προσδιορίζεται από τα βιβλία της. 

β) Οι δαπάνες βελτίωσης παγίων.  

γ) Οι δαπάνες επισκευής και συντήρησης περιλαμβάνονται στα πάγια, εφόσον 

επηρεάζουν καθοριστικά συγκεκριμένους παράγοντες όπως τη λειτουργία του πάγιου 

(αυξάνοντας για παράδειγμα την ωφέλιμη ζωή του), τη σημαντικότητα του ποσού και 

την ανακτησιμότητα της δαπάνης. Σε διαφορετική περίπτωση, η σχετική δαπάνη 

αντιμετωπίζεται ως έξοδο. 

δ) Οι δαπάνες ανάπτυξης ανήκουν στην κατηγορία των περιουσιακών στοιχείων, με 

την προϋπόθεση της ολοκλήρωσης τους, της βάσιμης εκτίμησης περί απόδοσης 

μελλοντικών οικονομικών οφελών και της ύπαρξης αξιόπιστου συστήματος των 
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ποσών κόστους. Και εδώ, όπως και στις δαπάνες επισκευής και συντήρησης, αν δεν 

πληρούνται σωρευτικά οι ανωτέρω συνθήκες, η σχετική δαπάνη αναγνωρίζεται ως 

έξοδο. 

ε) Το κόστος αποσυναρμολόγησης, απομάκρυνσης ή αποκατάστασης ενός πάγιου 

στοιχείου προσαυξάνει το κόστος κτήσης του. Αυτό συντελείται όταν η επιχείρηση 

προβαίνει σε ενέργειες που σχετίζονται με την αρχική εγκατάσταση του παγίου ή της 

χρήσης του στη διάρκεια μιας συγκεκριμένης περιόδου ανεξάρτητα από το ύψος των 

παραγόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών. Αντίθετα, η συσχέτιση του παραπάνω 

κόστους με την παραγωγή προϊόντων ή υπηρεσιών δεν προστίθεται στην αξία του 

παγίου αλλά επιβαρύνει το κόστος παραγωγής με την αναγραφή ανάλογης πρόβλεψης 

(υποχρέωσης) στον Ισολογισμό. 

 

8.2.3 Δαπάνες – Έξοδα της οντότητας 

 

Στο σημείο αυτό, καλό είναι να γίνει αναφορά και στις δαπάνες που δεν 

περιλαμβάνονται στα άυλα περιουσιακά στοιχεία και κατ’ επέκταση αναγνωρίζονται 

ως έξοδο: 

- Οι δαπάνες για τη δημιουργία και ίδρυση μιας οντότητας (π.χ. δαπάνες 

δημιουργίας νέων λειτουργιών, νομικά κόστη και έξοδα γραμματειακής 

υποστήριξης). 

- Οι δαπάνες εκπαίδευσης προσωπικού. 

- Οι δαπάνες διαφήμισης και προώθησης. 

- Οι δαπάνες μετεγκατάστασης ή αναδιοργάνωσης μέρους ή του συνόλου μιας 

οντότητας. 

 

8.2.4 Ιδιοπαραγόμενα πάγια στοιχεία 

 

Σ’ αυτήν την κατηγορία εμπερικλείονται τα ενσώματα πάγια που κατασκευάζονται 

είτε από την ίδια επιχείρηση είτε από τρίτο πρόσωπο είτε με συνεργασία και των δύο 

προκειμένου να δημιουργηθούν τελικά στοιχεία, τα οποία παίρνουν μέρος στις 

λειτουργίες της οντότητας. 

 Όπως και όλα τα προηγούμενα περιουσιακά στοιχεία έτσι και τα 

ιδιοπαραγόμενα πάγια στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης και στη 
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συνέχεια επιμετρούνται  στο αποσβέσιμο κόστος κτήσης. Τα ημιτελή ιδιοπαραγόμενα 

στοιχεία αποτιμώνται στο κόστος που έχουν απορροφήσει κατά την ημερομηνία του 

Ισολογισμού. 

 Λαμβάνοντας υπόψη ότι το ιδιοπαραγόμενο στοιχείο δεν βρίσκεται στην 

κυριότητα της επιχείρησης ύστερα από αγορά αλλά προηγείται η κατασκευή του, 

είναι λογικό στο κόστος κτήσης του να εντάσσεται  το σύνολο των δαπανών για να 

φτάσει το στοιχείο σε κατάσταση λειτουργίας. Ειδικότερα, το κόστος κτήσης του 

ιδιοπαραγόμενου περιουσιακού στοιχείου περιλαμβάνει: 

- Το κόστος των πρώτων υλών, των αναλώσιμων υλικών, της εργασίας και 

οποιαδήποτε δαπάνη σχετίζεται άμεσα με το εν λόγω περιουσιακό στοιχείο. 

- Μια αναλογία σταθερών και μεταβλητών εξόδων που σχετίζονται έμμεσα με την 

περίοδο κατασκευής του ιδιοπαραγόμενου στοιχείου (Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα). 

- Τους τόκους εντόκων υποχρεώσεων για ιδιοπαραγόμενα στοιχεία μακράς 

περιόδου κατασκευής ή παραγωγής. 

 

8.2.5 Προσαρμογές αξιών  

 

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία δεν παρουσιάζονται με τα ίδια ποσά στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις από περίοδο σε περίοδο. Η αρχική αξία τους 

αναπροσαρμόζεται με το πέρασμα των ετών μέσω των αποσβέσεων και πιθανόν 

απομειώσεων . 

 

 

8.2.6 Αποσβέσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων 

 

Απόσβεση είναι η συστηματική κατανομή της αποσβεστέας αξίας ενός 

μακροπρόθεσμου στοιχείου στην ωφέλιμη οικονομική ζωή του. Η ωφέλιμη ζωή ενός 

πάγιου αναφέρεται στην περίοδο στην οποία ένα περιουσιακό στοιχείο αναμένεται να 

είναι διαθέσιμο προς χρήση.  

Η διαδικασία προσδιορισμού της απόσβεσης για ένα πάγιο στοιχείο 

διεξάγεται είτε φορολογικά είτε λογιστικά. Η φορολογική απόσβεση διενεργείται για 

την εξακρίβωση του φορολογητέου εισοδήματος της επιχείρησης ενώ η λογιστική 

απόσβεση υπολογίζεται για λόγους εύλογης παρουσίασης των χρηματοοικονομικών 
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καταστάσεων. Ως επί τω πλείστων, οι οντότητες ασπάζονται την εφαρμογή των 

λογιστικών αποσβέσεων κατά τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

Επιτρέπεται, πάντως, και η υιοθέτηση των φορολογικών αποσβέσεων υπό τον όρο ότι 

αυτές προσεγγίζουν σθεναρά τις λογιστικές αποσβέσεις. 

 

8.2.6.1 Φορολογικός προσδιορισμός αποσβέσεων 

 

Ο καθορισμός των αποσβέσεων φορολογικά σηματοδοτεί τη χρήση 

προκαθορισμένων φορολογικών συντελεστών ανά κατηγορία περιουσιακού 

στοιχείου. Αυτοί οι συντελεστές  φορολογικής απόσβεσης αποσαφηνίζονται 

σύμφωνα με την ισχύουσα ανά περίοδο φορολογική νομοθεσία και προβλέπονται για 

όλα τα είδη των ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων. Για παράδειγμα, τα 

κτίρια και οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις αποσβένονται με συντελεστή 5% ενώ τα 

μηχανήματα προχωρούν σε απόσβεση με ποσοστό 10% για κάθε διαχειριστική 

περίοδο. 

 

8.2.6.2 Λογιστικός προσδιορισμός αποσβέσεων 

 

Ο λογιστικός προσδιορισμός των αποσβέσεων επιτυγχάνεται με τη χρήση μίας εκ των 

τριών μεθόδων απόσβεσης που ορίζονται ως εξής: 

-     Η σταθερή μέθοδος απόσβεσης. 

-     Η φθίνουσα μέθοδος απόσβεσης. 

-     Η μέθοδος των μονάδων παραγωγής. 

 

Με τη σταθερή μέθοδο απόσβεσης, η οποία κρίνεται ως ευρέως 

χρησιμοποιούμενη, το ποσοστό της ετήσιας απόσβεσης παραμένει σταθερό καθ’ όλη 

τη διάρκεια της χρήσης του παγίου και λογαριάζεται μετά τη διαίρεση της μονάδας 

(1) με το σύνολο των ετών της ωφέλιμης οικονομικής ζωής του περιουσιακού 

στοιχείου. Σε κάθε περίπτωση, το ποσό της ετήσιας απόσβεσης δεν μεταβάλλεται για 

κάθε διαχειριστική περίοδο και το άθροισμα όλων των ετήσιων αποσβέσεων στο 

τέλος της ωφέλιμης ζωής του παγίου συγκεντρώνει το ποσό της αποσβεστέας του 

αξίας.   
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    Η επιλογή της φθίνουσας μεθόδου ενδείκνυται, κυρίως, σε περιπτώσεις που η 

διοίκηση αποφασίζει τη χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου εντονότερα κατά τα 

πρώτα έτη της διάρκειας ζωής του και προσδιορίζεται με δύο τρόπους: 

α) Με την εφαρμογή ενός σταθερού συντελεστή πάνω στην αναπόσβεστη  αξία ενός 

παγίου. 

β)  Με τη χρήση ενός μειωμένου συντελεστή πάνω στην αποσβεστέα αξία του 

παγίου, το ποσοστό του οποίου στηρίζεται στο άθροισμα των ετών της ωφέλιμης 

οικονομικής ζωής του περιουσιακού στοιχείου. 

Στη μέθοδο των μονάδων παραγωγής, οι αποσβέσεις πραγματοποιούνται 

σύμφωνα με την αναμενόμενη παραγωγή του παγίου. Αυτή η μέθοδος προτιμάται, 

ιδιαίτερα, σε περιπτώσεις μηχανολογικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας που παράγει 

αγαθά με μη σταθερούς ρυθμούς παραγωγής (π.χ. παραγωγή βάσει παραγγελιών ή 

εταιρία εξόρυξης ορυκτών). Η ετήσια απόσβεση προκύπτει από την πραγματική 

παραγωγή αναλογικά με τις συνολικά εκτιμώμενες μονάδες παραγωγής σε 

συνάρτηση και με την αξία αγοράς του παγίου, ως ακολούθως:  

 

 Ετήσια Απόσβεση   =   
Παραχθείσες μονάδες Περιόδου

Συνολικά Εκτιμώμενες Μονάδες Παραγωγής
× Αξία αγοράς παγίου 

 

Παράδειγμα 

Η εταιρία ‘’ΑΒΓ ΕΠΕ’’ αγοράζει για τις ανάγκες της λειτουργίας της ένα 

περιουσιακό στοιχείο με κόστος κτήσης 4.000.000,00 ΕΥΡΩ και εκτιμώμενη 

ωφέλιμη ζωή 4 έτη. Να βρεθεί η ετήσια απόσβεση χρησιμοποιώντας τη σταθερή 

μέθοδο απόσβεσης, τη φθίνουσα μέθοδο απόσβεσης και τη μέθοδο μονάδων 

παραγωγής. 

Λύση 

Σταθερή μέθοδος απόσβεσης 

Ποσοστό ετήσιας απόσβεσης =1 4⁄  =0,25 ή 25% 

Έτος Ετήσια απόσβεση Ποσοστό απόσβεσης Αποσβεστέα αξία 

1 1.000.000,00 25% 1.000.000,00 

2 1.000.000,00 25% 2.000.000,00 

3 1.000.000,00 25% 3.000.000,00 

4 1.000.000,00 25% 4.000.000,00 
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Φθίνουσα μέθοδος απόσβεσης 

Άθροισμα ετών για τον προσδιορισμό ποσοστού απόσβεσης:1+2+3+4=10 

Έτος Ετήσια απόσβεση Ποσοστό απόσβεσης Αποσβεστέα αξία 

1 1.600.000,00 4 10⁄  1.600.000,00 

2 1.200.000,00 3 10⁄  2.800.000,00 

3 800.000,00 2 10⁄  3.600.000,00 

4 400.000,00 1 10⁄  4.000.000,00 

 

Μέθοδος μονάδων παραγωγής 

Συνολικά εκτιμώμενες μονάδες παραγωγής :10.000.000 μονάδες 

Απόσβεση 1
ου

 έτους: 
�.���.���

��.���.���
× 4.000.000 = 400.000,00 ΕΥΡΩ κοκ. 

Έτος Ετήσια παραγωγή Ετήσια απόσβεση Αποσβεστέα αξία 

1 1.000.000,00 400.000,00 400.000,00 

2 3.000.000,00 1.200.000,00 1.600.000,00 

3 4.000.000,00 1.600.000,00 3.200.000,00 

4 2.000.000,00 800.000,00 4.000.000,00 

 

 

8.2.6.3 Αναπόσβεστα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

 

Είναι ενδεικτικό ότι περιουσιακά στοιχεία με απεριόριστη ωφέλιμη ζωή, τα οποία 

αποφέρουν συνεχή και αμείωτα οικονομικά οφέλη στην επιχείρηση, δεν 

αποσβένονται. Τέτοια στοιχεία είναι η γη, τα έργα τέχνης, οι αντίκες, τα κοσμήματα 

και τα πάγια που δεν υπόκεινται σε φθορά ή αχρήστευση. Στην περίπτωση της γης, αν 

διενεργούνται βελτιώσεις περιορισμένης διάρκειας, τότε υπολογίζεται απόσβεση γι’ 

αυτήν.  

 Στην ίδια κατηγορία των αναπόσβεστων στοιχείων ανήκουν η υπεραξία και τα 

άυλα περιουσιακά στοιχεία με απεριόριστη ζωή. Όταν, όμως, η υπεραξία, οι δαπάνες 

ανάπτυξης και τα άυλα περιουσιακά στοιχεία διαθέτουν ωφέλιμη ζωή που δεν μπορεί 

να αποσαφηνιστεί αξιόπιστα, υπόκεινται σε απόσβεση για περίοδο 10 ετών. 
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8.2.7 Απομείωση πάγιων περιουσιακών στοιχείων 

 

8.2.7.1 Παράθεση ορισμών 

 

Πριν την αναφορά στην έννοια της απομείωσης των πάγιων περιουσιακών στοιχείων, 

είναι αναγκαίο να παραταθούν ορισμένοι βασικοί ορισμοί, οι οποίοι βοηθούν στην 

καλύτερη κατανόηση και επεξεργασία των επιπτώσεων αυτής της κατάστασης στα 

πλαίσια της οικονομικής μονάδας. 

 Απομείωση και κατ’ επέκταση ζημία απομείωσης ενός περιουσιακού 

στοιχείου προκύπτει όταν η λογιστική του αξία είναι μεγαλύτερη από το ανακτήσιμο 

ποσό. 

 Λογιστική αξία ενός παγίου είναι το ποσό αναγνώρισης του μετά την 

αφαίρεση των συσσωρευμένων αποσβέσεων και των συσσωρευμένων ζημιών λόγω 

μείωσης της αξίας του (ζημίες απομείωσης). 

 Ανακτήσιο ποσό αποτελεί το υψηλότερο ποσό μεταξύ της εύλογης αξίας 

μειωμένης με το κόστος διάθεσης (καθαρή τιμή πώλησης) και της αξίας λόγω 

χρήσης. 

 Εύλογη αξία μείον το κόστος πώλησης είναι το ποσό με το οποίο ένα 

στοιχείο του ενεργητικού μπορεί να ανταλλαγεί κατά τη διάρκεια μιας συναλλαγής σε 

καθαρά εμπορική βάση μεταξύ δύο μερών που ενεργούν με τη θέληση τους και με 

πλήρη γνώση των συνθηκών αγοράς. 

 Αξία λόγω χρήσης ενός περιουσιακού στοιχείου είναι η παρούσα αξία των 

εκτιμώμενων μελλοντικών ταμιακών ροών που αναμένεται να εισρεύσουν στην 

επιχείρηση από τη χρήση του στοιχείου και από τη διάθεση του στο τέλος της 

ωφέλιμης ζωής του. Η καθαρή παρούσα αξία αποδίδεται και με τον ακόλουθο τύπο: 

 

Καθαρή Παρούσα Αξία  =  ∑
��ό����

(���)�   

 

Απόδοση  =  Ταμειακές εισροές – Αρχική επένδυση 

r  =  Προεξοφλητικό επιτόκιο 

t  =  Έτος  
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8.2.7.2 Ενδείξεις απομείωσης 

 

Η έννοια της απομείωσης είναι σχετικά πρόσφατη και ουσιαστικά συμπυκνώνει το 

γεγονός της μείωσης της αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου. Η ζημία απομείωσης 

προκύπτει από το ποσό της διαφοράς ανάμεσα στην αναγνωρισμένη αξία ενός παγίου 

στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία του στο 

τέλος της περιόδου, η οποία είναι πολύ μικρότερη από την πρώτη. Απαραίτητη 

προϋπόθεση για την αναγνώριση της ζημίας απομείωσης είναι η ύπαρξη ανάλογης 

εκτίμησης περί του μόνιμου χαρακτήρα και της σημαντικότητας του ποσού της. 

 Απομειώσεις σημειώνονται όταν πραγματοποιούνται ορισμένα γεγονότα εντός 

ή εκτός της επιχείρησης, τα οποία συντελούν στην πτώση των οικονομικών οφελών 

από τη λειτουργία των παγίων. Σε γενικές γραμμές, τα περιουσιακά στοιχεία πρέπει 

να υποβάλλονται σε έλεγχο απομείωσης εφόσον λαμβάνουν χώρα σχετικές ενδείξεις 

όπως: 

1. Εσωτερικές ενδείξεις  

α) Φθορά ή τεχνολογική απαξίωση ενός μηχανήματος. 

β) Δυσμενείς μεταβολές που αναμένεται να συμβούν στην επιχείρηση(π.χ.  

η διακοπή της λειτουργίας ενός τμήματος που βρίσκεται το πάγιο ή η 

εκποίηση μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας ). 

γ) Εκθέσεις εσωτερικού ελέγχου που δηλώνουν ότι συγκεκριμένο 

περιουσιακό στοιχείο εμφανίζει πρόβλημα κατά τη χρήση του στην 

παραγωγική διαδικασία. 

 

2. Εξωτερικές ενδείξεις 

α) Η κατάρρευση της τρέχουσας αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου στην 

αγορά για λόγους ανεξάρτητους από την εταιρία(π.χ. υποβάθμιση 

περιοχής, γενική πτώση τιμών). 

β) Αρνητικές μεταβολές στο τεχνολογικό, οικονομικό και νομικό 

περιβάλλον της οντότητας. 

γ) Σημαντική άνοδος στα επιτόκια αγοράς, γεγονός που επηρεάζει 

αντίστροφα το προεξοφλητικό επιτόκιο για τον υπολογισμό της  αξίας 

χρήσης και πιθανόν οδηγεί σε σημαντική μείωση της ανακτήσιμης αξίας 

του στοιχείου. 
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8.2.7.3 Μεταφορά ζημιών απομείωσης στις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις 

 

Οι ζημίες απομείωσης διαφοροποιούνται κατά τη μεταφορά τους στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις ανάλογα με το αν το περιουσιακό στοιχείο που 

αφορούν έχει υποστεί αναπροσαρμογή ή όχι. Αναπροσαρμοσμένη αξία παγίου 

θεωρείται η εύλογη αξία του την ημέρα της αναπροσαρμογής μετά την αφαίρεση των 

μεταγενέστερων  συσσωρευμένων αποσβέσεων και ζημιών λόγω μείωσης της αξίας 

του (πχ. αναπροσαρμογές στην αξία γηπέδων από εξειδικευμένους εκτιμητές κτλ). 

Αναφορικά με τα κτίρια, ως αναπροσαρμοσμένη αξία τους νοείται η αγοραία αξία, 

προσδιοριζόμενη κατά εκτίμηση. 

 Έτσι, λοιπόν, όταν εμφανίζονται ζημίες απομείωσης σε μη 

αναπροσαρμοσμένο περιουσιακό στοιχείο, αυτές αναγνωρίζονται στην κατάσταση 

Αποτελεσμάτων ως έξοδο. Στην περίπτωση, όμως, μελέτης αναπροσαρμοσμένου 

στοιχείου οι ζημίες απομείωσης αρχικά μειώνουν τον ειδικό λογαριασμό ‘’ 

Αποθεματικό αναπροσαρμογής’’ της Καθαρής Θέσης του Ισολογισμού με χρέωση 

αυτού και το υπόλοιπο ποσό, εφόσον υπάρχει, καταχωρείται στα Αποτελέσματα ως 

έξοδο. 

 

8.2.7.4 Αναστροφή ζημίας απομείωσης 

 

Είναι δυνατόν, σε μεταγενέστερη χρονική στιγμή, κατά την εξέταση της αξίας των 

απομειωμένων παγίων της επιχείρησης, να διαπιστωθεί ότι η ζημία απομείωσης 

έπαψε πλέον να υφίσταται λόγω ευνοϊκότερων συνθηκών και καταστάσεων. Με την 

εξάλειψη  αυτών των ζημιών, η οικονομική μονάδα είναι υποχρεωμένη να προβεί 

στην αναγνώριση της αναστροφής της ζημίας με την επαναφορά της λογιστικής αξίας 

του παγίου στο ποσό που θα είχε στην παρούσα χρονική στιγμή, αν δεν είχαν 

παρουσιαστεί ζημίες απομείωσης σε προηγούμενες περιόδους. Με άλλα λόγια, η 

λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου μετά την εμφάνιση της αναστροφής της 

ζημίας απομείωσης δεν μπορεί να ξεπεράσει το ποσό της λογιστικής αξίας που 

κατείχε πριν την καταγραφή αυτής της ζημίας. 
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 Η αναστροφή της ζημίας απομείωσης ενός μη αναπροσαρμοσμένου 

περιουσιακού στοιχείου καταχωρείται στην κατάσταση Αποτελεσμάτων ως έσοδο με 

την πίστωση του οικείου λογαριασμού, στο βαθμό που το ποσό της αντίστοιχης 

ζημίας προηγουμένων ετών είχε προβληθεί στα Αποτελέσματα. Από την άλλη, με την 

καταγραφή αναστροφής ζημίας σε αναπροσαρμοσμένο ακίνητο, αρχικά γίνεται 

πίστωση των Αποτελεσμάτων ώστε να μηδενιστεί η ζημία απομείωσης 

προγενέστερων περιόδων και κατόπιν το υπόλοιπο ποσό της αναστροφής, εφόσον 

υπάρχει, μεταφέρεται σε πίστωση του σχετικού λογαριασμού ‘’Αποθεματικό 

αναπροσαρμογής’’ της Καθαρής Θέσης του Ισολογισμού. Ειδικά, η απομείωση 

υπεραξίας δεν αναστρέφεται. 

 

Παράδειγμα 

α) Σύμφωνα με τις απαραίτητες συγκρίσεις μεγεθών, η εταιρία ‘’ΑΒΓ ΕΠΕ΄΄ στις 

31/12/2015 φαίνεται να παρουσιάζει ενδείξεις απομείωσης. Συγκεκριμένα, το 

περιουσιακό της στοιχείο ‘’Υ’’ έχει λογιστική αξία 60.000,00 ΕΥΡΩ (ημερομηνία 

αγοράς ‘’Υ’’ :01/01/2011) και ωφέλιμη ζωή 10 ετών. Σύμφωνα με τις τελευταίες 

μετρήσεις, την ίδια περίοδο η ανακτήσιμη αξία του ίδιου περιουσιακού στοιχείου 

κυμαίνεται στο ποσό των 10.000,00 ΕΥΡΩ. Να βρεθεί  το ποσό των ζημιών 

απομείωσης και να γίνουν οι αντίστοιχες ημερολογιακές εγγραφές. 

(χρήση σταθερής μεθόδου απόσβεσης). 

β) Κατόπιν, στις 31/12/2017, λόγω εισαγωγής καινοτόμων διαδικασιών στην 

παραγωγή προϊόντων, σημειώθηκε αύξηση της απόδοσης του περιουσιακού στοιχείου 

‘’Υ’’. Κατά συνέπεια, η ανακτήσιμη αξία του αξιολογήθηκε στο ποσό των 40.000,00 

ΕΥΡΩ. Να βρεθεί το ποσό της αναστροφής της ζημιάς απομείωσης και να γίνουν οι 

αντίστοιχες ημερολογιακές εγγραφές. 

(χρήση σταθερής μεθόδου απόσβεσης). 
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Λύση 

α) 31/12/2015 

Ποσοστό απόσβεσης : 
�

��
  ή 10% 

Ετήσια απόσβεση : 60.000,00 × 10% =6.000,00 ΕΥΡΩ 

Συνολική απόσβεση στις 31/12/2015: 5 έτη × 6.000,00 = 30.000,00 ΕΥΡΩ 

Ανακτήσιμη αξία παγίου στις 31/12/2015: 10.000,00 ΕΥΡΩ 

Λογιστική αξία παγίου στις 31/12/2015: 60.000,00 – 30.000,00 = 30.000,00 ΕΥΡΩ 

 

Παρατηρούμε ότι η λογιστική αξία του παγίου είναι μεγαλύτερη από την ανακτήσιμη 

αξία του, οπότε σημειώνονται ζημίες απομείωσης συνολικού ύψους: 

Ζημίες απομείωσης στις 31/12/2015: 30.000,00 – 10.000,00 = 20.000,00 ΕΥΡΩ 

 

Οι λογιστικές εγγραφές, εδώ, έχουν ως εξής: 

 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ  31/12/2015 ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

Ζημία απομείωσης παγίων 20.000,00  

Συσσωρευμένες απομειώσεις παγίων  20.000,00 

 

β) 31/12/2017 

Ποσοστό απόσβεσης από 01/01/2016 έως 31/12/2020: 
�

�
  ή 20% 

Αναπόσβεστη αξία πριν την απομείωση: 60.000,00 – 30.000,00 = 30.000,00 ΕΥΡΩ 

Αναπόσβεστη αξία μετά την απομείωση : 30.000,00 – 20.000,00 =10.000,00 ΕΥΡΩ 

Ετήσια απόσβεση από 01/01/2016 : 10.000,00 × 20% =2.000,00 ΕΥΡΩ 

Συνολική απόσβεση από 01/01/16 έως 31/12/17: 2 έτη × 2.000,00 = 4.000,00 ΕΥΡΩ 

Ανακτήσιμη αγία παγίου στις 31/12/2017: 40.000,00 ΕΥΡΩ 

Λογιστική αξία παγίου στις 31/12/2017 (μετά την απομείωση):10.000,00 – 4.000,00 = 

6.000,00 ΕΥΡΩ 

 

Αν δεν είχε παρουσιαστεί ζημία απομείωσης : 

Συνολική απόσβεση 01/01/11-31/12/17: 7 έτη × 6.000,00 = 42.000,00 ΕΥΡΩ 

Αναπόσβεστη αξία = Λογιστική αξία παγίου στις 31/12/17:60.000,00-42.000,00 = 

18.000,00 ΕΥΡΩ 
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Είναι δεδομένο, ότι η λογιστική αξία ενός παγίου μετά την αναστροφή της ζημίας 

απομείωσης δεν μπορεί να υπερβεί τη λογιστική αξία που θα είχε το πάγιο αν δεν είχε 

αναγνωριστεί η ζημία απομείωσης, δηλαδή,  

 

Αναστροφή ζημίας απομείωσης : Λογιστική αξία παγίου αν δεν υπήρχε  απομείωση 

                                                    - Λογιστική αξία παγίου μετά την απομείωση 

  

Επομένως, εδώ, 

Αναστροφή ζημίας απομείωσης 31/12/2017: 18.000,00 – 6.000,00 = 12.000,00 ΕΥΡΩ 

 

Οι λογιστικές εγγραφές σ’ αυτήν την περίπτωση είναι οι εξής: 

 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ  31/12/2017 ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

Συσσωρευμένες απομειώσεις παγίων 12.000,00  

Κέρδη από αναστροφή απομείωσης παγίων  12.000,00 

 

 

8.2.8 Παύση αναγνώρισης παγίων 

 

Από περίοδο σε περίοδο παρατηρείται η μη αναγραφή ορισμένων παγίων στην 

Κατάσταση του Ισολογισμού. Τα περιουσιακά στοιχεία που εξαιρούνται από την 

καταγραφή στην προκαθορισμένη στήλη του Ενεργητικού ‘’ Μη κυκλοφορούντα 

περιουσιακά στοιχεία’’ είναι αυτά που είτε διατίθενται είτε δεν βρίσκονται, ήδη, σε 

θέση να αποφέρουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη από τη χρήση ή την πώληση τους. 

Όλα τα υπόλοιπα πάγια της επιχείρησης, ακόμα και σε περίπτωση ολοσχερούς 

απόσβεσης, αναγνωρίζονται κανονικά στον Ισολογισμό. 

 Μπορεί τα διαγραφέντα περιουσιακά στοιχεία να μην παρουσιάζονται στον 

Ισολογισμό αλλά τα αποτελέσματα της αιτίας της παύσης τους (κέρδος ή ζημία) 

καταχωρούνται στα Αποτελέσματα κατά την περίοδο που αυτά συντελούνται. Με τη 

διάθεση των παγίων, το κέρδος ή η ζημία προσδιορίζεται ως η διαφορά μεταξύ του 

καθαρού προϊόντος διάθεσης (εύλογης αξίας) και της λογιστικής αξίας του στοιχείου. 

Η προβολή του κέρδους ή της ζημίας από την παύση της αναγνώρισης των 
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περιουσιακών στοιχείων είναι υποχρεωτική , εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από 

τον παρόντα νόμο. 

 

 

8.2.9 Χρηματοδοτική Μίσθωση 

 

8.2.9.1 Χαρακτηριστικά Χρηματοδοτικής Μίσθωσης 

 

Η χρηματοδοτική μίσθωση ορίζεται ως μία μορφή σύμβασης μίσθωσης περιουσιακού 

στοιχείου στην οποία όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη που προκύπτουν από την 

ιδιοκτησία αυτού του στοιχείου μεταβιβάζονται από τον εκμισθωτή στον μισθωτή 

ανεξάρτητα από την τελική μεταβίβαση ή μη του τίτλου ιδιοκτησίας. Ο τίτλος 

μεταβίβασης του παγίου δύναται να μεταφερθεί στην κατοχή του μισθωτή μέχρι το 

τέλος της μίσθωσης. 

 Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της χρηματοδοτικής μίσθωσης σύμφωνα με τον 

νόμο των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων είναι: 

� Ο εκμισθωτής μεταβιβάζει την κυριότητα του περιουσιακού στοιχείου στον 

μισθωτή κατά τη λήξη της μισθωτικής περιόδου. 

� Ο μισθωτής έχει το δικαίωμα αγοράς του περιουσιακού στοιχείου σε τιμή που 

αναμένεται να είναι επαρκώς χαμηλότερη από την εύλογη αξία κατά την 

ημερομηνία άσκησης του δικαιώματος ώστε κατά την έναρξη της μίσθωσης να 

θεωρείται βέβαιο ότι αυτό το δικαίωμα θα ασκηθεί. 

� Η διάρκεια της μίσθωσης επεκτείνεται στο μεγαλύτερο μέρος της οικονομικής 

ζωής του περιουσιακού στοιχείου, ακόμη και αν ο τίτλος κυριότητας δεν 

μεταβιβάζεται. 

� Κατά την έναρξη της μίσθωσης, η παρούσα αξία των ελάχιστων καταβολών 

μισθωμάτων, στην οποία δεν λαμβάνεται υπόψη το κόστος τυχόν προσφερόμενων 

υπηρεσιών στη διάρκεια της μίσθωσης, καλύπτει ουσιωδώς το σύνολο της εύλογης 

αξίας του μισθωμένου περιουσιακού στοιχείου. 

� Τα μισθωμένα περιουσιακά στοιχεία είναι ειδικής φύσης και μόνο ο μισθωτής 

μπορεί να τα χρησιμοποιεί χωρίς να απατούνται σοβαρές τροποποιήσεις. 

� Εάν ο μισθωτής έχει δικαίωμα να ακυρώσει τη μίσθωση, οι ζημίες του εκμισθωτή 

που συνδέονται μ’ αυτήν την ακύρωση καλύπτονται από τον μισθωτή. 
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� Κέρδη ή ζημίες από τη διακύμανση της εύλογης αξίας του υπολείμματος ανήκουν 

στον μισθωτή (π.χ. εκπτώσεις μισθωμάτων). 

� Ο μισθωτής έχει τη δυνατότητα να παρατείνει τη μίσθωση με μίσθωμα σημαντικά 

χαμηλότερο από τα τρέχοντα μισθώματα της αγοράς.  

  Ο εκμισθωτής στα πλαίσια μιας χρηματοδοτικής μίσθωσης, ως επί των 

πλείστων, είναι μια εταιρία χρηματοδοτικής μίσθωσης (εταιρίες leasing). Όταν 

συμβαίνει αυτό, δεν τίθεται θέμα ερμηνείας και χαρακτηρισμού της σύμβασης για τον 

μισθωτή. Θεωρείται εξαρχής ως χρηματοδοτική, χωρίς να απαιτείται η εξέταση των 

προηγούμενων προϋποθέσεων. 

 

8.2.9.2 Λογιστική αντιμετώπιση χρηματοδοτικής μίσθωσης 

 

Με την τήρηση των όρων της χρηματοδοτικής μίσθωσης , αρχικά, ο μισθωτής 

αναγνωρίζει στον Ισολογισμό του το μισθωμένο περιουσιακό στοιχείο και 

ταυτόχρονα αναγράφει και την ισόποση υποχρέωση προς τον εκμισθωτή. Στη 

συνέχεια, το πάγιο αντιμετωπίζεται από τον ίδιο ως ιδιόκτητο στοιχείο και η 

αντίστοιχη υποχρέωση από τον εκμισθωτή λαμβάνεται ως τοκοχρεωλυτικό δάνειο 

όπου το περιοδικά καταβαλλόμενο μίσθωμα αντιπροσωπεύει το χρεολύσιο (μείωση 

υποχρέωσης) και το υπόλοιπο ποσό περιλαμβάνει τον τόκο που αναγνωρίζεται ως 

έξοδο. 

Αντίστροφα, από την πλευρά του εκμισθωτή, η σύναψη μίσθωσης με 

αντικείμενο την εκμίσθωση των δικών του περιουσιακών στοιχείων σε τρίτους 

εκλαμβάνεται, αρχικά, ως απαίτηση ποσού ίσο με το καθαρό ποσό της επένδυσης στη 

μίσθωση. Μεταγενέστερα, όμως, αυτή η απαίτηση χρηματοδοτικής μίσθωσης 

μεταφράζεται ως χορηγηθέν δάνειο όπου το καταβληθέν μίσθωμα μειώνει σταδιακά 

το ποσό του χρεολυσίου και ο εισπραττόμενος τόκος λογίζεται ως 

χρηματοοικονομικό έσοδο. 
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8.2.9.3 Χρηματοδοτική μίσθωση sales and lease back 

 

Πέρα από τις συνηθισμένες μορφές χρηματοδοτικής μίσθωσης, στην αγορά 

σημειώνεται η περίπτωση χρηματοδοτικής σύμβασης όπου σε πρώτο στάδιο 

πωλούνται περιουσιακά στοιχεία και κατόπιν αναμισθώνονται από τους προκάτοχους 

τους (sales and lease back). Ο κύριος λόγος σύναψης τέτοιας χρηματοδοτικής 

συμφωνίας αποτελεί η εξεύρεση άμεσης ρευστότητας για τις επιχειρήσεις. 

Είθισται στο τέλος αυτής της μίσθωσης και εφόσον έχουν εξοφληθεί όλα τα 

προβλεπόμενα μισθώματα, η κυριότητα του περιουσιακού στοιχείου να περιέρχεται 

στον μισθωτή. Κατά τα άλλα ισχύουν οι ίδιες αρχικές αναγνωρίσεις από την πλευρά 

του εκμισθωτή και μισθωτή, όπως αναλύθηκαν παραπάνω. 

 

8.2.10 Λειτουργική μίσθωση 

 

Η λειτουργική  μίσθωση ορίζεται αρνητικά από τον νόμο 4308/2014 ως κάθε 

μίσθωση που δεν είναι χρηματοδοτική. Με την χρηματοδοτική σύμβαση , στην 

πραγματικότητα διενεργείται μια επένδυση σε ένα περιουσιακό στοιχείο, 

αποσκοπώντας στην αποδοτικότερη τοποθέτηση κεφαλαίων σ’ αυτό με την τελική 

απόκτηση του από τον μισθωτή. Απεναντίας, στη λειτουργική μίσθωση, η επιχείρηση 

εκμεταλλεύεται ένα πάγιο, χωρίς να τίθεται θέμα απόκτησης τίτλου ιδιοκτησίας σ’ 

αυτό. 

 Λογιστικά, ο μισθωτής λειτουργικής μίσθωσης αναγνωρίζει τα 

καταβαλλόμενα μισθώματα στα αποτελέσματα του ως έξοδα, σταθερά σε ποσό από 

περίοδο σε περίοδο. Κατά τον ίδιο τρόπο και ο εκμισθωτής των περιουσιακών 

στοιχείων καταχωρεί στα Αποτελέσματα του τα εισπραττόμενα μισθώματα ως πάγια 

έσοδα. 
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8.3 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

 

8.3.1 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και επιμέτρηση τους 

 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτελούν μια μεγάλη ομάδα στην 

οποία συμμετέχουν είτε τα απλά και τα πιο γνωστά περιουσιακά στοιχεία είτε τα πιο 

σύνθετα. Στα απλά περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνονται: 

-  τα ταμιακά διαθέσιμα ή ισοδύναμα (επενδύσεις που άμεσα μετατρέπονται σε 

ταμειακά διαθέσιμα με ασήμαντο κίνδυνο μεταβολής της αξίας τους). 

- Οι βραχυπρόθεσμες  απαιτήσεις υψηλής ρευστότητας. 

- Οι μετοχές. 

- Τα συμβατικά δικαιώματα.  

- Οι λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι (συμμετοχές στην καθαρή θέση άλλων οντοτήτων).    

- Τα ομόλογα (κρατικά ή εταιρικά). 

- Οι συμβάσεις διακανονισμού με τίτλους. 

Στα πιο πολύπλοκα χρηματοοικονομικά μέσα συγκαταλέγονται οι επενδύσεις σε 

αμοιβαία κεφάλαια και τα σύνθετα χρηματοοικονομικά στοιχεία (π.χ. ομόλογο 

ενσωματωμένο σε παράγωγο). Αξίζει να σημειωθεί ότι τα ενσώματα και άυλα πάγια, 

τα μισθωμένα στοιχεία και τα αποθέματα δεν ανήκουν στην κατηγορία των 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. 

Όλα τα χρηματοοικονομικά στοιχεία αναγνωρίζονται τόσο στο πρώτο στάδιο όσο 

και μεταγενέστερα στο κόστος κτήσης. Το κόστος κτήσης μεταφράζεται ως το 

σύνολο των ταμιακών διαθεσίμων ή ταμιακών ισοδυνάμων που καταβλήθηκε για την 

απόκτηση αυτών των περιουσιακών στοιχείων μετά την πρόσθεση των δαπανών 

αγοράς. 

 

8.3.2 Έντοκα χρηματοοικονομικά στοιχεία και επιμέτρηση τους 

 

Τα έντοκα χρηματοοικονομικά στοιχεία διαχωρίζονται από τα υπόλοιπα 

χρηματοοικονομικά μέσα επειδή περικλείουν σημαντικά ποσά τόκων, οι οποίοι 

προκύπτουν από πωλήσεις με παρατεταμένη περίοδο πίστωσης. Αν μια οντότητα, 

μεταξύ άλλων , διαθέτει έντοκα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, αυτά μετά 

την πρώτη αναγνώριση στο κόστος κτήσης, επιμετρούνται στη συνέχεια στο 
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αποσβέσιμο κόστος με τη χρήση είτε της σταθερής μεθόδου είτε της μεθόδου του 

πραγματικού επιτοκίου.  

Αυτές οι δύο μέθοδοι χρησιμοποιούνται για να αποσβεστεί τυχόν διαφορά 

μεταξύ της ονομαστικής αξίας ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου και του  κόστους 

κτήσης του. Η διαφορά κατανέμεται, ανάλογα με την επιλογή της κάθε μεθόδου στα 

έτη εξόφλησης του στοιχείου. Μειώνονται , με άλλα λόγια, ενδεχόμενες διαφορές 

μεταξύ του αρχικού ποσού (κόστους κτήσης) και του ποσού κατά τη λήξη του 

χρηματοοικονομικού στοιχείου. 

 Με την εφαρμογή της σταθερής μεθόδου, ενδεχόμενες διαφορές στην 

ονομαστική αξία ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου και του κόστους κτήσης  

μεταφέρονται ισόποσα στα διαδοχικά έτη αποπληρωμής αυτού του στοιχείου. 

 

Παράδειγμα 

Η οντότητα ‘’Χ’’ αποκτά τετραετές ομόλογο ονομαστικής αξίας 120.000,00 ΕΥΡΩ 

με την καταβολή ποσού 100.000,00 ΕΥΡΩ (έκδοση ομολόγου υπό το άρτιο) και 

ονομαστικό επιτόκιο 2 %. Να βρεθούν οι διαφορές που αποσβένονται κατά τη 

διάρκεια της τετραετίας με την σταθερή μέθοδο  και με τη μέθοδο του πραγματικού 

επιτοκίου. 

Λύση 

Σταθερή μέθοδος 

 Σ’ αυτήν την περίπτωση, με τη χρήση της σταθερής μεθόδου, εμφανίζεται διαφορά 

συνολικού ποσού 20.000,00ΕΥΡΩ (120.000,00- 100.000,00), η οποία αποσβένεται 

ισόποσα με 5.000,00 ΕΥΡΩ για κάθε έτος εξόφλησης του ομολόγου μέχρι την πλήρη 

εξίσωση του αρχικού και του τελικού ποσού στη λήξη του τέταρτου έτους. 

 

ΈΤΗ ΑΡΧΙΚΗ 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 

(€) 

ΤΟΚΟΣ (€) ΑΠΟΣΒΕΣΗ 

ΔΙΑΦΟΡΑΣ(€)  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

(€) 

1 100.000,00 2.400 5.000 105.000,00 

2 105.000,00 2.400 5.000 110.000.00 

3 110.000,00 2.400 5.000 115.000,00 

4 115.000,00 2.400 5.000 120.000,00 

Μέθοδος πραγματικού επιτοκίου 



78 

 

Η δεύτερη μέθοδος του πραγματικού επιτοκίου επικεντρώνεται στον υπολογισμό της 

προς απόσβεση διαφοράς μεταξύ του αρχικού ποσού αναγνώρισης και της αξίας του 

χρηματοοικονομικού στοιχείου στη λήξη του με την εισαγωγή του προεξοφλητικού 

επιτοκίου. Το προεξοφλητικό επιτόκιο υπολογίζεται βάσει του τύπου της καθαρής 

παρούσας αξίας ως ακολούθως: 

 

Καθαρή Παρούσα Αξία  =  ∑
��ό����

(���)�   

  

Και εδώ όπως παραπάνω, ο τόκος εξευρίσκεται βάσει του τύπου: 

Απόδοση: 120.000,00 × 2% = 2.400,00 ΕΥΡΩ  

και το προεξοφλητικό επιτόκιο προσδιορίζεται βάσει του ακόλουθου τύπου: 

100.000,00 = 
�	��

(��!)"
 + 

�	��

(��!)#
 + 

�	��

(��!)$
 + 

���.	��

(��!)%
 

Με r =0,0691 ή 6,91% 

Οπότε, 

ΈΤΗ ΑΡΧΙΚΗ 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ(€)  

(1) 

ΤΟΚΟΣ         

(2) 

ΤΟΚΟΣ 

ΠΡΟΕΞΟΦΛ. 

ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 

(3)                

(1) × 6,91% 

ΑΠΟΣΒΕΣΗ 

ΔΙΑΦΟΡΑΣ     

(4)      

    (3) – (2)   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

(€) 

1 100.000,00 2400 6.910,00 4.510,00 104.510,00 

2 104.510,00 2400 7.222,00 4.822,00 109.332,00 

3 109.332,00 2400 7.555,00 5.155,00 114.487,00 

4 114.827,00 2400 7.913,00 5.513,00 120.000,00 

  

 Όσον αφορά τα θέματα απομείωσης, αναστροφής απομείωσης και παύσης 

αναγνώρισης τους στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις ισχύουν οι ίδιες διατάξεις 

που αναλύθηκαν παραπάνω αναφορικά με τα ενσώματα και άυλα περιουσιακά 

στοιχεία.  
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8.4 Αποθέματα 

 

8.4.1 Είδη αποθεμάτων 

 

Τα αποθέματα της επιχείρησης λογίζονται ως περιουσιακά στοιχεία , τα οποία 

παραμένουν στις εγκαταστάσεις της μέχρι να μεταβιβαστούν σε τρίτους ή βρίσκονται 

στο στάδιο της επεξεργασίας ώστε να μετατραπούν σε προϊόντα. Προέρχονται από 

την άσκηση της βασικής δραστηριότητας της οντότητας και αποτελούν την αφορμή 

για σύναψη μελλοντικών κερδοφόρων συμφωνιών. Μεταξύ των αποθεμάτων 

απαριθμούνται: 

 α) τα εμπορεύματα (προορίζονται για πώληση) 

 β) τα προϊόντα (ημιτελή προϊόντα, υποπροϊόντα, υπολείμματα) 

 γ) τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία ( ζώα και φυτά) 

            δ) Παραγωγή σε εξέλιξη (υλικά που βρίσκονται στην παραγωγική διαδικασία 

για επεξεργασία) 

 ε) Υλικά συσκευασίας (είδη  και υλικά συσκευασίας) 

 στ) Ανταλλακτικά παγίων 

 ζ) Λοιπά αποθέματα( που δεν αναφέρονται στις παραπάνω κατηγορίες) 

  

8.4.2 Επιμέτρηση αποθεμάτων και προσδιορισμός κόστους κτήσης 

 

Κατά την αρχική αναγνώριση, τα αποθέματα καταχωρούνται στο κόστος κτήσης. Ως 

κόστος κτήσης των αποθεμάτων νοείται το σύνολο των δαπανών που διενεργούνται 

προκειμένου αυτά να φτάσουν στην παρούσα θέση (γεωγραφική) και 

κατάσταση(επιθυμητό στάδιο επεξεργασίας). Έτσι, λοιπόν, το κόστος αγοράς για 

εμπορεύματα και υλικά ενσωματώνει την τιμή αγοράς, τους εισαγωγικούς δασμούς, 

άλλους φόρους (εκτός ΦΠΑ), μεταφορικά, κόστη παράδοσης και κάθε κόστος που 

προβλέπεται για την απόκτηση έτοιμων αγαθών. Ενδεχόμενες εκπτώσεις, μειώσεις 

τιμών και επιστροφές προϊόντων αφαιρούνται από το παραπάνω σύνολο για τον 

προσδιορισμό του κόστους κτήσης των αποθεμάτων. 

 Πέρα από την απόκτηση έτοιμων εμπορευμάτων, στα πλαίσια μιας 

παραγωγικής ή μεταποιητικής διαδικασίας για τη δημιουργία προϊόντων, το κόστος 
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κτήσης αυτών (κόστος παραγωγής) προσδιορίζεται με μια από τις γενικά αποδεκτές 

μεθόδους κοστολόγησης: 

 α) την πλήρη κοστολόγηση ή 

 β) την άμεση-οριακή κοστολόγηση 

ΠΛΗΡΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΆΜΕΣΗ/ΟΡΙΑΚΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ 

Κόστος παραγωγής Κόστος παραγωγής 

+ Απόθεμα Α’ Υλών αρχής + Απόθεμα Α’ Υλών αρχής 

+ Αγορές Α’ Υλών + Αγορές Α’ Υλών 

-  Απόθεμα Α’ Υλών τέλους -  Απόθεμα Α’ Υλών τέλους 

= Αποτέλεσμα Α’ Υλών = Αποτέλεσμα Α’ Υλών 

+ Άμεση Εργασία (συνδέεται με την παραγωγή 

του αγαθού) 

+ Άμεση Εργασία (συνδέεται με την παραγωγή 

του αγαθού) 

+ Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα (σταθερά και 

μεταβλητά) 

+ Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα (μόνο τα 

μεταβλητά) 

= Κόστος Παραγωγής Αποθεμάτων = Κόστος Παραγωγής Αποθεμάτων 

 

 Βάσει των ανωτέρω υπολογισμών διαπιστώνεται ο ρόλος των πρώτων υλών, 

της άμεσης εργασίας και των γενικών βιομηχανικών εξόδων (σταθερών και 

μεταβλητών) στην εξακρίβωση του κόστους παραγωγής ανά τεχνική κοστολόγησης. 

Να σημειωθεί ότι τα κόστη διανομής και διοίκησης δεν επιβαρύνουν το κόστος 

παραγωγής. 

 Μετά την αρχική αναγνώριση έτοιμων και παραχθέντων προϊόντων, τα 

αποθέματα, εν γένει, επιμετρούνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ του κόστους κτήσης 

και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία ορίζεται ως 

η εκτιμώμενη τιμή διάθεσης ενός περιουσιακού στοιχείου κατά την κανονική πορεία 

της επιχειρηματικής δραστηριότητας, μειωμένη κατά τα κόστη ολοκλήρωσης και 

διάθεσης του.  

Το κόστος που σχετίζεται με την πώληση προϊόντων αφορά προμήθειες 

πώλησης, έξοδα συσκευασίας και μεταφορικά. Στην περίπτωση παραγωγής ή 

μεταποίησης αγαθών από την ίδια επιχείρηση, για τον προσδιορισμό της καθαρής 

ρευστοποιήσιμης αξίας  λαμβάνεται υπόψη το συνολικό κόστος παραγωγής και το 

καθαρό τίμημα πώλησης του έτοιμου προϊόντος.  
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8.4.3 Προσδιορισμός κόστους κτήσης τελικού αποθέματος 

 

Το κόστος κτήσης του τελικού αποθέματος (αγοράς ή παραγωγής) που ουσιαστικά 

συγκρίνεται με την καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία υπολογίζεται είτε με τη μέθοδο 

FIFO είτε με τη μέθοδο του μέσου σταθμικού όρου. Οποιαδήποτε άλλη τεχνική, 

εκτός από τη μέθοδο LIFO που δεν επιτρέπεται η εφαρμογή της, μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί. 

Η μέθοδος FIFO  ‘’Πρώτο Εισαχθέν – Πρώτο Εξαχθέν’’ στηρίζεται στην 

αρχή ότι τα αποθέματα που αγοράστηκαν ή παράχθηκαν πρώτα, πωλούνται και 

πρώτα. Αυτό σημαίνει ότι τα αποθέματα στο τέλος της περιόδου είναι τα πλέον 

πρόσφατα αγορασθέντα ή πωληθέντα. Ειδικότερα, 

Εναπομείναντα πρόσφατα αγορασθέντα ή πωληθέντα αποθέματα 

X Τιμή Πώλησης (όπως καθορίζεται στην αγορά) 

= Κόστος κτήσης τελικού αποθέματος 

 

 

 Η μέθοδος του μέσου σταθμικού όρου στηρίζεται στην αναλογία ανάμεσα 

στην συνολική αξία των αποθεμάτων (Τιμή x Ποσότητα) που αγοράστηκαν ή 

παράχθηκαν στην αρχή και κατά τη διάρκεια της περιόδου και στις ποσότητες των 

αποθεμάτων που υπήρχαν στην αρχή και ενδιάμεσα στην εξεταζόμενη χρονική 

περίοδο. Έτσι,  

Μέσος Σταθμικός Όρος = 
Αξία αποθ/τος αρχής �Αξία αποθ/τος περιόδου 

Ποσότητα αποθέματος αρχής�Ποσότητα αποθεματος περιόδου
 

 

Μέσος Σταθμικός Όρος 

X Ποσότητα Εναπομεινάντων τελικών αποθεμάτων 

= Κόστος κτήσης τελικού αποθέματος 

 

 

Παράδειγμα 

Η επιχείρηση ‘’ΑΒΓ’’ εμπορεύεται μια τηλεόραση τύπου ‘’Γ’’. Για το συγκεκριμένο 

προϊόν, έχουν καταγραφεί κατά τη διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου 2016 τα 

εξής: 
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Ημερομηνία Συναλλαγή Ποσότητα Τιμή 

προϊόντος 

Αξία 

01/01/2016 Απογραφή 

έναρξης 

1000 200 200.000,00 

02/05/2016 Αγορά 250 210 52.500,00 

15/09/2016 Αγορά 360 220 79.200,00 

23/11/2016 Αγορά 750 240 180.000,00 

Να βρεθεί η αξία του τελικού αποθέματος , αν πωλήθηκαν 2.000 προϊόντα το έτος 

2016 με τη χρήση των μεθόδων FIFO και μέσου σταθμικού όρου. 

 

Λύση 

Μέθοδος FIFO 

Με τη μέθοδο FIFO χρησιμοποιείται η τιμή προϊόντος κατά την τελευταία αγορά της 

επιχείρησης, οπότε: 

 

Συνολική ποσότητα προϊόντος ‘’Γ’’: 2.360 μονάδες 

Εναπομείναντα τελικά αποθέματα: 2.360 – 2.000 =360 μονάδες 

Αξία τελικού αποθέματος: 360 μονάδες × 240 =86.400 ΕΥΡΩ 

 

Μέθοδος του μέσου σταθμικού όρου 

Μέσος Σταθμικός Όρος = 
Αξία αποθ/τος αρχής �Αξία αποθ/τος περιόδου 

Ποσότητα αποθέματος αρχής�Ποσότητα αποθεματος περιόδου
 

      

   =    
���.���,�� ����.'��,��

�������(�
 = 216,82 και συνεχίζοντας 

       Μέσος Σταθμικός Όρος 

 ×   Ποσότητα Εναπομεινάντων τελικών αποθεμάτων 

=     Κόστος κτήσης τελικού αποθέματος 

 

 Αξία τελικού αποθέματος: 216,82 × 360 = 78.056,00 ΕΥΡΩ 

 

 

 



83 

 

 8.4.4 Λοιπά θέματα αποθεμάτων   

 

Μεταξύ αποθεμάτων ίδιας φύσης ή χρήσης επιλέγεται η ίδια μέθοδος εύρεσης του 

τελικού αποθέματος, αρχή που δεν τηρείται για διαφορετικά αποθέματα. Εκεί υπάρχει 

η δυνατότητα επιλογής της κατάλληλης τεχνικής. 

 Στα πλαίσια σύγκρισης της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας και του κόστους 

κτήσης, αν η πρώτη είναι μικρότερη του κόστους κτήσης των αποθεμάτων 

προκαλείται ζημία. Αυτή η ζημία επιβαρύνει το Κόστος Πωληθέντων των 

Αποτελεσμάτων. Εναλλακτικά, σε περιπτώσεις εμφάνισης μεγάλων ζημιών, δύναται 

να μην επιβαρύνουν το Κόστος Πωληθέντων και να προστεθούν  στο κονδύλιο  

‘’Ζημίες απομείωσης περιουσιακών στοιχείων’’ με κατάλληλη σημείωση στο 

Προσάρτημα. 

 

8.5 Επιμέτρηση προκαταβολών και λοιπών μη χρηματοοικονομικών 

στοιχείων 

 

Τα μη χρηματοοικονομικά στοιχεία συμπυκνώνουν τους λογαριασμούς, η κίνηση των 

οποίων δεν δημιουργεί άμεση δέσμευση ή δικαίωμα παράδοσης ή λήψης αγαθών ή 

υπηρεσιών. Η χρήση των μη χρηματοοικονομικών στοιχείων παράγει μελλοντικά 

οικονομικά οφέλη, διαρκώς διαπραγματεύσιμα για την οντότητα, στα πλαίσια λήψης 

αγαθών ή υπηρεσιών. Τα μη χρηματοοικονομικά στοιχεία περιλαμβάνουν, μεταξύ 

άλλων, τις προκαταβολές, τα μη δεδουλευμένα έσοδα και τις μη συμβατικές 

απαιτήσεις (χωρίς την ύπαρξη συμβάσεων). 

  Οι προκαταβολές δαπανών αναγνωρίζονται, αρχικά, στο κόστος κτήσης, 

δηλαδή στο ποσό που έχει προκαταβάλει η επιχείρηση για τη μελλοντική απόκτηση 

περιουσιακών στοιχείων. Στη συνέχεια, επιμετρούνται  στο αρχικό κόστος κτήσης 

μετά την αφαίρεση της αξίας των αγαθών ή υπηρεσιών που έχουν παραληφθεί ή 

παρασχεθεί και μετά την αφαίρεση πιθανών ζημιών απομείωσης. Ζημιές απομείωσης 

παρουσιάζονται, για παράδειγμα, στην περίπτωση αφερέγγυου προμηθευτή που 

αδυνατεί να μεταφέρει τα αγαθά στον αγοραστή και ταυτόχρονα αρνείται να 

επιστρέψει το ποσό της προκαταβολής. 

 Οι λοιπές περιπτώσεις μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 

αποτιμώνται, αρχικά, στο κόστος κτήσης όπως και οι προκαταβολές. Μεταγενέστερα, 
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όμως, επιμετρούνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ του κόστους κτήσης και της 

ανακτήσιμης αξίας του στοιχείου (το μεγαλύτερο ποσό εύλογης αξίας και αξίας λόγω 

χρήσης του). 

 

8.6 Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

 

8.6.1 Περιπτώσεις χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων 

 

Η χρηματοοικονομική υποχρέωση δημιουργεί μια συμβατική δέσμευση για παράδοση 

μετρητών ή άλλου χρηματοοικονομικού στοιχείου. Βάσει των συμφωνηθέντων 

συμβάσεων, οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις μπορεί να είναι άτοκες ή έντοκες.  

Απλές περιπτώσεις τέτοιων υποχρεώσεων είναι: 

� οι δανειακές οφειλές 

� οι υποχρεώσεις προς τους προμηθευτές 

� η ανταλλαγή χρηματοοικονομικών μέσων ανάμεσα σε οντότητες 

� τα γραμμάτια πληρωτέα και  

� οι επιταγές πληρωτέες. 

Πιο περίπλοκα παραδείγματα χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων θεωρούνται οι 

υποχρεώσεις από τα παράγωγα που διακρίνονται: 

� στα δικαιώματα προαίρεσης (options) 

� τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) και  

� τα προθεσμιακά συμβόλαια (forwards). 

 Απαραίτητο κριτήριο για την καθιέρωση μιας υποχρέωσης ως 

χρηματοοικονομικής είναι η πρότερη ύπαρξη συμβατικής δέσμευσης, γραπτής ή 

προφορικής μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών. Συνεπώς, δεν κρίνεται ως 

χρηματοοικονομική υποχρέωση οι εκκρεμείς πληρωμές που απορρέουν από νόμους 

όπως η καταβολή φόρου εισοδήματος, ΦΠΑ κτλ. 
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8.6.2 Επιμέτρηση χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων 

 

Τόσο κατά την αρχική αναγνώριση όσο και μεταγενέστερα, η αποτίμηση της 

χρηματοοικονομικής υποχρέωσης συντελείται στο οφειλόμενο ποσό στο χρόνο 

εκπλήρωσης της δέσμευσης. Στο οφειλόμενο ποσό συγκαταλέγεται το ονομαστικό 

ποσό της χρηματοοικονομικής οφειλής στη λήξη της. Αν, δηλαδή, μέρος του ποσού 

της υποχρέωσης έχει εξοφληθεί κατά τη διάρκεια της χρήσης, το υπόλοιπο, μη 

τακτοποιημένο ποσό αναγνωρίζεται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

 Γεγονότα που σχετίζονται με ανάληψη χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων 

όπως ποσά από έκδοση χρηματοοικονομικών μέσων υπέρ ή υπό το άρτιο, κόστος 

ανάληψης υποχρεώσεων (π.χ. κόστη έκδοσης ομολόγου) και προκύπτοντες τόκοι 

υποχρεώσεων αναγνωρίζονται αντίστοιχα ως έσοδα ή έξοδα και περιλαμβάνονται στα 

αποτελέσματα της οντότητας. Στα αποτελέσματα, ακόμη, κατατάσσεται η διαφορά 

στη λογιστική αξία μιας υποχρέωσης που εξοφλείται ή μεταβιβάζεται σε τρίτο μέρος 

και του ανταλλάγματος που καταβάλλεται. 

 Εναλλακτικά, για λόγους σημαντικής επίδρασης στα ποσά των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών 

υποχρεώσεων ακολουθεί τους κανόνες του αποσβέσιμου κόστους αρχικά και σε 

επιγενόμενο χρόνο. Και εδώ τυγχάνουν εφαρμογής η μέθοδος του πραγματικού 

επιτοκίου και η σταθερή μέθοδος για τη διαδοχική απόσβεση τυχόν διαφορών των 

χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων με την ίδια λογική, όπως παρατίθεται στα 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. 

 

8.6.3 Λοιπά θέματα χρηματοοικονομικών και μη υποχρεώσεων 

 

Εκτός από την αναγνώριση μιας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης, η παύση αυτής 

γίνεται δεκτή εφόσον η συμβατική δέσμευση εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει. 

Με την επιβεβαίωση της παύσης μιας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης  δεν 

συναντάται πλέον στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.  

Ειδική μεταχείριση τηρείται στην περίπτωση τροποποίησης των όρων 

υφιστάμενης χρηματοοικονομικής υποχρέωσης. Τα κίνητρα για τέτοιου είδους 

μεταβολές υποκινούνται, συνήθως, από την πρακτική αδυναμία του οφειλέτη να 

ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Η λύση, εδώ, δίνεται με την παύση αναγνώρισης 
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της αρχικής δέσμευσης κα την αποδοχή και καταχώρηση της νέας συμβατικής 

υποχρέωσης. 

Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, από την άλλη πλευρά, 

συμπυκνώνουν κάθε υποχρέωση που δεν ορίζεται ως χρηματοοικονομική. Η 

επιμέτρηση τους, σε πρώτο και μεταγενέστερο στάδιο γίνεται στο ονομαστικό ποσό 

που αναμένεται να απαιτηθεί για τον διακανονισμό τους. Παραδείγματα τέτοιων 

υποχρεώσεων , που δεν χαρακτηρίζονται ως συμβατικές είναι οι φόροι εισοδήματος 

και οι προβλέψεις. 

 

8.6.4 Προβλέψεις  

 

Η πρόβλεψη, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, ορίζεται ως μια 

υποχρέωση, σαφώς καθορισμένης φύσης, η οποία κατά την ημερομηνία του 

Ισολογισμού είναι περισσότερο πιθανό να συμβεί αλλά είναι αβέβαιη ως προς το 

ποσό ή τον χρόνο που θα προκύψει. Η πρόβλεψη αντιπροσωπεύει τη βέλτιστη 

εκτίμηση του ποσού που θα απαιτηθεί για την κάλυψη της σχετικής υποχρέωσης. 

Γεγονότα που στοιχειοθετούν τη διενέργεια προβλέψεων είναι: 

� οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους 

� οι προβλέψεις για εκκρεμοδικίες 

� οι προβλέψεις καλής λειτουργίας πωληθέντων αγαθών και  

� οι προβλέψεις αποκατάστασης του περιβάλλοντος. 

 Δεδομένου ότι η πρόβλεψη θεωρείται ουσιαστικά υποχρέωση, δεν ενδείκνυται 

να προβάλλεται για εκτιμήσεις στις απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων ή για 

θέματα επισφαλών απαιτήσεων. Το διακριτό γνώρισμα μιας πρόβλεψης από μια 

υποχρέωση είναι ότι η πρόβλεψη εμπεριέχει μια  αβεβαιότητα ως προς τον χρόνο 

επαλήθευσης της και ως προς το ακριβές ποσό που θα δοθεί για τον διακανονισμό 

της. 

 Σε κάθε περίπτωση, για την αναγνώριση της πρόβλεψης στον Ισολογισμό, 

είθισται να κατατίθενται πολυάριθμες διαβεβαιώσεις περί πραγματοποίησης της. 

Διαφορετικά, αν υπάρχει πιθανότητα εξακρίβωσης της υπό εξέτασης πρόβλεψης 

μικρότερη του 50%, αυτή δεν λαμβάνεται υπόψη. 

 Πέρα από τους ισχύοντες κανόνες επιμέτρησης των προβλέψεων, αναφορικά 

με τις μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, παρέχεται η δυνατότητα επιλογής στις 
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προβλέψεις που αναφέρονται στην έξοδο των εργαζομένων από την υπηρεσία τους. Η 

αποτίμηση (αρχική και μεταγενέστερη), στις εν λόγω προβλέψεις , υλοποιείται είτε 

στα προκύπτοντα ονομαστικά ποσά είτε βάση μιας αναλογιστικής μεθόδου εφόσον 

αυτή θα έχει σημαντική επίπτωση στα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

 Τέλος, βασική διαπίστωση αποτελεί το γεγονός ότι τυχόν διαφορές από 

επανεκτίμηση ή διακανονισμό των μη χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, 

συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων, αναγνωρίζονται ως κέρδη ή ζημίες στα 

αποτελέσματα, στην περίοδο που προκύπτουν. Ενδεχόμενη καταχώρηση αυτών των 

διαφορών απευθείας στα αποτελέσματα εις νέον του Ισολογισμού  και όχι στην 

κατάσταση Αποτελεσμάτων αντιβαίνει την αρχή της εύλογης παρουσίασης των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων  και αντίκειται στην ορθή εφαρμογή του 

παρόντος νόμου. 

 

8.7  Κρατικές επιχορηγήσεις και Αναβαλλόμενοι Φόροι 

 

8.7.1 Κρατικές Επιχορηγήσεις 

 

Η κρατική επιχορήγηση ορίζεται από τα ΕΛΠ ως ενίσχυση από το κράτος με τη 

μορφή μεταφοράς πόρων σε μια οντότητα, ως ανταπόδοση για παρελθούσα ή 

μελλοντική συμμόρφωση σε συγκεκριμένες συνθήκες της τελευταίας. Η έννοια του 

κράτους περιλαμβάνει την εθνική κυβέρνηση και όλες τις υπηρεσίες που βρίσκονται 

υπό τον έλεγχο του κράτους ή εποπτεύονται από αυτό, όλες τις βαθμίδες των φορέων 

της τοπικής αυτοδιοίκησης και την Ευρωπαϊκή Ένωση με το σύνολο των οργανισμών 

που την απαρτίζουν. 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις αποδίδονται, συνήθως, είτε για απόκτηση 

περιουσιακών στοιχείων είτε για κάλυψη εξόδων της επιχείρησης. Αναφορικά με τα 

επιχορηγούμενα περιουσιακά στοιχεία, διατυπώνονται συγκεκριμένες προϋποθέσεις 

για την αγορά ή κατασκευή τους, όπως και πρόσθετοι όροι που σχετίζονται με το 

είδος, τη γεωγραφική θέση και το χρονικό περιθώριο απόκτησης ή παραμονής στην 

κατοχή της οντότητας. Οι κρατικές επιχορηγήσεις εξόδων περιλαμβάνουν οικονομική 

κάλυψη σε λογαριασμούς δαπανών που δεν σχετίζονται με τα περιουσιακά στοιχεία. 

Τέτοιες επιχορηγήσεις ανάγονται σε χορηγήσεις τόκων, δαπανών λειτουργίας, 

εξόδων μισθοδοσίας, εξόδων εκπαίδευσης προσωπικού κτλ. 
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8.7.1.1 Επιμέτρηση, απόσβεση και φορολογική αντιμετώπιση 

κρατικών επιχορηγήσεων 

 

Η επιμέτρηση των κρατικών χορηγήσεων περιουσιακών στοιχείων ή εξόδων 

διεξάγεται, αρχικά, με τη μορφή υποχρεώσεων κατά την περίοδο είσπραξης ή 

έγκρισης αυτών από την αρμόδια  κρατική αρχή. Απαραίτητο δεδομένο για την 

αναγνώριση των κρατικών χορηγήσεων στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι η 

σφοδρή πιθανότητα ότι θα εισπραχθούν άμεσα ή θα εγκριθούν μετά την 

αποδεδειγμένη συμμόρφωση της επιχείρησης στους αναγκαίους όρους που διέπουν 

τη χορήγηση τους. Με άλλα λόγια, η αρχική αποτίμηση των κρατικών χορηγήσεων 

περιλαμβάνει τα ποσά που εισπράττονται ή εγκρίνονται αναλόγως. 

Μετά την πρώτη αναγνώριση, σε μετέπειτα στάδιο, τα περιουσιακά στοιχεία 

και τα καλυπτόμενα έξοδα από κρατικές επιχορηγήσεις μετακινούνται στην 

κατάσταση αποτελεσμάτων ως έσοδα με αναγραφή της λογιστικής τους αξίας 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Μ’ αυτόν τον τρόπο, τα περιουσιακά στοιχεία 

αποσβένονται με τη μεταφορά των αποσβέσεων ανά έτος από τις κρατικές 

επιχορηγήσεις του Ισολογισμού(λογαριασμός υποχρεώσεων) σε λογαριασμό εσόδων 

των αποτελεσμάτων (λογαριασμός ‘’Αποσβέσεις επιχορηγήσεων παγίων 

στοιχείων’’). 

Σε περίπτωση διάθεσης χορηγήσεων σε περιουσιακά στοιχεία που δεν 

υπόκεινται σε απόσβεση, τα ποσά των χορηγήσεων στηρίζονται στην αρχή του 

δεδουλευμένου για τη μετακύλιση τους στην κατάσταση Αποτελεσμάτων ως έσοδα. 

Αυτό σημαίνει ότι τα χορηγηθέντα ποσά μεταφέρονται στα αποτελέσματα την 

χρονική στιγμή που η οντότητα έχει εκπληρώσει οριστικά όλες τις δεσμεύσεις που 

σχετίζονται με τη χορήγηση τους. Αν, για παράδειγμα, προβλέπεται για την απόκτηση 

κρατικής ενίσχυσης, η διατήρηση συγκεκριμένου αριθμού εργαζομένων σε βάθος 

εξαετίας για μια επιχείρηση, το σχετικό κονδύλιο θεωρείται δεδουλευμένο έσοδο στο 

τέλος του έκτου έτους εφόσον η διοίκηση της οντότητας συμμορφωθεί πιστά μ’ 

αυτόν τον όρο. 

Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα για τις κρατικές χορηγήσεις που δεν 

αποσβένονται, να αποσβεστούν με τη χρήση των φορολογικών συντελεστών 

απόσβεσης. Τέτοιοι συντελεστές προκαθορίζονται με δεδομένο ποσοστό ανάλογα με 

την κατηγορία του περιουσιακού στοιχείου και μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις εν 
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λόγω χορηγήσεις  με τον όρο να μην διαβάλουν την εύλογη παρουσίαση των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

Ανεξάρτητα από την επιλογή ή όχι των φορολογικών συντελεστών 

απόσβεσης, οι κρατικές χορηγήσεις, εν γένει, αντιμετωπίζονται φορολογικά ως 

εισόδημα των νομικών προσώπων. Χωρίς να περιέχονται ρητές διατάξεις για τη 

φορολόγηση των κρατικών επιχορηγήσεων, αυτές θεωρούνται εισόδημα από 

επιχειρηματική δραστηριότητα και ακολουθούν τους φορολογικούς συντελεστές 

αυτής της κατηγορίας (ΠΟΛ.1059/2015). Εξαιρούνται, φυσικά, από το εισόδημα από 

επιχειρηματική δραστηριότητα και αποτελούν μειωτικό στοιχείο του κόστους 

δαπάνης, οι κρατικές ενισχύσεις προς τον ΟΑΕΔ για την καταπολέμηση της ανεργίας. 

 

8.7.2 Αναβαλλόμενη φορολογία 

 

Η επιχείρηση καταφεύγει στην κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων με 

βάση τους κανόνες των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων προκειμένου να 

διαμορφωθεί στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου το λογιστικό αποτέλεσμα 

(κέρδος ή ζημία). Το λογιστικό αποτέλεσμα, λοιπόν, στηρίζεται στις λογιστικές 

εγγραφές όλων των οικονομικών γεγονότων που έλαβαν χώρα σε δεδομένη χρονική 

περίοδο. 

 

8.7.2.1 Ο ρόλος της κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης 

 

Αυτή η εσωτερική διαδικασία ολοκληρώνεται με τη σύνταξη της κατάστασης 

φορολογικής αναμόρφωσης, η οποία μετατρέπει το λογιστικό αποτέλεσμα σε 

φορολογικό. Με την κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης προστίθενται ή 

αφαιρούνται μη εκπιπτόμενες δαπάνες και μια σειρά εσόδων ανάλογα με τη μορφή 

του λογιστικού αποτελέσματος. Σε γενικές γραμμές, οι μη εκπιπτόμενες  δαπάνες 

(δάνεια σε τρίτους, πρόστιμα, προσωπικές δαπάνες κτλ)  προστίθενται σε περίπτωση 

κερδών και αφαιρούνται όταν η οντότητα σημειώνει ζημίες. Οι αντίστροφες 

προσθαφαιρέσεις σημειώνονται για ένα σύνολο προβλεπόμενων εσόδων (έσοδα από 

μερίσματα, υπεραξίες, απαλλασσόμενα έσοδα, χρεωστικές διαφορές, αποσβέσεις 

αδειών ΦΔΧ κτλ). 
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 Με την προσθήκη της κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης, επομένως, 

αλλοιώνεται το αρχικό λογιστικό αποτέλεσμα και μεταμορφώνεται σε φορολογικό, 

αποτελώντας τη βάση προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος. Μέσα από αυτήν τη 

διαδικασία δημιουργούνται διαφορές και γίνεται πλέον λόγος για αναβαλλόμενη 

φορολογία. 

 

8.7.2.2 Προσωρινές Διαφορές και Αναβαλλόμενη Φορολογία 

 

Η αναβαλλόμενη φορολογία προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές λογιστικού και 

φορολογικού αποτελέσματος και όχι από τις διαφορές μόνιμου χαρακτήρα. Οι 

τελευταίες διαφορές, άλλωστε, απεικονίζουν υπόλοιπα μεταξύ λογιστικής και 

φορολογικής βάσης που είναι αδύνατο να αντιστραφούν ή να επιδράσουν με 

οποιοδήποτε τρόπο στα μελλοντικά αποτελέσματα της επιχείρησης. (π.χ. πρόστιμα, 

προσαυξήσεις φόρων κτλ). Αντίθετα, οι προσωρινές διαφορές δύνανται να 

μεταβληθούν και να επηρεάσουν με την εξέλιξη τους τα μελλοντικά φορολογητέα 

αποτελέσματα. 

 Η λογιστική της αναβαλλόμενης φορολογίας στηρίζεται στην ύπαρξη 

προσωρινών διαφορών. Όταν το λογιστικό αποτέλεσμα υπερισχύει του φορολογικού, 

προκαλούνται φορολογητέες προσωρινές διαφορές με τη δημιουργία αναβαλλόμενης 

φορολογικής υποχρέωσης και χρέωσης του αναβαλλόμενου φόρου ως έξοδο. 

Αντίθετα, όποτε το λογιστικό αποτέλεσμα υπολείπεται του αντίστοιχου φορολογικού, 

διαμορφώνεται μια αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση μέσω εκπεστέων 

προσωρινών διαφορών και η οντότητα αναμένει τη μελλοντική επιστροφή φόρου. 

 Στο πρώτο οικονομικό γεγονός, υφίσταται μελλοντική υποχρέωση επειδή από 

την φορολογική αναμόρφωση προκύπτει μικρότερο ποσό οφειλόμενου φόρου από 

αυτόν που καταδεικνύουν τα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης. Πρέπει, λοιπόν, να 

καταγραφεί αυτή η μελλοντική εκκρεμότητα για αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού. 

 Στη δεύτερη περίπτωση, με τη συμβολή πάλι της φορολογικής αναμόρφωσης, 

η διοίκηση αναγκάζεται να ανταποκριθεί σε μεγαλύτερο ποσό φόρου από το ποσό 

που υποδεικνύουν τα λογιστικά της βιβλία. Δημιουργείται, έτσι, μια μελλοντική 

απαίτηση της οντότητας για αύξηση των εσόδων από την επικείμενη επιστροφή 

αυτού του επιπλέον ποσού. 
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 Οι σχέσεις του λογιστικού και του φορολογικού αποτελέσματος 

αποτυπώνονται και στο παρακάτω σχήμα: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ 

1. Λογιστική βάση > Φορολογική βάση Φορολογητέες 

προσωρινές 

διαφορές 

Αναβαλλόμενη 

φορολογική 

υποχρέωση 

2. Λογιστική βάση < Φορολογική βάση Εκπεστέες 

προσωρινές 

διαφορές 

Αναβαλλόμενη 

φορολογική 

απαίτηση 

 

Παράδειγμα 

Δίνονται τα δεδομένα της επιχείρησης ‘’ΑΒΓ’’ για τα φορολογικά έτη 2015-2016: 

 2015 2016 

Λογιστικά κέρδη 10.000,00 20.000,00 

+/- Διαφορές φορολογικής αναμόρφωσης + 5.000,00 - 7.000,00 

= Φορολογητέα κέρδη = 15.000,00 = 13.000,00 

Τρέχων Φόρος Εισοδήματος (26%) 3.900,00 3.380,00 

Να εντοπιστούν η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση ή υποχρέωση για τα έτη 

2015-2016 και να γίνουν οι αντίστοιχες ημερολογιακές εγγραφές. 

 

Λύση 

Έτος 2015 

Φόρος από λογιστική βάση: 10.000,00 × 26% = 2.600,00 ΕΥΡΩ 

Φόρος από φορολογική βάση: 15.000,00 × 26% = 3.900,00 ΕΥΡΩ 

Φόρος λογιστικής βάσης < Φόρος φορολογικής βάσης   � Αναβαλλόμενη  

φορολογική 

απαίτηση 

Ποσό αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης:3.900,00– 2.600,00=1.300,00 ΕΥΡΩ 

 

Οι λογιστικές εγγραφές σ’ αυτήν την περίπτωση είναι: 
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Εγγραφές αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης 

 ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

Τρέχων Φόρος ( έξοδο) 2.600,00  

Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση 1.300,00  

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις  3.900,00 

 

Έτος 2016  

Φόρος από λογιστική βάση: 20.000,00 × 26% = 5.200,00 ΕΥΡΩ 

Φόρος από φορολογική βάση: 13.000,00 × 26% = 3.380,00 ΕΥΡΩ 

Φόρος λογιστικής βάσης > Φόρος φορολογικής βάσης   � Αναβαλλόμενη  

φορολογική 

υποχρέωση 

Ποσό αναβαλλόμενης φορολογικής υποχρέωσης:5.200,00– 3.380,00=1.820,00 ΕΥΡΩ 

Οι λογιστικές εγγραφές σ’ αυτήν την περίπτωση είναι: 

Εγγραφές αναβαλλόμενης φορολογικής υποχρέωσης 

 ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

Τρέχων Φόρος ( έξοδο) 5.200,00  

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις  3.380,00 

Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση  1.820,00 

 

 

8.7.2.3 Επιμέτρηση και λοιπά θέματα αναβαλλόμενης φορολογίας 

 

Σκοπός της αναβαλλόμενης φορολογίας είναι η τακτοποίηση του ετεροχρονισμού του 

φόρου εισοδήματος που προέρχεται από τη διαφορά λογιστικής και φορολογικής 

βάσης. Για να επιτευχθεί αυτό, πρέπει τα ποσά του αναβαλλόμενου φόρου  να είναι 

ίδιας φύσης με τον τρέχοντα φόρο εισοδήματος (με βάση τα βιβλία και στοιχεία). 

Στην ίδια λογική της εύλογης παρουσίασης των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων επιτρέπονται συμψηφισμοί μεταξύ χρεωστικών και πιστωτικών 

υπολοίπων αναβαλλόμενων φόρων. Κατά συνέπεια, στον Ισολογισμό και στην 

κατάσταση Αποτελεσμάτων παρουσιάζονται τα καθαρά ποσά αυτών των 

λογαριασμών. Στην πράξη, δηλαδή, συμψηφίζεται ο λογαριασμός 39 

‘’Αναβαλλόμενοι φόροι Ενεργητικού’’ με τον λογαριασμό 59 ‘’Αναβαλλόμενοι 
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φόροι Παθητικού’’ και το τελικό αποτέλεσμα μεταφέρεται στα περιουσιακά στοιχεία, 

όταν είναι χρεωστικό ή στις υποχρεώσεις εφόσον είναι πιστωτικό. 

Η επιμέτρηση, αρχική και μεταγενέστερη, του αναβαλλόμενου φόρου 

οριοθετείται στο ποσό που προκύπτει από την εφαρμογή του εκάστοτε φορολογικού 

συντελεστή εισοδήματος σε κάθε προκύπτουσα προσωρινή διαφορά (φορολογητέα ή 

εκπεστέα). Κατ’ εξαίρεση, οι διαφορές που προκύπτουν από περιουσιακά στοιχεία ή 

υποχρεώσεις των οποίων οι μεταβολές αναγνωρίζονται στην καθαρή θέση, 

αναγνωρίζονται ομοίως στην καθαρή θέση, με μείωση ή αύξηση του σχετικού 

κονδυλίου. 

Δεδομένου ότι η λογιστική παρακολούθηση της αναβαλλόμενης φορολογίας 

χαρακτηρίζεται πολυσύνθετο αντικείμενο και εισάγεται για πρώτη φορά στην 

ελληνική λογιστική φιλοσοφία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων , είναι θεμιτή 

οποιαδήποτε καθοδήγηση από το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 

(ΔΛΠ 12- Φόροι Εισοδήματος). Στα πλαίσια της Οδηγίας 34/2013/ΕΕ και των 

διατάξεων του παρόντος νόμου, πάντως, η χρήση και ενσωμάτωση του 

αναβαλλόμενου φόρου κρίνεται προαιρετική για τις επιχειρήσεις που δρουν εντός της 

ελληνικής επικράτειας. 

 

8.8 Συγκεντρωτικός Πίνακας επιμέτρησης των λογαριασμών 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΡΧΙΚΗ 

ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ 

ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ 

ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ 

Πάγια περιουσιακά 

στοιχεία 

Κόστος κτήσης Αποσβέσιμο κόστος 

Χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία 

Κόστος κτήσης Κόστος κτήσης 

Έντοκα 

χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία 

Κόστος κτήσης Αποσβέσιμο κόστος 

Αποθέματα Κόστος κτήσης Χαμηλότερη αξία μεταξύ 

κόστους κτήσης και 

καθαρής ρευστοποιήσιμης 
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αξίας  

Προκαταβολές δαπανών Κόστος κτήσης Αρχικό κόστος κτήσης -

Αξία παραληφθέντων 

αγαθών – Ζημίες 

απομείωσης 

Λοιπά μη 

χρηματοοικονομικά 

στοιχεία 

Κόστος κτήσης Χαμηλότερη αξία μεταξύ 

κόστους κτήσης και 

ανακτήσιμης αξίας 

στοιχείου 

 

Χρηματοοικονομικές 

υποχρεώσεις 

 

Οφειλόμενο ποσό 

 

Στον χρόνο εκπλήρωσης 

της δέσμευσης 

Χρηματοοικονομικές 

υποχρεώσεις 

(εναλλακτικά) 

Αποσβέσιμο κόστος Αποσβέσιμο κόστος 

Μη χρηματοοικονομικές 

υποχρεώσεις 

Ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για τον 

διακανονισμό τους 

Κρατικές επιχορηγήσεις Ποσά που εισπράττονται ή 

εγκρίνονται  

Λογιστική αξία 

Αναβαλλόμενη φορολογία Ποσό που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του φορ. 

συντελεστή εισ/τος με την προκύπτουσα διαφορά 

 

 

8.9 Επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην 

εύλογη αξία 

 

Ο νόμος των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων εισάγει για ορισμένες κατηγορίες 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων τη δυνατότητα επιμέτρησης, μετά την 

αρχική αναγνώριση, στην εύλογη αξία. Η χρήση της εύλογης αξίας είναι προαιρετική 

και πρέπει να υιοθετείται με πλήρης συναίνεση από τη διοίκηση της εταιρίας.  

 Η αποτίμηση στην εύλογη αξία απευθύνεται σε επιλεγμένα στοιχεία και 

υποχρεώσεις και προτιμάται μόνο όταν μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα. 

Διαφορετικά, αυτοί οι λογαριασμοί καταχωρούνται στις χρηματοοικονομικές 
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καταστάσεις με την αξία του κόστους κτήσης τους. Δεν προβλέπεται, ακόμη, για 

δεδομένο στοιχείο της ίδιας ομάδας να εξαιρείται από τη διαδικασία προσδιορισμού 

της εύλογης αξίας του, όταν οι υπόλοιποι λογαριασμοί παρόμοιας φύσης αποτιμώνται 

κατ’ αυτόν τον τρόπο. 

 Σε μια πρώτη προσέγγιση της εύλογης αξίας, αξίζει να σημειωθεί ότι 

αντιπροσωπεύει την τιμή ανταλλαγής ενός περιουσιακού στοιχείου ή διακανονισμού 

μιας υποχρέωσης, μεταξύ πρόθυμων και ενήμερων μερών, τα οποία ενεργούν υπό 

κανονικές συνθήκες αγοράς κατά την ημερομηνία διεξαγωγής της δοσοληψίας. Η 

εύλογη αξία, πρακτικά, οριοθετείται ως η αγοραία αξία, εφόσον υφίσταται αγορά που 

δημιουργεί αξιόπιστες τιμές. 

 Εάν η αγοραία αξία ενός στοιχείου δεν είναι άμεσα διαθέσιμη αλλά υπάρχουν 

έγκυρες πληροφορίες για την αγοραία αξία των συστατικών του στοιχείου ή άλλων 

παρόμοιων στοιχείων, τότε λαμβάνεται υπόψη η αγοραία αξία αυτών. Τέλος, σε 

περίπτωση που δεν μπορεί να διασφαλιστεί αξιόπιστη αγορά για την αποτίμηση ενός 

στοιχείου, χρησιμοποιούνται τεχνικές επιμέτρησης ή μοντέλα τα οποία 

αποδεδειγμένα εγγυώνται την εύλογη εκτίμηση της αγοραίας αξίας. 

 Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις, για τα οποία προτιμάται η 

χρήση της εύλογης αξίας στις επιμετρήσεις τους είναι: 

α) τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα 

β) τα επενδυτικά ακίνητα 

γ) τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 

δ) τα αποθέματα εμπορευμάτων 

ε) τα διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

στ)τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και χρηματοοικονομικές 

υποχρεώσεις του εμπορικού χαρτοφυλακίου 

ζ) τα παράγωγα για αντιστάθμιση 

 Στα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα, για την ορθότερη απεικόνιση των 

κονδυλίων διενεργείται επανεκτίμηση της εύλογης αξίας από ειδικό εκτιμητή ανά 

τετραετία και σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνεται σημαντική απόκλιση μεταξύ της 

λογιστικής και της εύλογης αξίας. Αποσβέσεις των ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων 

εκτελούνται μόνο για τα στοιχεία με περιορισμένη ωφέλιμη ζωή βάσει της 

αναπροσαρμοσμένης αξίας. 
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 Για την αποφυγή παρουσίασης ανακριβών ποσών στην εύλογη αξία, τα 

επενδυτικά ακίνητα, επίσης, επανεκτιμώνται ανά διετία από ειδικό εκτιμητή και 

εφόσον επιμετρούνται στην εύλογη αξία δεν υπόκεινται σε απόσβεση. 

 Αντίστοιχα, τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία δεν αποσβένονται στην 

αποτίμηση τους με την εύλογη αξία. 

 Τα αποθέματα εμπορευμάτων επιμετρούνται στην εύλογη αξία μείον το 

κόστος διάθεσης τους υπό τον όρο ότι απευθύνονται σε οργανωμένες αγορές με 

απώτερο σκοπό την επίτευξη κερδοσκοπικών συναλλαγών. 

 Κατά την εξέταση των παραγώγων αναφορικά με την εύλογη αξία, ορίζεται 

ότι το παράγωγο ( μέσο αντιστάθμισης) συμβάλλει στην αποτελεσματική 

αντιστάθμιση ενός κινδύνου εκτός επιχείρησης γνωστού και ως αντισταθμισμένου 

κινδύνου (αντισταθμισμένου στοιχείου). Η αποτελεσματικότητα της αντιστάθμισης 

επιτυγχάνεται όταν μεταβολές στην εύλογη αξία ή στις ταμιακές ροές του 

αντισταθμισμένου στοιχείου συμψηφίζονται με μεταβολές στην εύλογη αξία ή στις 

ταμιακές ροές του μέσου αντιστάθμισης. Είναι δεδομένο, ότι εφόσον το 

αντισταθμισμένο στοιχείο επιμετράται στην εύλογη αξία και το μέσο αντιστάθμισης 

ακολουθεί την ίδια αποτίμηση. 

 

8.9.1 Πίνακας Διαφορών Εύλογης Αξίας 

 

Με την παράθεση του ακόλουθου πίνακα, περιγράφεται η κατανομή των διαφορών 

επιμέτρησης της εύλογης αξίας (αποκλίσεις μεταξύ λογιστικής και εύλογης αξίας)  

στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις ανά περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση : 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ 

ΑΞΙΑΣ ΣΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Περιουσιακά στοιχεία - Υποχρεώσεις Διαφορά προς 

μεταφορά μετά 

την επιμέτρηση 

Χρηματοοικονομική 

κατάσταση 

υποδοχής των 

διαφορών 

επιμέτρησης 

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα Κέρδη (Θετική 

διαφορά) 

Καθαρή Θέση - 

Ισολογισμός 

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα Ζημίες (Αρνητική 

διαφορά) 

Συμψηφισμός τυχόν 

θετικής διαφοράς 

στην Καθαρή Θέση 

και το υπόλοιπο 

μεταφέρεται στα 

Αποτελέσματα 

Επενδυτικά ακίνητα Διαφορές ( Κέρδη 

ή Ζημίες) 

 Αποτελέσματα 

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία Διαφορές ( Κέρδη 

ή Ζημίες) 

Αποτελέσματα 

Αποθέματα εμπορευμάτων Διαφορές ( Κέρδη 

ή Ζημίες) 

Αποτελέσματα 

Διαθέσιμα για πώληση χρηματ. 

περιουσιακά στοιχεία 

Διαφορές ( Κέρδη 

ή Ζημίες) 

Καθαρή Θέση - 

Ισολογισμός 

Διαθέσιμα για πώληση χρηματ. 

περιουσιακά στοιχεία( σε περίπτωση 

διαγραφής ή απομείωσης) 

Διαφορές ( Κέρδη 

ή Ζημίες) 

Αποτελέσματα 

Χρημ. περιουσιακά στοιχεία ή 

υποχρεώσεις εμπορικού χαρτοφυλακίου  

Διαφορές ( Κέρδη 

ή Ζημίες) 

Αποτελέσματα 

Παράγωγα αντιστάθμισης Διαφορές ( Κέρδη 

ή Ζημίες) 

Αποτελέσματα 

Παράγωγα αντιστάθμισης ταμιακών 

ροών 

Διαφορές ( Κέρδη 

ή Ζημίες) 

Καθαρή Θέση - 

Ισολογισμός 
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8.10  Συναλλαγές και στοιχεία σε ξένο νόμισμα 

 

8.10.1 Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και επιμέτρηση τους 

 

Συναλλαγή σε ξένο νόμισμα θεωρείται κάθε εμπορική συμφωνία που διενεργείται και 

τελικώς διευθετείται με τη ροή ξένου νομίσματος. Οι συνήθεις περιπτώσεις 

συναλλαγών σε ξένο νόμισμα σχετίζονται με : 

α) Αγορές ή πωλήσεις αγαθών ή παροχή υπηρεσιών. 

β) Λήψη ή παροχή χρηματοδοτήσεων. 

γ) Απόκτηση ή διάθεση περιουσιακών στοιχείων. 

δ) Ανάληψη ή ρύθμιση υποχρεώσεων. 

 Οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα αναγνωρίζονται στις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις. Βέβαια, εφόσον, δεν υπάρχει ειδική μνεία στον παρόντα νόμο, η 

οντότητα δεν δεσμεύεται στη χρήση αποκλειστικά και μόνο του εθνικού νομίσματος 

(ΕΥΡΩ) για την παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

 Η επιχείρηση, δηλαδή, έχει τη δυνατότητα να επιλέξει το νόμισμα της χώρας 

που την εξυπηρετεί περισσότερο και βάσει αυτού να προβεί στην κατάρτιση των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Δεσμεύεται, παρ’ όλα αυτά, να προσκομίσει στις 

ελεγκτικές αρχές, όταν ζητηθεί, τα απαιτούμενα λογιστικά αρχεία και τις οικονομικές 

καταστάσεις σε μετάφραση στην ελληνική γλώσσα και να προβεί στη μετατροπή των 

ποσών στο εθνικό νόμισμα. 

Κατά την αρχική αναγνώριση, η συναλλαγή σε ξένο νόμισμα μετατρέπεται 

στο νόμισμα που καταρτίζονται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της οντότητας, 

με την ισχύουσα, κατά περίπτωση, συναλλαγματική ισοτιμία κατά τη συναλλαγή. Για 

τη μεταγενέστερη επιμέτρηση αυτών των συναλλαγών, δίνεται ιδιαίτερη σημασία στη 

μετατροπή τους στο νόμισμα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ανάλογα με την 

κατάταξη τους σε νομισματικά και μη νομισματικά στοιχεία. 

 

8.10.1.1 Νομισματικά και μη νομισματικά στοιχεία 

 

Λαμβάνοντας υπόψη το νόμο των ΕΛΠ, νομισματικά ή χρηματικά στοιχεία είναι τα 

περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις που θα εισπραχθούν ή θα πληρωθούν σε 

ένα καθορισμένο ή προσδιορισμένο αριθμό μονάδων νομίσματος. Μη νομισματικά 
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στοιχεία θεωρούνται αυτά που δεν έχουν τα χαρακτηριστικά των νομισματικών 

στοιχείων. 

Παραδείγματα νομισματικών στοιχείων αποτελούν τα ταμειακά διαθέσιμα ή 

τα ταμειακά ισοδύναμα, όλες οι περιπτώσεις απαιτήσεων και οι χρηματοοικονομικές 

υποχρεώσεις. Από την άλλη, παραδείγματα μη νομισματικών στοιχείων είναι όλα τα 

πάγια περιουσιακά στοιχεία (ενσώματα και άυλα), προβλέψεις, συμμετοχικοί τίτλοι, 

αποθέματα και προπληρωθέντα ποσά. 

 

8.10.2 Συναλλαγματικές διαφορές από συναλλαγές ξένου νομίσματος 

 

Στο τέλος της περιόδου αναφοράς, κατά την ημερομηνία κλεισίματος του 

Ισολογισμού, παρατηρείται διαφορετική αποτίμηση ανά κατηγορία συναλλαγών σε 

ξένο νόμισμα και σε ορισμένες περιπτώσεις δημιουργούνται συναλλαγματικές 

διαφορές. Συναλλαγματική διαφορά εμφανίζεται όταν, από τη μετατροπή στην 

τρέχουσα ισοτιμία, προκύπτει διαφορά μεταξύ της αρχικής αναγνώρισης και της 

τελικής μεταφοράς αυτού του ποσού της συναλλαγής στις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις. 

 Ο παρακάτω πίνακας συμπυκνώνει τις ανωτέρω διακρίσεις κατά την αρχική 

και την τελική επιμέτρηση 
12

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
12

Σταματόπουλος Δ., Σταματόπουλος Π. και Σταματόπουλος Γ.,(2015),’’Ελληνικά Λογιστικά 

Πρότυπα’’, εκδόσεις forin Σταματόπουλος, Αθήνα 2015. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

 Αρχική 

Αναγνώριση 

Μεταγενέστερη 

επιμέτρηση 

Συναλλαγματικές 

Διαφορές 

Νομισματικά 

στοιχεία 

Συναλλαγματική 

ισοτιμία κατά την 

ημερομηνία της 

συναλλαγής 

Μετατροπή στην 

ισοτιμία κατά την 

ημερομηνία 

κλεισίματος 

Ισολογισμού 

ΝΑΙ 

Μη νομισματικά 

στοιχεία στην 

εύλογη αξία 

Συναλλαγματική 

ισοτιμία κατά την 

ημερομηνία της 

συναλλαγής 

Μετατροπή στην 

ισοτιμία της 

ημέρας που 

προσδιορίστηκε η 

εύλογη αξία 

ΝΑΙ 

Μη νομισματικά 

στοιχεία στο 

κόστος κτήσης 

Συναλλαγματική 

ισοτιμία κατά την 

ημερομηνία της 

συναλλαγής 

Συναλλαγματική 

ισοτιμία κατά την 

ημερομηνία της 

συναλλαγής 

ΌΧΙ 

  

Είναι κατανοητό, λοιπόν, ότι τα μη νομισματικά στοιχεία δεν παρουσιάζουν 

συναλλαγματικές διαφορές επειδή δεν σημειώνουν μεταβολές  κατά την αρχική και 

μεταγενέστερη αναγνώριση. Το ποσό των συναλλαγματικών διαφορών των 

νομισματικών στοιχείων μεταφέρεται σε αντίστοιχους λογαριασμούς ( χρεωστικούς ή 

πιστωτικούς) των Αποτελεσμάτων της επιχείρησης.  

Αντίθετα, οι συναλλαγματικές διαφορές των μη νομισματικών στοιχείων της 

εύλογης αξίας, ανάλογα με τη φύση του στοιχείου ακολουθούν και την ανάλογη 

κατάταξη στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Κύριο κριτήριο γι’ αυτό τον σκοπό 

είναι η τελική επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών στοιχείων (π.χ. στοιχεία 

διαθέσιμα για πώληση στην Καθαρή Θέση, στοιχεία εμπορικού χαρτοφυλακίου στα 

Αποτελέσματα κοκ). 
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8.10.3 Καθαρή επένδυση από αλλοδαπή δραστηριότητα 

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον σημειώνει η περίπτωση της καθαρής επένδυσης σε αλλοδαπή 

δραστηριότητα. Αυτή στοιχειοθετείται ως το σύνολο(αναλογία) των δικαιωμάτων 

μιας οντότητας στα καθαρά περιουσιακά στοιχεία (περιουσιακά στοιχεία μείον 

υποχρεώσεις), μιας εκμετάλλευσης που είναι θυγατρική, συγγενής ή κοινοπραξία ή 

υποκατάστημα της οντότητας, οι εργασίες της οποίας βασίζονται ή διεξάγονται σε 

μια χώρα ή νόμισμα, διαφορετικά από αυτά της οντότητας. Τέτοιου είδους επενδύσεις 

αναγνωρίζονται, αρχικά, στην Καθαρή Θέση και μετά τη διάθεση της αλλοδαπής 

δραστηριότητας, τα στοιχεία της Καθαρής Θέσης μετακινούνται στην Κατάσταση 

Αποτελεσμάτων. 

 

8.11 Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και εκτιμήσεων και  

διόρθωση λαθών 

 

 Σε μια προσπάθεια ορθότερης απεικόνισης των λογαριασμών και εύλογης 

παρουσίασης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η επιχείρηση προβαίνει σε 

διορθώσεις λαθών ή σε μεταβολές λογιστικών πολιτικών ή εκτιμήσεων.  

 

8.11.1 Λογιστικές πολιτικές οντότητας 

 

Οι λογιστικές πολιτικές περιλαμβάνουν συγκεκριμένες αρχές, βάσεις επιμέτρησης, 

παραδοχές, κανόνες και πρακτικές που εφαρμόζονται από την οντότητα στην 

κατάρτιση και παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Παραδείγματα 

λογιστικών πολιτικών θεωρούνται η επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων ή 

υποχρεώσεων στο ιστορικό κόστος ή στην εύλογη αξία, η μέθοδος υπολογισμού του 

κόστους του τελικού αποθέματος (FIFO ή μέσος σταθμικός όρος) και η επιμέτρηση 

των προβλέψεων στο ονομαστικό ποσό ή βάσει αναλογιστικής μελέτης. 

 Η αλλαγή της λογιστικής πολιτικής σε συγκεκριμένο τομέα πρέπει να 

υιοθετείται από την οντότητα εφόσον: 

 α) υπάρχει επιτακτική ανάγκη βάσει τροποποιήσεων του νόμου 4308/2014 ή 
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β)συμβάλλει στην περαιτέρω αξιόπιστη παρουσίαση των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων υπό της πλήρης ταύτισης αυτής της 

μεταβολής με το νομοθετικό πλαίσιο των ΕΛΠ. 

 

8.11.2 Εντοπισμός και διόρθωση λαθών 

 

Συνεχίζοντας, στην έννοια του λάθους εμπεριέχεται οποιαδήποτε παράλειψη ή 

παρέκκλιση από την ορθή χρήση αξιόπιστων πληροφοριών που βρίσκονται στη 

διάθεση της επιχείρησης και αναμένεται η αναφορά τους στις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις. Περιπτώσεις λαθών είναι η εσφαλμένη χρήση άλλου ποσοστού 

απόσβεσης των παγίων από αυτό που προβλέπεται από την οντότητα, αριθμητικές 

παρατυπίες υπολογισμών και κακή ερμηνεία ενός λογιστικού γεγονότος. 

Με την εξακρίβωση ενός σφάλματος πρέπει άμεσα να επέρχεται η διόρθωση 

του. Η διαπίστωση λαθών στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις δε σημαίνει 

απαραίτητα την αποφυγή τήρησης των κανόνων των ΕΛΠ. Άλλωστε, το λογιστικό 

σύστημα αξιολογείται στο σύνολο του και αποσπασματικές παρατυπίες δεν δύνανται 

να επηρεάσουν αρνητικά το κύρος του. 

Μεταβολές στις λογιστικές πολιτικές και στις διορθώσεις λαθών 

αναγνωρίζονται και  αναδρομικά με τη διόρθωση: 

� Των λογιστικών αξιών των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και της 

καθαρής θέσης, για τη σωρευτική επίδραση της μεταβολής κατά την έναρξη και 

λήξη της συγκριτικής και της τρέχουσας περιόδου, και 

� των εσόδων, κερδών, εξόδων και ζημιών, όσον αφορά την επίδραση επί των 

λογιστικών μεγεθών της συγκριτικής περιόδου. 

 

8.11.3 Λογιστικές εκτιμήσεις της οντότητας 

 

Εκτός από τις λογιστικές πολιτικές και τα λάθη, η επιχείρηση μπορεί να αποφασίζει 

την αλλαγή λογιστικών εκτιμήσεων προκειμένου να βελτιωθεί η οικονομική θέση 

και οι γενικότερες επιδόσεις της. Λογιστική εκτίμηση, σύμφωνα με τα ΕΛΠ, είναι η 

κρίση της οντότητας με βάση διαθέσιμες πληροφορίες, αναφορικά με την παρούσα 

κατάσταση, τα αναμενόμενα οφέλη και τις δεσμεύσεις που συνδέονται με 

περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις. Περιπτώσεις λογιστικών εκτιμήσεων είναι ο 
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προσδιορισμός της ωφέλιμης ζωής ενός περιουσιακού στοιχείου, ο υπολογισμός 

απωλειών από επισφαλείς απαιτήσεις και η εκτίμηση της εύλογης αξίας των 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. 

 Οι μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων αναγνωρίζονται στην περίοδο που 

διαπιστώνεται ότι προκύπτουν και επηρεάζουν την τρέχουσα περίοδο και μελλοντικές 

περιόδους. Δεν προβλέπεται αναγνώριση αυτών των αλλαγών αναδρομικά, σε 

παρελθοντικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: 

 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ 

 

9.1 Το  Προσάρτημα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

  

Το Προσάρτημα (Σημειώσεις)είναι η τελευταία χρηματοοικονομική κατάσταση που 

καταρτίζεται από την επιχείρηση. Το κύριο χαρακτηριστικό του Προσαρτήματος 

είναι ότι περιέχει περαιτέρω πληροφορίες σε σχέση με αυτές που παρουσιάζονται 

στον Ισολογισμό, στην κατάσταση Αποτελεσμάτων, στον πίνακα Μεταβολών 

Καθαρής Θέσης και στην κατάσταση Χρηματοροών. Οι σημειώσεις παρέχουν 

αφηγηματικές ή ποσοτικές περιγραφές ή αναλύσεις των κονδυλίων που παρατίθενται 

στις προαναφερόμενες καταστάσεις, καθώς και στοιχεία που δεν πληρούν τα κριτήρια 

αναγνώρισης σ’ αυτές. 

 Σε κάθε περίπτωση η σύνταξη του Ισολογισμού συνεπάγεται την υποχρεωτική 

δημοσίευση του Προσαρτήματος με την καταχώρηση των απαραίτητων 

ενημερώσεων σ’ αυτό. Ακόμη, όμως, και οντότητες που δεν δεσμεύονται στην 

κατάρτιση του πίνακα των Σημειώσεων, μπορούν εφόσον  το επιθυμούν, να 

δημιουργούν το συγκεκριμένο πίνακα για λόγους διεξοδικότερης παράθεσης των 

λογαριασμών τους. 

 

9.2 Αρχές κατάρτισης Προσαρτήματος 

 

Η κατάρτιση του Προσαρτήματος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων διέπεται 

από τις ακόλουθες αρχές: 

� Προαιρετική σύνταξη του πίνακα Σημειώσεων από τις μη υπόχρεες οντότητες. 

� Παράθεση των πληροφοριών των κονδυλίων με την ίδια σειρά εμφάνισης στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

� Παροχή πληροφοριών κατανόησης της χρήσης συντομεύσεων, διαγραμμάτων και 

συμβόλων στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Γνωστοποίηση μονάδας 

μέτρησης και επιπέδου στρογγυλοποίησης των παρατιθέμενων αριθμών. 

� Μη ενσωμάτωση πληροφοριών στο Προσάρτημα, εφόσον αυτές εμπεριέχονται 

στις επιμέρους χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 
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9.3 Πίνακας περιεχομένων Προσαρτήματος και οι προβλεπόμενες 

σημειώσεις ανά κατηγορία οντότητας 

 

Ανάλογα με το μέγεθος των οντοτήτων προβλέπεται η ένταξη διαφορετικών 

πληροφοριών στην κατάσταση του Προσαρτήματος. Ανεξάρτητα, όμως, από την 

κατηγοριοποίηση των επιχειρήσεων, στο Προσάρτημα εντάσσονται σημαντικές 

σημειώσεις για όλες τις οντότητες , η καταγραφή των οποίων ακολουθεί στον 

παρακάτω πίνακα . Αυτές είναι: 

  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΗΜΕΙΩΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΗΜΕΙΩΣΗΣ 

Σημείωση 1. 

Αφορά τις οντότητες: 

- Πολύ μικρές άρθρ.1§2γ 

- Πολύ μικρές άρθρ.1§2αβ 

- Μικρές  

- Μεσαίες 

- Μεγάλες 

 

Η επωνυμία της οντότητας. 

Ο νομικός τύπος της οντότητας. 

Η περίοδος αναφοράς. 

Η διεύθυνση της έδρας της οντότητας. 

Το δημόσιο μητρώο εγγραφής της 

οντότητας. 

Λειτουργία με την παραδοχή ή μη της 

συνεχιζόμενης δραστηριότητας. 

Δήλωση κατάστασης υπό εκκαθάριση, 

εφόσον υφίσταται. 

Η κατηγορία της οντότητας (πολύ μικρή, 

μικρή, μεσαία, μεγάλη, δημ. 

συμφέροντος). 

Δήλωση σύνταξης χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων βάσει παρόντος νόμου. 

Σημείωση 2. 

Αφορά τις οντότητες: 

- Μικρές  

- Μεσαίες 

- Μεγάλες 

 

Οι παράγοντες διακοπής της 

συνεχιζόμενης δραστηριότητας και μέτρα 

αντιμετώπισης τους . 
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Σημείωση 3. 

Αφορά τις οντότητες: 

- Μικρές  

- Μεσαίες 

- Μεγάλες 

Οι λογιστικές πολιτικές, εκτιμήσεις και 

διορθώσεις λαθών. 

Σημείωση 4. 

Αφορά τις οντότητες: 

- Μικρές  

- Μεσαίες 

- Μεγάλες 

Γνωστοποιήσεις παρεκκλίσεων από την 

πιστή εφαρμογή του παρόντος νόμου και 

οι συνέπειες αυτών. 

Σημείωση 5.  

Αφορά τις οντότητες: 

- Μικρές  

- Μεσαίες 

- Μεγάλες 

Σχέση περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων με τα υπόλοιπα κονδύλια 

των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

Σημείωση 6. 

Αφορά τις οντότητες: 

- Μικρές  

- Μεσαίες 

- Μεγάλες 

Πίνακας για τα ενσώματα και άυλα 

περιουσιακά στοιχεία με παράθεση: 

- Του κόστους κτήσης, του κόστους 

παραγωγής ή της εύλογης αξίας 

στην αρχή και στο τέλος 

περιόδου. 

- Των προσθηκών, των μειώσεων 

και των μεταφορών των 

κονδυλίων των παγίων. 

- Των αποσβέσεων και των 

απομειώσεων. 

- Των συσσωρευμένων 

αποσβέσεων και απομειώσεων.  

- Των μεταβολών των 

συσσωρευμένων αποσβέσεων και 

απομειώσεων. 

- Του ποσού προσαύξησης της 

αξίας κτήσης παγίων λόγω 
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κεφαλαιοποίησης τόκων. 

- Λοιπών μεταβολών. 

Σημείωση 7.  

Αφορά τις οντότητες: 

- Μεσαίες 

- Μεγάλες 

Σημαντικά γεγονότα που δεν 

παρακολουθούνται στα Αποτελέσματα 

και στον Ισολογισμό. 

Σημείωση 8. 

Αφορά τις οντότητες: 

- Μικρές  

- Μεσαίες 

- Μεγάλες 

 

Δεδομένα σχετικά με την επιμέτρηση 

στην εύλογη αξία όπως: 

- Ποια στοιχεία επιμετρούνται στην 

εύλογη αξία. 

- Περιγραφή υποθέσεων πάνω στις 

οποίες στηρίζονται τα 

υποδείγματα και οι τεχνικές 

επιμέτρησης. 

- Παροχή στοιχείων για κάθε 

κονδύλι στοιχείων του 

Ισολογισμού σχετικά με τις 

μεταβολές της εύλογης αξίας, των 

μεταβολών που έχουν 

αναγνωριστεί στα αποτελέσματα 

και των μεταβολών που 

μεταφέρονται στην Καθαρή 

Θέση. 

- Πίνακας με τις διαφορές της 

εύλογης αξίας με ανάλυση σε 

μικτό ποσό και αναβαλλόμενο 

φόρο εισ/τος σε περίπτωση 

υιοθέτησης αναβαλλόμενης 

φορολογίας. 

- Ενημερωτικά στοιχεία για τη 

χρήση παραγώγων. 

- Ή λογιστική αξία των παγίων αν 

δεν έχουν επιμετρηθεί στην 
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εύλογη αξία. 

Σημείωση 9.  

Αφορά τις οντότητες: 

- Μεσαίες 

- Μεγάλες 

Θέματα επιμέτρησης των 

χρηματοοικονομικών μέσων στην τιμή 

κτήσης. 

Σημείωση 10.  

Αφορά τις οντότητες: 

- Μεσαίες 

- Μεγάλες 

 

 

 

Στοιχεία που σχετίζονται με την Καθαρή 

Θέση όπως: 

- Το εγκριθέν αλλά μη καταβλητέο 

ποσό. 

- Ο αριθμός και η ονομαστική αξία 

των τίτλων της Καθαρής Θέσης. 

- Η λογιστική αξία των τίτλων 

λόγω μη ύπαρξης ονομαστικής 

αξίας. 

- Πιστοποιητικά συμμετοχής, 

μετατρέψιμοι τίτλοι, δικαιώματα 

αγοράς τίτλων και δικαιωμάτων 

προαίρεσης. 

- Ανάλυση κάθε αποθεματικού. 

- Ο αριθμός και η  ονομαστική αξία 

των κατεχόμενων ιδίων τίτλων     

( μετοχές κτλ)  

Σημείωση 11. 

Αφορά τις οντότητες: 

- Μικρές  

- Μεσαίες 

- Μεγάλες 

Το συνολικό χρέος της οντότητας και οι 

προβλεπόμενες εξασφαλίσεις του. 

Σημείωση 12. 

Αφορά τις οντότητες: 

- Μικρές  

- Μεσαίες 

- Μεγάλες 

 

Τα ποσά των υποχρεώσεων που 

καθίστανται απαιτητά μετά την πάροδο 

πέντε ετών από την ημερομηνία του 

Ισολογισμού. 
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Σημείωση 13. 

Αφορά τις οντότητες: 

- Μεσαίες 

- Μεγάλες 

Η φύση και ο επιχειρηματικός στόχος 

των διακανονισμών της οντότητας που 

δεν αναφέρεται στον Ισολογισμό. 

Σημείωση 14. 

Αφορά τις οντότητες: 

- Πολύ μικρές άρθρ. 1§2αβ 

- Μικρές  

- Μεσαίες 

- Μεγάλες 

Το συνολικό ποσό των 

χρηματοοικονομικών δεσμεύσεων, 

εγγυήσεων ή ενδεχόμενων επιβαρύνσεων 

που δεν δημοσιεύονται στον Ισολογισμό 

με τις απαραίτητες εξασφαλίσεις.  

Σημείωση 15. 

Αφορά τις οντότητες: 

- Μικρές  

- Μεσαίες 

- Μεγάλες 

Το ποσό και η φύση των επιμέρους 

στοιχείων των εσόδων ή των εξόδων 

ιδιαίτερου ύψους ή συχνότητας ή 

σημασίας. 

Σημείωση 16. 

Αφορά τις οντότητες: 

- Μικρές  

- Μεσαίες 

- Μεγάλες 

Το ποσό των τόκων πρόσθετης 

επιβάρυνσης του κόστους απόκτησης 

αγαθών ή υπηρεσιών. 

Σημείωση 17. 

Αφορά τις οντότητες: 

- Μεσαίες 

- Μεγάλες 

Η προτεινόμενη οριστική διάθεση των 

κερδών. 

Σημείωση 18. 

Αφορά τις οντότητες: 

- Μεσαίες 

- Μεγάλες 

 

Τα καταβλητέα μερίσματα. 

Σημείωση 19. 

Αφορά τις οντότητες: 

- Μεσαίες 

- Μεγάλες 

Ο λογιστικός χειρισμός των ζημιών της 

περιόδου. 
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Σημείωση 20. 

Αφορά τις οντότητες: 

- Μεσαίες 

- Μεγάλες 

Θέματα αναβαλλόμενης φορολογίας. 

Σημείωση 21. 

Αφορά τις οντότητες: 

- Μικρές  

- Μεσαίες 

- Μεγάλες 

 

 

 

 

 

Αναφορικά με τους εργαζόμενους στην 

οντότητα αναγράφεται: 

- Ο μέσος όρος των 

απασχολούμενων. 

- Ανάλυση του μέσου όρου των 

απασχολούμενων. 

- Μισθοί και ημερομίσθια. 

- Κοινωνικές επιβαρύνσεις. 

- Παροχές μετά την έξοδο από την 

υπηρεσία. 

Σημείωση 22. 

Αφορά τις οντότητες: 

- Μεγάλες 

Το καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών με 

επιμέρους επέκταση ανά δραστηριότητα 

και γεωγραφική περιοχή. 

Σημείωση 23. 

Αφορά τις οντότητες: 

- Πολύ μικρές άρθρ. 1§2αβ 

- Μικρές  

- Μεσαίες 

- Μεγάλες 

Τα ποσά των προκαταβολών και 

πιστώσεων που χορηγήθηκαν στα μέλη 

διοικητικών, διαχειριστικών και 

εποπτικών συμβουλίων με όλες τις 

συνημμένες πληροφορίες (επιτόκια, 

επιστροφές, διαγραφές κτλ). 

Σημείωση 24. 

Αφορά τις οντότητες: 

- Μεσαίες 

- Μεγάλες 

Γνωστοποιήσεις ενοποιημένων 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων: 

- Η επωνυμία, η έδρα και η νομική 

μορφή κάθε άλλης οντότητας, 

στην οποία η οντότητα είναι 

ευθυνόμενος εταίρος. 

- Η επωνυμία και η έδρα της 

μητρικής οντότητας. 

- Η μη ύπαρξη των ανωτέρω 

καταστάσεων σημειώνεται ως 
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γεγονός. 

Σημείωση 25. 

Αφορά τις οντότητες: 

- Μεσαίες 

- Μεγάλες 

Τα ποσά αμοιβών για μέλη διοικητικών, 

διαχειριστικών και εποπτικών 

συμβουλίων και πιθανές δεσμεύσεις από 

την επιχείρηση μετά την έξοδο τους. 

Σημείωση 26. 

Αφορά τις οντότητες: 

- Μεσαίες 

- Μεγάλες 

Στοιχεία για συναλλαγές με συνδεδεμένα 

μέρη. 

Σημείωση 27. 

Αφορά τις οντότητες: 

- Μεγάλες 

Το σύνολο των αμοιβών του νόμιμου 

ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου της 

οντότητας. 

Σημείωση 28. 

Αφορά τις οντότητες: 

- Μεγάλες 

 

Η λογιστική αξία των περιουσιακών 

στοιχείων και των συνδεόμενων μ’ αυτά 

υποχρεώσεων που πρόκειται να διατεθεί 

από την επιχείρηση ( εντός 12 μηνών). 

Σημείωση 29. 

Αφορά τις οντότητες: 

- Πολύ μικρές άρθρ.1§2γ 

- Πολύ μικρές άρθρ.1§2αβ 

Δήλωση σύνταξης συνοπτικού 

Ισολογισμού και συνοπτικής κατάστασης 

Αποτελεσμάτων από τις πολύ μικρές 

οντότητες. 

 

9.4 Απλοποιήσεις και απαλλαγές του Ν.4308/2014 

 

Κατά την προαιρετική ή υποχρεωτική σύνταξη των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων εφαρμόζεται από τον παρόντα νόμο μια σειρά απαλλαγών ή 

απλοποιήσεων που αφορά, κυρίως, τις πολύ μικρές οντότητες. Οι μικρές και μεσαίες 

επιχειρήσεις εξαιρούνται, μόνο, από την αναγραφή ορισμένων σημειώσεων του 

Προσαρτήματος. Για τις μεγάλες οντότητες, πάλι, δεν προβλέπεται ουδεμία 

απαλλαγή και απλοποίηση κατά την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων. 

 Συγκεκριμένα, οι απαλλαγές και απλοποιήσεις που καταγράφονται από τα 

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ανά κατηγορία οντοτήτων είναι: 
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9.4.1 Πολύ μικρές οντότητες (άρθρου 1§2γ του Ν.4308/2014) -

Απαλλαγές 

 

� Εφόσον δεν συντάσσουν Ισολογισμό, καταφεύγουν στην τήρηση του 

απλογραφικού λογιστικού συστήματος (παρακολούθηση συναλλαγών με τη χρήση 

του  βιβλίου Εσόδων –Εξόδων). 

� Έχουν τη δυνατότητα να μην χρησιμοποιούν το προκαθορισμένο σχέδιο 

λογαριασμών του νόμου των ΕΛΠ. 

� Δύνανται να μην διατηρούν και ενημερώνουν τα ακόλουθα λογιστικά αρχεία: 

• Αρχείο λοιπών περιουσιακών στοιχείων. 

• Αρχείο λογαριασμών Καθαρής Θέσης. 

• Αρχείο λογαριασμών υποχρεώσεων. 

� Δεν επιτρέπεται η απόκλιση από τη δομή και το περιεχόμενο των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δηλαδή, από την κατάσταση Αποτελεσμάτων. 

� Δίνεται η επιλογή μη παρακολούθησης και παρουσίασης των συναλλαγών και 

γεγονότων με βάση την οικονομική τους ουσία στις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις. 

� Δεν καθίσταται υποχρεωτική η παρέκκλιση από τις διατάξεις των ΕΛΠ όταν 

παρατηρείται κατάλυση της αρχής της εύλογης παρουσίασης των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

� Καθορίζεται η δυνατότητα μη ενσωμάτωσης στο κόστος κτήσης των 

ιδιοπαραγόμενων πάγιων στοιχείων του έμμεσου κόστους ( Γενικά Βιομηχανικά 

Έξοδα σταθερά και μεταβλητά). 

� Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αυτής της κατηγορίας δεν ακολουθούν τους 

κανόνες των αποσβέσεων αυτού του νόμου. Αντίθετα, αποσβένονται σύμφωνα με 

την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία πριν τη ψήφιση του νομοσχεδίου των ΕΛΠ 

(σταθερή μέθοδος απόσβεσης). 

� Δεν αποδέχονται τις διατάξεις των ΕΛΠ περί μη απόσβεσης της υπεραξίας και 

άλλων άυλων περιουσιακών στοιχείων με απεριόριστη ζωή. Απεναντίας, τα εν 

λόγω στοιχεία αποσβένονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (σταθερή 

μέθοδος απόσβεσης με συντελεστή 10%). 



113 

 

� Δεν εφαρμόζουν τα σχετικά με τις απομειώσεις των ενσώματων και άυλων 

περιουσιακών στοιχείων αλλά ακολουθούν τις εκάστοτε ισχύουσες φορολογικές 

ρυθμίσεις. 

� Λογιστική αντιμετώπιση των συμβάσεων μίσθωσης βάσει του Ν.4172/2013 

Κ.Φ.Ε. με τη μεταφορά των φορολογικών αποσβέσεων στην πλευρά του μισθωτή. 

� Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία δεν υιοθετούν την επιμέτρηση τους 

στο αποσβέσιμο κόστος (σταθερή μέθοδος ή μέθοδος πραγματικού επιτοκίου). 

Αυτά τα στοιχεία αναγνωρίζονται, αρχικά, στο κόστος και στην συνέχεια 

αποτιμώνται στο κόστος κτήσης μετά την αφαίρεση ενδεχόμενων ζημιών 

απομείωσης. 

� Ούτε και στα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία γίνονται αποδεκτές οι 

αναφορές στις ζημίες απομείωσης του παρόντος νόμου, παρά μόνο λαμβάνουν 

χώρα τα σχετικά με την ισχύουσα νομοθεσία. 

� Το κόστος παραγωγής των αποθεμάτων δεν προσαυξάνεται με την προσθήκη του 

έμμεσου κόστους (σταθερά και μεταβλητά ΓΒΕ) και των τόκων. Το κόστος 

παραγωγής υπολογίζεται μόνο με το κόστος Α’ υλών, αναλώσιμων υλικών και 

άμεσης εργασίας. 

� Δεν τηρείται η επιμέτρηση στο αποσβέσιμο κόστος ούτε και στις 

χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις. Γι αυτήν την αποτίμηση, η οντότητα στρέφεται  

τόσο στην αρχική αναγνώριση όσο και μεταγενέστερα στα οφειλόμενα ποσά. 

� Οι προβλέψεις και οι κρατικές επιχορηγήσεις γίνονται αποδεκτές στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας και όχι 

σύμφωνα με τα ΕΛΠ. 

� Παρέχεται η δυνατότητα για αποφυγή χρήσης της αναβαλλόμενης φορολογίας και 

επιμέτρησης των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία, 

πολιτικές που ούτως ή άλλως έχουν προαιρετικό χαρακτήρα. 

� Δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις περί αναδρομικής διόρθωσης των λαθών και 

μεταβολών των λογιστικών πολιτικών. Οποιεσδήποτε αλλαγές επιβάλλεται να 

υλοποιηθούν , αφορούν την τρέχουσα διαχειριστική περίοδο. 

� Τα περιεχόμενα του Προσαρτήματος αυτών των επιχειρήσεων αναλύθηκαν 

παραπάνω. 
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9.4.1.1 Θέματα απογραφής των πολύ μικρών οντοτήτων (άρθρου 

1§2γ του Ν.4308/2014)  

 

Απογραφή, λογιστικά,  χαρακτηρίζεται η  λεπτομερής καταγραφή, από την 

επιχείρηση, της αξίας : 

α)Του αποθέματος αρχής περιόδου (γίνεται μεταφορά υπολοίπου προηγούμενης 

χρήσης). 

β) Των αγορών της τρέχουσας περιόδου. 

γ)Του αποθέματος τέλους περιόδου (που δεν χρησιμοποιήθηκε ούτε πωλήθηκε). 

Οι πολύ μικρές οντότητες αυτής της κατηγορίας δύνανται να μη διενεργούν 

απογραφή των αποθεμάτων τους και να αντιμετωπίζουν τις αγορές της περιόδου ως 

έξοδο. Αν, όμως, επιλέξουν την τέλεση απογραφής , τότε γεννάται η υποχρέωση για 

σύνταξη απογραφής για τις τρεις επόμενες χρήσεις. 

 Στο τέλος του πρώτου έτους, όπου αποφασίζεται η πραγματοποίηση της 

απογραφής, το απόθεμα έναρξης θεωρείται μηδενικό. Αυτό σημαίνει ότι από τα 

συνολικά ακαθάριστα της περιόδου θα εκπέσουν μόνο οι αγορές μετά την αφαίρεση 

του τελικού αποθέματος. 

Από την άλλη πλευρά, όταν η οντότητα επιλέξει την παύση διεξαγωγής της 

απογραφής σε μια περίοδο, το απόθεμα τέλους αυτής της περιόδου δεν λαμβάνεται 

υπόψη στον υπολογισμό των αποτελεσμάτων της πρώτης περιόδου, στην οποία δεν 

διενεργείται απογραφή. Πρακτικά, δηλαδή, στην επόμενη διαχειριστική χρήση, από 

το σύνολο των ακαθάριστων εσόδων θα εκπέσουν μόνο οι αγορές της τρέχουσας 

περιόδου προκειμένου να προσδιοριστούν τα καθαρά κέρδη της επιχείρησης. 

 

9.4.1.2 Λοιπά θέματα απαλλαγών πολύ μικρών οντοτήτων (άρθρου 

1§2γ του Ν.4308/2014)  

 

Ειδικά για το φορολογικό έτος 2015, προβλέπεται η κατάταξη των παρακάτω 

οντοτήτων στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων, με τη δυνατότητα σύνταξης 

μόνο συνοπτικής κατάστασης Αποτελεσμάτων: 

α) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που εγκαθίστανται στην Ελλάδα με βάση τους νόμους 

89/1967 και 378/1968. 
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β) Τα υποκαταστήματα των αλλοδαπών αεροπορικών επιχειρήσεων που λειτουργούν 

στην Ελλάδα και απαλλάσσονται φόρου εισοδήματος με τον όρο της αμοιβαιότητας. 

γ) Ο εκμεταλλευτής πλοίου δεύτερης κατηγορίας του άρθρου 3 του Ν 27/1975 . 

Στην ίδια κατηγορία οντοτήτων περιλαμβάνονται και επιχειρήσεις με 

αντικείμενο δραστηριότητας  την εμπορία υγρών καυσίμων Ν.3054/2002 με 

μοναδική προϋπόθεση την μη υπέρβαση του ποσού των 8.000.000,00 ΕΥΡΩ ως 

κύκλου εργασιών για δύο συνεχόμενες περιόδους. 

 

9.4.2 Πολύ μικρές οντότητες (άρθρου 1§2αβ Ν.4308/2014) – 

Απαλλαγές 

 

� Δεν καθίσταται υποχρεωτική η παρέκκλιση από τις διατάξεις των ΕΛΠ όταν 

παρατηρείται κατάλυση της αρχής της εύλογης παρουσίασης των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

� Παρέχεται η δυνατότητα για αποφυγή επιμέτρησης των περιουσιακών στοιχείων 

και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία, διαδικασία που εξαρχής εισάγεται 

προαιρετικά από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. 

� Δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις περί αναδρομικής διόρθωσης των λαθών και 

μεταβολών των λογιστικών πολιτικών, παρά μόνο γίνονται θεμιτές εφόσον 

ανάγονται στην τρέχουσα περίοδο. 

� Το περιεχόμενο του Προσαρτήματος αυτών των οντοτήτων αναλύθηκε παραπάνω.  

 

9.4.3 Μικρές οντότητες- Απαλλαγές 

 

� Το περιεχόμενο του Προσαρτήματος καθορίστηκε λεπτομερώς παραπάνω. 
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9.4.4 Μεσαίες οντότητες- Απαλλαγές 

 

� Το περιεχόμενο του Προσαρτήματος παρατίθεται αναλυτικά σε προηγούμενη 

αναφορά. 

 

9.4.5 Μεγάλες οντότητες- Απαλλαγές 

 

� Εδώ ακολουθούνται επακριβώς όλοι οι κανόνες των ΕΛΠ χωρίς να λαμβάνονται 

υπόψη απαλλαγές ή απλοποιήσεις. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: 

 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

10.1 Κατηγοριοποίηση οντοτήτων και ομίλων για σκοπούς 

ενοποίησης 

 

10.1.1 Η ενοποίηση οντοτήτων ως επιτακτική ανάγκη 

 

Μέσα σε ένα κλίμα έντονου ανταγωνισμού και συστηματικά αναπτυσσόμενων 

τεχνολογικών καινοτομιών, οι επιχειρήσεις αγωνίζονται για την παραμονή και 

επικράτηση τους στον κλάδο μέσω νέων διεξόδων. Λύσεις προς αυτήν την 

κατεύθυνση δίνονται είτε με τη συγκέντρωση ή την εξειδίκευση της παραγωγής είτε 

με συνάθροιση κεφαλαίων μεταξύ οντοτήτων ίδιου ή παρεμφερούς κλάδου. 

 Στην προσπάθεια τους, λοιπόν, να κινηθούν στη νέα παγκόσμια αγορά 

διατηρώντας ή αυξάνοντας την ισχύ τους, οι επιχειρήσεις καταφεύγουν όλο και 

περισσότερο στις εξαγορές ή συνενώσεις εταιρικών μονάδων. Τα οφέλη από αυτές τις 

νέες μορφές επιχειρήσεων σχετίζονται με τη σταδιακή μείωση του συνολικού 

κόστους και των οικονομιών κλίμακας λόγω εισαγωγής πρωτοπόρων τεχνολογιών, 

την αύξηση του μεριδίου αγοράς στον κλάδο και την εξασφάλιση ενός συγκριτικού 

πλεονεκτήματος σε σχέση με τις υπόλοιπες οντότητες που κινούνται μοναχικά στο 

ίδιο επιχειρηματικό πεδίο.  

 

10.1.2 Πλειοψηφική συμμετοχή και διακρίσεις της 

 

Αποτέλεσμα αυτών των επιχειρηματικών συνενώσεων είναι, συνήθως, η δημιουργία 

ομίλων. Το βασικό γνώρισμα του ομίλου είναι ότι από μια σειρά συνδεδεμένων 

επιχειρήσεων, μία εξ’ αυτών  (η μητρική οντότητα) αποκτά την πλειοψηφική 

συμμετοχή στις υπόλοιπες και προχωρά στο οικονομικό έλεγχο τους. 

 Η οντότητα που ασκεί τον έλεγχο και κατά συνέπεια καθίσταται επικεφαλής  

ονομάζεται ιθύνουσα εταιρία ή εταιρία ελέγχου ή μητρική  εταιρία. Όλες οι 

εναπομείναντες εταιρίες του ομίλου καλούνται εξαρτημένες ή θυγατρικές 
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επιχειρήσεις. Βέβαια, στα πλαίσια του ομίλου, όλες οι συμμετέχουσες εταιρίες 

εμφανίζονται νομικά αυτοτελείς με τη διατήρηση της επωνυμίας τους. Οικονομικά, 

όμως, εξαρτώνται ολικά ή εν μέρει από την επιχειρηματική καθοδήγηση της μητρικής 

εταιρίας. 

Η κατοχή της πλειοψηφικής συμμετοχής διενεργείται είτε μέσω του 

Χρηματιστηρίου είτε με άλλη εξαγορά υποψήφιων μετοχών προς ενοποίηση 

εταιριών. Η μητρική οντότητα μπορεί να αναπτύξει απόλυτη ή σχετική συμμετοχή 

απέναντι σε τρίτες επιχειρήσεις του ομίλου. Απόλυτη συμμετοχή υπάρχει όταν η 

εταιρία ελέγχου διατηρεί μετοχές που ανέρχονται σε αξία πάνω από το μισό του 

μετοχικού κεφαλαίου της εξαρτώμενης οντότητας.  

Από την άλλη, σχετική συμμετοχή αναπτύσσεται όταν η μητρική εταιρία 

κατέχει μετοχές που εκπροσωπούν μικρότερο από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου. 

Εδώ, εξακολουθεί να υφίσταται ο έλεγχος της ιθύνουσας εταιρίας στη Γενική 

Συνέλευση, όταν διαπιστωθούν καταστάσεις μεγάλης διασποράς των υπόλοιπων 

μετοχών της. 

Επίσης, η πλειοψηφική συμμετοχή της εταιρίας ελέγχου διακρίνεται σε άμεση 

και έμμεση. Άμεση συμμετοχή παρατηρείται όταν η μητρική οντότητα έχει προβεί 

προσωπικά στην εξαγορά μετοχών των εξαρτημένων εταιριών. Έμμεση πλειοψηφική 

συμμετοχή προκύπτει όταν θυγατρικές επιχειρήσεις βρίσκονται στην κατοχή άλλων 

θυγατρικών εταιριών και οι τελευταίες υπάγονται άμεσα στη μητρική επιχειρηματική 

μονάδα. 

 

10.1.3 Κατηγοριοποίηση ομίλων 

 

Οι όμιλοι διακρίνονται σε κατηγορίες με την ίδια λογική που ακολουθούν οι 

οντότητες. Εξετάζονται, με άλλα λόγια, οι ίδιες προϋποθέσεις που έχουν να κάνουν 

με το σύνολο του Ενεργητικού, του καθαρού ύψους του κύκλου εργασιών και του 

μέσου όρου απασχολούμενων κατά τη διάρκεια της περιόδου. Τα Ελληνικά 

Λογιστικά Πρότυπα αναγνωρίζουν τρεις κατηγορίες ομίλων βάσει μεγέθους: τους 

μικρούς, τους μεσαίους και τους μεγάλους ομίλους. 

 Περιοδικά, από έτος σε έτος πραγματοποιούνται όλες οι απαραίτητες 

συγκρίσεις προκειμένου να διαπιστωθεί η υπέρβαση ή όχι δύο εκ των τριών 

κριτηρίων κατάταξης σε συγκεκριμένη κατηγορία ομίλου. Αν αυτό εξακριβωθεί 
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αποδεδειγμένα, για δύο συνεχόμενες χρήσεις, τότε ο εν λόγω όμιλος υπόκειται σε 

αλλαγή κατηγορίας από την περίοδο που έπεται των δύο προηγούμενων διαδοχικών 

περιόδων. Να σημειωθεί ότι ανά σύνολο ομίλων αρκεί η πλήρωση ή υπέρβαση δύο 

κριτηρίων για την παραμονή ή την έξοδο απ’ αυτό. 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται ο πίνακας κατηγοριοποίησης των ομίλων βάσει 

των διατάξεων των ΕΛΠ: 

 

 

Κατηγορίες 

ομίλων 

Σύνολο 

Ενεργητικού (€) 

Κύκλος Εργασιών 

(€) 

Μέσος όρος 

απασχολούμενων 

Μικροί < 4.000.000,00 < 8.000.000,00 < 50 άτομα 

Μεσαίοι < 20.000.000,00 < 40.000.000,00 < 250 άτομα 

Μεγάλοι > 20.000.000,00 > 40.000.000,00 > 250 άτομα 

 

 Ο παραπάνω πίνακας των κριτηρίων ισχύει εφόσον έχουν συντελεστεί όλοι οι 

απαραίτητοι συμψηφισμοί στα πλαίσια της ενοποίησης. Πρακτικά, αυτό σημαίνει την 

απομάκρυνση : 

� Των υποχρεώσεων και απαιτήσεων μεταξύ των εταιριών του ομίλου. 

� Των εσόδων, εξόδων, ζημιών και κερδών για συναλλαγές που αφορούν 

εκατέρωθεν τις οντότητες του ομίλου. 

� Των κερδών και ζημιών που προκύπτουν από διεταιρικές συναλλαγές του 

ομίλου και αυτά τα ποσά αθροίζονται στη λογιστική αξία των περιουσιακών 

στοιχείων. 

Σε περίπτωση που δεν επέλθουν οι προαναφερθέντες συμψηφισμοί , τα όρια που 

σχετίζονται με το σύνολο του Ενεργητικού και του καθαρού ύψους του κύκλου 

εργασιών προσαυξάνονται κατά 20%. 

 

  

10.2 Προϋποθέσεις υποχρεωτικής ενοποίησης 

  

Το κύριο θέμα διερεύνησης κατά την ενοποίηση έγκειται στην αναζήτηση των 

κριτηρίων για τη δημιουργία σχέσης μητρικής με θυγατρική (ή θυγατρικές) ώστε να 

προκύψει υποχρέωση σύνταξης ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Όταν, 
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λοιπόν, υφίσταται σχέση μητρικής θυγατρικής , η μητρική οντότητα επιτάσσεται να 

προχωρήσει στην κατάρτιση των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, 

εφόσον: 

• Η μητρική ανήκει στις οντότητες του άρθρου 1 §2αβ του Ν.4308/2014, δηλαδή, 

στις ανώνυμες εταιρίες, εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, ετερόρρυθμες κατά 

μετοχάς εταιρίες και ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρίες. Επίσης, στην ίδια ομάδα 

εντάσσονται και οι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρίες, των οποίων οι εταίροι 

είναι τα νομικά πρόσωπα που προαναφέρθηκαν (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. κτλ). 

• Άλλη νομοθεσία υποχρεώνει ή παρέχει τη δυνατότητα σε μια οντότητα να 

συντάξει ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

Επιπλέον, μια μητρική οντότητα συγκροτεί ενοποιημένες χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις όταν για την ίδια ισχύει ένας από τους παρακάτω παράγοντες: 

1) Έχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων, των εταίρων ή μελών 

της άλλης οντότητας (θυγατρικής). 

2) Έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του 

διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου της θυγατρικής και είναι 

ταυτόχρονα μέτοχος, εταίρος ή μέλος της τελευταίας. 

3) Έχει το δικαίωμα να ασκεί κυρίαρχη επιρροή στην άλλη οντότητα (θυγατρική), 

της οποίας είναι μέτοχος, εταίρος ή μέλος είτε βάσει σύμβασης που έχει συνάψει 

μ’ αυτήν είτε βάσει σχετικής πρόβλεψης του ιδρυτικού εγγράφου ή του 

καταστατικού της. Κυρίαρχη επιρροή ορίζεται ως η ικανότητα μιας οντότητας να 

καθορίζει τις χρηματοοικονομικές και λειτουργικές αποφάσεις μιας άλλης 

οντότητας, ανεξάρτητα από τα δικαιώματα και την επιρροή οποιουδήποτε άλλου 

μέρους. 

4)  Είναι μέτοχος, εταίρος ή μέλος της άλλης οντότητας και είτε: 

� ελέγχει από μόνη της, δυνάμει συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλους 

μετόχους, εταίρους ή μέλη της οντότητας αυτής (θυγατρική οντότητα), την 

πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων, εταίρων ή μελών της είτε 

� ισχύουν αθροιστικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις: 

� Η πλειοψηφία των μελών των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών 

οργάνων της οντότητας αυτής (θυγατρικής οντότητας) που είχαν τη 

διοίκηση κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου, καθώς και κατά την 

προηγούμενη περίοδο και μέχρι την κατάρτιση των ενοποιημένων 
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χρηματοοικονομικών καταστάσεων, έχει διοριστεί μόνο ως αποτέλεσμα 

της άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου αυτής. 

� Τα δικαιώματα ψήφου που κατέχονται από τη μητρική οντότητα 

αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 20% των συνολικών δικαιωμάτων 

ψήφου στη θυγατρική οντότητα. 

� Κανένα τρίτο μέρος δεν έχει τα δικαιώματα που αναφέρονται στα 

σημεία 1-3 της παρούσας παραγράφου, αναφορικά με αυτή την 

οντότητα (θυγατρική οντότητα). 

5) Έχει την εξουσία να ασκεί κυρίαρχη επιρροή ή έλεγχο στην άλλη οντότητα, χωρίς, 

να συμμετέχει, με απόκτηση μετοχών σ’ αυτήν. 

Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, επιπλέον, διαμορφώνουν 

οντότητες που δεν πληρούν κανένα από τα παραπάνω χαρακτηριστικά αλλά 

υποβάλλονται σε διοίκηση μέσω μιας ενιαίας βάσης λόγω: 

- Μιας σύμβασης που έχει υπογραφεί με άλλη οντότητα ή  

- Προβλέψεων στο ιδρυτικό έγγραφο ή στο καταστατικό της άλλης οντότητας. 

Γι’ αυτό, αναφορές εδώ σε μητρικές εταιρίες απευθύνονται σε όλες τις εταιρίες 

αυτής της ομάδας. Ταυτόχρονα, τα κονδύλια της Καθαρής Θέσης που αναγράφονται 

στις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις αφορούν τα συνολικά ποσά των 

κονδυλίων που αντιστοιχούν σε κάθε οντότητα αυτής της ενιαίας βάσης. 

Τα δικαιώματα ψήφου, διορισμού και παύσης της πλειοψηφίας των μελών του 

διοικητικού, διαχειριστικού και εποπτικού οργάνου κάθε θυγατρικής οντότητας, 

καθώς και τα δικαιώματα κάθε προσώπου που ενεργεί για λογαριασμό της μητρικής 

εταιρίας, προστίθενται στα δικαιώματα της τελευταίας ώστε να υπολογιστούν τα 

συνολικά δικαιώματα της ιθύνουσας επιχείρησης. 

Αντίθετα, από τα δικαιώματα της μητρικής οντότητας αφαιρούνται αυτά που : 

� Ενσωματώνονται σε μετοχές, οι οποίες απευθύνονται σε πρόσωπο διαφορετικό 

από αυτό της μητρικής ή της θυγατρικής εταιρίας. 

� Εντάσσονται σε μετοχές που κατέχονται για εγγύηση, εφόσον τα δικαιώματα 

ασκούνται βάσει οδηγιών. 

� Εμπεριέχονται σε μετοχές που αφορούν χορηγηθέντα δάνεια της επιχείρησης και 

με την προϋπόθεση ότι τα δικαιώματα ασκούνται προς όφελος του εγγυητή. 
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Για τις ανάγκες της ενοποίησης, δεν παίζουν κανένα ρόλο οι έδρες των 

εξαρτημένων επιχειρήσεων. Με την πλήρωση των προκαθορισμένων προϋποθέσεων, 

η ενοποίηση της μητρικής με τις θυγατρικές εταιρίες ολοκληρώνεται, ανεξάρτητα από 

τους χώρους άσκησης δραστηριότητας των τελευταίων. 

Με το πέρας της ενοποίησης, οι οντότητες που παίρνουν μέρος στον όμιλο 

αντιμετωπίζονται, σε λογιστική και οικονομική βάση, ως ενιαίο σύνολο, μια 

μεγαλύτερη σε μέγεθος οντότητα. Με την άθροιση των περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων τους και μετά τους αναγκαίους συμψηφισμούς, συνεχίζουν με την 

κατοχή περισσότερων κεφαλαίων για την επίτευξη των σκοπών τους. 

 

10.3  Κατηγορίες οντοτήτων που απαλλάσσονται από την ενοποίηση 

 

Παρά την καταγεγραμμένη υποχρέωση των περισσότερων ομίλων για σύνταξη 

ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, ορισμένες κατηγορίες οντοτήτων  

απαλλάσσονται από τη συγκεκριμένη δέσμευση. Αυτές, σύμφωνα με τον νόμο των 

Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων είναι: 

� Οι μικροί και μεσαίοι όμιλοι, εκτός και αν κάποια από τις οντότητες είναι 

δημόσιου συμφέροντος. 

� Η μητρική οντότητα που ορίζεται ταυτόχρονα θυγατρική μιας άλλης οντότητας, η 

οποία άλλη οντότητα διέπεται από το δίκαιο κράτους –μέλους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη ίδια στιγμή: 

• Η μητρική επιχείρηση της απαλλασσόμενης οντότητας έχει στην κατοχή της όλες 

τις μετοχές της τελευταίας. Για το σκοπό της απαλλαγής, δεν συνυπολογίζονται οι 

μετοχές των μελών των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων βάσει 

νομικής δέσμευσης ή δέσμευσης στο ιδρυτικό έγγραφο  ή στο καταστατικό της 

εταιρίας που εξαιρείται από την ενοποίηση. 

• Η μητρική οντότητα καταλαμβάνει το 90% ή περισσότερο των μετοχών της 

απαλλασσόμενης και οι υπόλοιποι μέτοχοι ή εταίροι αυτής της θυγατρικής 

εγκρίνουν την απαλλαγή από τη συμμετοχή στις ενοποιημένες καταστάσεις. 

• Ενοποίηση της απαλλασσόμενης και των θυγατρικών της στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις ενός μεγαλύτερου συνόλου όπου η μητρική του 

οντότητα συμμορφώνεται με δίκαιο κράτους –μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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• Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις αυτής της κατηγορίας 

καταρτίζονται σύμφωνα με την Οδηγία 2013/34/ΕΕ ή τα ΔΠΧΑ που εφαρμόζονται 

βάσει του Κανονισμού 1606/2002 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

• Αναφορικά με την απαλλασσόμενη οντότητα, η δημοσίευση τόσο των 

ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων όσο και της έκθεσης 

προσαρμόζονται στο άρθρο 30 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ. 

• Η απαλλασσόμενη οντότητα έχει την υποχρέωση να εντάξει στις σημειώσεις της 

την επωνυμία κα έδρα της μητρικής οντότητας που συντάσσει τις ενοποιημένες 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την απαλλαγή της ίδιας από την 

αναγκαιότητα κατάρτισης τέτοιων καταστάσεων. 

� Η μητρική οντότητα που ταυτόχρονα είναι και θυγατρική μιας άλλης οντότητας, η 

οποία άλλη οντότητα δεν διέπεται από το δίκαιο κράτους -μέλους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό τον όρο ότι πληρούνται σωρευτικά οι παρακάτω 

προϋποθέσεις: 

•  Ενοποίηση  της απαλλασσόμενης και των θυγατρικών της στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις ενός μεγαλύτερου συνόλου οντοτήτων. 

• Οι εν λόγω ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις διαμορφώνονται 

σύμφωνα με: 

- την Οδηγία 2013/34/ΕΕ 

- τα ΔΠΧΑ 

- τρόπο ισοδύναμο της Οδηγίας 34/2013/ΕΕ ή  

- τρόπο ισοδύναμο των ΔΠΧΑ βάσει του Κανονισμού της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης 1569/2007 σχετικά με τα λογιστικά πρότυπα τρίτων χωρών που εκδίδουν 

τίτλους σύμφωνα με τις Οδηγίες 2003/71/ΕΚ και 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. 

• Αυτές οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις ελέγχονται από έναν ή 

περισσότερους νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικές εταιρίες βάσει εθνικής νομοθεσίας 

ή οποιουδήποτε νομοθετικού πλαισίου διέπει τη μητρική εταιρία. 

• Η δημοσίευση των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και της 

έκθεσης ελέγχου αποτυπώνονται βάσει της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ. 

• Η απαλλασσόμενη οντότητα έχει χρέος να περιλαμβάνει στις σημειώσεις των 

ατομικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων της την επωνυμία και έδρα της 
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μητρικής οντότητας της καθώς και την απαλλαγή της από την υποχρέωση 

σύνταξης ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

� Η προηγούμενη απαλλαγή δεν αφορά οντότητες δημόσιου συμφέροντος, εκτός και 

αν ισχύει μία από τις παρακάτω συνθήκες: 

• Σε σπάνιες περιπτώσεις, όταν η συλλογή πληροφοριών για την κατάρτιση των 

ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων συνεπάγεται υπερβολικά έξοδα  

ή αδικαιολόγητη καθυστέρηση. 

• Οι μετοχές της προκείμενης επιχείρησης διατηρούνται με αποκλειστικό σκοπό τη 

μεταγενέστερη διάθεση τους. 

• Εμφάνιση αυστηρών μακροπρόθεσμων περιορισμών, οι οποίοι εμποδίζουν τη 

μητρική οντότητα από την άσκηση: 

- των δικαιωμάτων της στα περιουσιακά στοιχεία της άλλης οντότητας. 

- εν γένει διοίκησης. 

- ενοποιημένης διοίκησης όταν δημιουργείται ενοποίηση βάσει σύμβασης που έχει 

υπογραφεί με άλλη οντότητα ή προβλέψεων στο ιδρυτικό έγγραφο ή το 

καταστατικό της άλλης οντότητας. 

� Κάθε μητρική οντότητα, περιλαμβανομένης και της εταιρίας δημόσιου 

συμφέροντος τυγχάνει αυτής της απαλλαγής  αν: 

• Περιστοιχίζεται από θυγατρικές οντότητες άνευ σημασίας τόσο ατομικά όσο και 

συνολικά  ή/και 

• Όλες οι θυγατρικές εταιρίες δύνανται να εξαιρεθούν από την ενοποίηση βάσει της 

προηγούμενης απαλλαγής (παρουσίαση δυσανάλογων εξόδων, καθυστερήσεις, 

προοπτική διάθεσης των μετοχών τους, αυστηροί περιορισμοί άσκησης διοίκησης 

και δικαιωμάτων). 

 

 

10.4 Κανόνες κατάρτισης ενοποιημένων χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων 

 

Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις προβάλλουν τα περιουσιακά 

στοιχεία, τις υποχρεώσεις, τα κέρδη, τις ζημίες, τα έσοδα και τα έξοδα όλων των 

θυγατρικών οντοτήτων και της μητρικής σε ενιαίους πίνακες, δίνοντας την εντύπωση 

ότι εξετάζεται μια επιχείρηση με ενιαία χρηματοοικονομική θέση. Με την ένωση των 
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λογαριασμών, της ίδιας κατηγορίας, των εταιριών του ομίλου και τη μεταφορά τους 

στις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, αυτή η ομάδα αντιμετωπίζεται 

ως μια ενιαία οντότητα. 

Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν: 

α) τον ενοποιημένο Ισολογισμό 

β) την ενοποιημένη κατάσταση Αποτελεσμάτων 

γ) τον ενοποιημένο πίνακα Καθαρής Θέσης 

δ) την ενοποιημένη κατάσταση Χρηματοροών 

ε) το ενοποιημένο Προσάρτημα 

 

10.4.1 Παράθεση ορισμών ενοποίησης  

 

Πριν την ανάλυση των τεχνικών ενοποίησης, καλό είναι  να ακολουθήσει η αναφορά 

σημαντικών ορισμών που χρησιμοποιούνται ευρέως στις ενοποιημένες 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις: 

Συμμετοχές ή Συμμετοχικά Δικαιώματα: ορίζονται ως τα δικαιώματα συμμετοχής 

επί του κεφαλαίου (καθαρής θέσης) άλλων οντοτήτων, ενσωματωμένα ή όχι σε 

τίτλους, τα οποία δημιουργούν ένα σταθερό σύνδεσμο μ’ αυτές τις οντότητες και 

προορίζονται να συμβάλλουν στη δραστηριότητα της οντότητας που είναι κάτοχος 

αυτών των δικαιωμάτων. Η κατοχή τμήματος του κεφαλαίου μιας άλλης οντότητας 

θεωρείται ότι αποτελεί ‘’ συμμετοχικό δικαίωμα’’ όταν αντιπροσωπεύει δικαιώματα 

μικρότερα του 20% και μεγαλύτερα ή ίσα του 10%. 

Δικαιώματα που δεν ασκούν έλεγχο ή Δικαιώματα μειοψηφίας  : είναι η Καθαρή 

Θέση μιας  θυγατρικής που δεν αποδίδεται άμεσα ή έμμεσα στη μητρική. 

Ουσιαστικά, αυτά τα δικαιώματα αντιπροσωπεύουν τμήματα της Καθαρής Θέσης και 

των αποτελεσμάτων μιας θυγατρικής οντότητας που αναλογούν στους μετόχους ή 

στους εταίρους που δεν συμμετέχουν στον όμιλο. 

  

10.4.2 Τεχνικές  ενοποίησης – Απαλοιφές λογαριασμών για λόγους 

ενοποίησης 

 

Οι τεχνικές ενοποίησης που εμφανίζονται στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα είναι η 

Ολική Ενοποίηση και η Αναλογική Ενοποίηση. Το βασικό διακριτικό γνώρισμα τους 
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συμπυκνώνεται στη διαδικασία κατανομής των στοιχείων των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων (ολικά ή μερικά) της θυγατρικής στις ενοποιημένες 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

Ανεξάρτητα από την επιλογή της ολικής ή αναλογικής ενοποίησης, σε κάθε 

περίπτωση διενεργούνται απαλοιφές ορισμένων λογαριασμών μεταξύ των 

ενδοομιλικών επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα τη μη ενσωμάτωση τους στις 

ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις: 

� Εξάλειψη του λογαριασμού των Συμμετοχών της μητρικής εταιρίας με ταυτόχρονη 

εξάλειψη του ποσού της Καθαρής Θέσης που αντιστοιχεί στο ποσοστό 

συμμετοχής της μητρικής στη θυγατρική (στον ενοποιημένο Ισολογισμό). 

� Υποχρεώσεις και απαιτήσεις μεταξύ οντοτήτων του ίδιου ομίλου (στον 

ενοποιημένο Ισολογισμό). 

� Έσοδα, κέρδη, έξοδα και ζημίες που σχετίζονται με συναλλαγές μεταξύ των 

οντοτήτων του ίδιου ομίλου(στα ενοποιημένα Αποτελέσματα). 

� Κέρδη και ζημίες από διεταιρικές συναλλαγές που περιλαμβάνονται στις 

λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων (στον ενοποιημένο Ισολογισμό). 

� Έσοδα και Έξοδα Συμμετοχών (στα ενοποιημένα Αποτελέσματα). 

 

10.4.3 Τεχνικές ενοποίησης- Ολική και Αναλογική μέθοδος 

 

Η ολική μέθοδος ενοποίησης πρεσβεύει την ολική μεταφορά των κονδυλίων της 

θυγατρικής οντότητας στις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του 

ομίλου. Καταχωρείται, δηλαδή, κάθε στοιχείο στο 100% της αξίας του και 

προστίθεται με ομοειδή στοιχεία για την πλήρη ενοποίηση του. Είναι προφανές, ότι 

μ’ αυτόν τον τρόπο αποτυπώνονται και τα δικαιώματα εκτός ελέγχου (στον 

ενοποιημένο Ισολογισμό, στον ενοποιημένο πίνακα Καθαρής Θέσης, στην 

ενοποιημένη κατάσταση Χρηματοροών, στα ενοποιημένα Αποτελέσματα με την 

αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας από τα ενοποιημένα κέρδη). 

Στην αναλογική μέθοδο ενοποίησης, απεναντίας, καταχωρούνται στις 

ενοποιημένες καταστάσεις το μέρος της αξίας των στοιχείων που αναφέρονται στο 

ποσοστό συμμετοχής της μητρικής στη θυγατρική οντότητα. Λόγω της μερικής 

εμφάνισης των λογαριασμών στις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, 

δεν παρατηρείται η ενσωμάτωση των δικαιωμάτων εκτός ελέγχου σ’ αυτές. 
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Ο νόμος των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων ενισχύει την ολική μέθοδο 

ενοποίησης. Στα πλαίσια αυτής της μεθόδου, οι λογαριασμοί των επιχειρήσεων του 

ομίλου ενώνονται στο σύνολο τους στις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις μετά τις απαραίτητες διαγραφές. Το ποσό του κέρδους ή της ζημίας που 

αντιστοιχεί στα δικαιώματα που δεν ασκούν έλεγχο, εμφανίζεται χωριστά στην 

ενοποιημένη κατάσταση Αποτελεσμάτων ως κέρδος ή ζημία αυτών των δικαιωμάτων. 

 

Παράδειγμα 

Δίνονται οι παρακάτω Ισολογισμοί των εταιριών ‘’ΔΕΛΤΑ ΑΕ’’ και  ‘’ΘΗΤΑ Α.Ε.’’, 

από τις οποίες η ‘’ΔΕΛΤΑ Α.Ε.’’ είναι μητρική της ‘’ΘΗΤΑ Α.Ε.’’ με ποσοστό 

συμμετοχής σ’ αυτήν 70% . Να συνταχθεί ο ενοποιημένος Ισολογισμός με τη μέθοδο 

της ολικής και της αναλογικής ενοποίησης. 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ‘’ΔΕΛΤΑ Α.Ε’’ ( σε χιλιάδες ΕΥΡΩ) 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ 

Ακίνητα                                               150 Κεφάλαιο                                             690 

Συμμετοχές                                          350 Προμηθευτές                                       278 

Αποθέματα                                          186 Κρατικές Επιχορηγήσεις                     154 

Ταμειακά Διαθέσιμα                           250 Τραπεζικά Δάνεια                                168 

Μηχανολογικός εξοπλισμός                354 

ΣΥΝΟΛΟ                                         1290 ΣΥΝΟΛΟ                                         1290 

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ‘’ΘΗΤΑ Α.Ε’’ ( σε χιλιάδες ΕΥΡΩ) 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ 

Ακίνητα                                               110 Κεφάλαιο                                             500 

Πελάτες                                               232 Προμηθευτές                                         42 

Αποθέματα                                            58 Οργαν. Κοιν. ασφάλισης                       58 

Ταμειακά Διαθέσιμα                           200 

ΣΥΝΟΛΟ                                           600 ΣΥΝΟΛΟ                                           600 
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Λύση 

 

Μέθοδος Ολικής Ενοποίησης 

Μια πρώτη ενέργεια είναι η διαγραφή του λογαριασμού των Συμμετοχών από τον 

Ισολογισμό της μητρικής εταιρίας και η μεταφορά των δικαιωμάτων μειοψηφίας στον 

Ισολογισμό της τελευταίας. Αυτό διενεργείται με τις ακόλουθες λογιστικές εγγραφές: 

 ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

Κεφάλαιο ‘’ΘΗΤΑ Α.Ε.’’ 350  

Συμμετοχές ‘’ΔΕΛΤΑ Α.Ε.’’  350 

1
η
 εγγραφή- διαγραφή Συμμετοχών 

Κεφάλαιο ‘’ΘΗΤΑ Α.Ε.’’ 150  

Δικαιώματα μειοψηφίας  150 

2
η
 εγγραφή- μεταφορά δικαιωμάτων στη μητρική 

Όλα τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις της θυγατρικής εταιρίας 

‘’ΘΗΤΑ Α.Ε.’’ μεταφέρονται αυτούσια στον ενοποιημένο Ισολογισμό και 

εμφανίζονται αθροιστικά με τους ομοειδείς λογαριασμούς της μητρικής εταιρίας ‘’ 

ΔΕΛΤΑ Α.Ε.’’.  

 Έτσι, λοιπόν, ο ενοποιημένος Ισολογισμός θα έχει την ακόλουθη μορφή: 

 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ‘’ΔΕΛΤΑ Α.Ε’’ ΟΛΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ 

Ακίνητα(150+110)                              260               Κεφάλαιο                                             690 

Αποθέματα(186+58)                            244                             Προμηθευτές(278+42)                        320                                      

Ταμειακά Διαθέσιμα(250+200)           450                           Κρατικές Επιχορηγήσεις                     154 

Μηχανολογικός εξοπλισμός                354 Τραπεζικά Δάνεια                                168 

Πελάτες                                               232 Οργαν. Κοιν. ασφάλισης                       58 

Δικαιώματα εκτός ελέγχου                  150 

ΣΥΝΟΛΟ                                         1540 ΣΥΝΟΛΟ                                         1540 

 

Μέθοδος αναλογικής ενοποίησης 

Όπως και στην ολική μέθοδο, έτσι και εδώ, αρχικά, πρέπει να διαγραφεί ο 

λογαριασμός των Συμμετοχών από τον Ισολογισμό της μητρικής εταιρίας. Αυτό 

γίνεται με την ακόλουθη λογιστική εγγραφή: 
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 ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

Κεφάλαιο ‘’ΘΗΤΑ Α.Ε.’’ 350  

Συμμετοχές ‘’ΔΕΛΤΑ Α.Ε.’’  350 

1
η
 εγγραφή- διαγραφή Συμμετοχών 

 

 Στη συνέχεια, μεταφέρονται όλοι οι λογαριασμοί της ‘’ ΘΗΤΑ Α.Ε.’’ στον 

ενοποιημένο Ισολογισμό μόνο με βάση το ποσοστό συμμετοχής της μητρικής στη 

θυγατρική εταιρία. Η αξία τους, δηλαδή, επιμερίζεται στο 70% και αυτά τα ποσά 

αναγράφονται και κατ’ επέκταση προστίθενται με τους ομοειδείς λογαριασμούς τους 

στον ενοποιημένο Ισολογισμό. Λόγω της αναλογικής μεταφοράς των κονδυλίων, εδώ, 

δεν ενσωματώνονται τα δικαιώματα μειοψηφίας. 

   Έτσι, λοιπόν, ο ενοποιημένος Ισολογισμός θα έχει την ακόλουθη μορφή: 

 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ‘’ΔΕΛΤΑ Α.Ε’’ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ 

ΜΕΘΟΔΟΣ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ 

Ακίνητα(150+77)                                227               Κεφάλαιο                                             690 

Αποθέματα(186+40,60)                  226,60                                        Προμηθευτές(278+29,40)              307,40                                                           

Ταμειακά Διαθέσιμα(250+140)           390                           Κρατικές Επιχορηγήσεις                     154 

Μηχανολογικός εξοπλισμός                354 Τραπεζικά Δάνεια                                168 

Πελάτες (232x70%)                       162,40                                             Οργ. Κοιν. Ασφάλισης(58x70%)     40,60                     

ΣΥΝΟΛΟ                                         1360 ΣΥΝΟΛΟ                                         1360 

 

 

10.4.4 Συμψηφισμοί αξιών μετοχών στα πλαίσια της πρώτης 

συμμετοχής τους στην ενοποίηση 

 

Εκτός από τις μετοχές της μητρικής εταιρίας, οι οποίες μεταφέρονται αυτούσιες στον 

ενοποιημένο Ισολογισμό, διεξάγονται συμψηφισμοί με τις λογιστικές αξίες των 

μετοχών των οντοτήτων που για πρώτη φορά παίρνουν μέρος στην ενοποίηση. 

Ειδικότερα, συγκρίνεται το κόστος κτήσης (κόστος αγοράς) αυτών των τίτλων με την 

εσωτερική λογιστική αξία τους.  Ο τύπος της εσωτερικής λογιστικής αξίας της 

θυγατρικής δίνεται παρακάτω: 
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Εσωτερική λογιστική αξία θυγατρικής μετοχής =  
Αξία Καθαρής Θέσης θυγατρικής

Συνολικός αριθμός μετοχών θυγατρικής
 

ή Λογιστική αξία αποκτηθέντων μετοχών= 

                          =Καθαρή θέση θυγατρικής × ποσοστό αγοράς κεφαλαίου θυγατρικής 

 

 Αν το κόστος κτήσης υπερβαίνει την εσωτερική λογιστική αξία των 

αποκτηθέντων μετοχών τότε αυτή η διαφορά θεωρείται υπεραξία και αντιμετωπίζεται 

ως περιουσιακό στοιχείο βάσει των διατάξεων των ΕΛΠ. Λογιστικά, δηλαδή, είτε δεν 

υπόκειται σε απόσβεση αλλά σε ετήσιο έλεγχο απομείωσης είτε αποσβένεται σε 

διάρκεια 10 ετών. 

 Διαφορετική αντιμετώπιση παρατηρείται στην διαπίστωση της υπεροχής της 

εσωτερικής λογιστικής αξίας εξαρτημένων μετοχών (της θυγατρικής) σε σχέση με το 

κόστος κτήσης. Αυτή η προκύπτουσα διαφορά δηλώνει κέρδος από αγορά σε τιμή 

ευκαιρίας και πιστώνεται στα Αποτελέσματα των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων. 

 

 

Παράδειγμα 

Η επιχείρηση ‘’ΔΕΛΤΑ Α.Ε.’’ απέκτησε το 75% του κεφαλαίου της επιχείρησης 

‘’ΘΗΤΑ Α.Ε.’’ στις 10/08/2015, καταβάλλοντας το ποσό των 500.000,00 ΕΥΡΩ. 

Από τα βιβλία της επιχείρησης ‘’ΘΗΤΑ Α.Ε.’’ προκύπτουν τα εξής, αναφορικά με 

την αξία της Καθαρής Θέσης της: 

 10/08/2015 31/12/2015 

Καθαρή Θέση ‘’ΘΗΤΑ Α.Ε.’’ 400.000,00 ΕΥΡΩ 700.000,00 ΕΥΡΩ 

Να εντοπιστούν τυχόν διαφορές κατά τη σύνταξη του ενοποιημένου Ισολογισμού. 

 

Λύση 

10/08/2015 

Λογιστική αξία αποκτηθέντων μετοχών: 400.000,00 × 75% = 300.000,00 ΕΥΡΩ 

οπότε Κόστος κτήσης > Λογιστική Αξία αποκτηθέντων μετοχών και προκύπτει 

Υπεραξία της ‘’ΔΕΛΤΑ Α.Ε.’’ = 500.000,00 – 300.000,00 = 200.000,00 ΕΥΡΩ. 

Θεωρείται περιουσιακό στοιχείο του ενοποιημένου Ισολογισμού. 
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31/12/2015 

Αν  η αγορά των μετοχών της ‘’ΘΗΤΑ Α.Ε.’’ λάμβανε χώρα στις 31/12/2015, με το 

ίδιο ποσό εξαγοράς (500.000,00 ΕΥΡΩ), τότε 

Λογιστική αξία αποκτηθέντων μετοχών: 700.000,00 × 75% = 525.00,00 ΕΥΡΩ 

οπότε Κόστος κτήσης < Λογιστική Αξία αποκτηθέντων μετοχών και προκύπτει 

Κέρδος της ‘’ΔΕΛΤΑ Α.Ε.’’: 525.000,00 – 500.000,00 =25.000,00 ΕΥΡΩ. 

Θεωρείται έσοδο της μητρικής εταιρίας και εμφανίζεται στα ενοποιημένα 

Αποτελέσματα. 

 

10.4.5Λοιπά θέματα ενοποιημένων χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων  

 

10.4.5.1 Συμψηφισμοί και προθεσμίες κατάρτισης ενοποιημένων 

καταστάσεων 

 

Συμψηφισμοί , όμως, διενεργούνται και σε καταστάσεις όπου η μητρική και η 

θυγατρική ελέγχονται από το ίδιο μέρος πριν και μετά την ενοποίηση. Ειδικότερα, 

εδώ, η λογιστική αξία της κατεχόμενης από τη μητρική επένδυσης συμψηφίζεται στο 

ποσοστό των ιδίων κεφαλαίων της θυγατρικής που κατέχει η μητρική. Τυχόν 

διαφορές καταχωρούνται στα Αποτελέσματα εις νέον του ενοποιημένου Ισολογισμού. 

Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις συντάσσονται και 

δημοσιεύονται στην ίδια ημερομηνία που προβλέπεται για τις ατομικές 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις της μητρικής οντότητας. Ταυτόχρονα, τα 

περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις της ενοποίησης ταυτίζονται με τους 

κανόνες επιμέτρησης των ΕΛΠ που εφαρμόζονται για τα ίδια στοιχεία στις ατομικές 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις των οντοτήτων. 
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10.4.5.2 Επαναμετρήσεις επιμετρήσεων και αναβαλλόμενη φορολογία 

ενοποιημένων καταστάσεων 

 

Σε περίπτωση που εξακριβωθεί επιμέτρηση των περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων με τη χρήση διαφορετικών λογιστικών πολιτικών από αυτές που 

υιοθετούνται για τους σκοπούς της ενοποίησης, λαμβάνονται μέτρα αντιμετώπισης 

της κατάστασης. Αυτό μεταφράζεται ως επαναμέτρηση των εν λόγω λογαριασμών 

σύμφωνα με τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται στην ενοποίηση. Οποιαδήποτε 

παρέκκλιση επιτρέπεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις και πρέπει να γνωστοποιείται 

στις σημειώσεις των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

Επιπλέον, η χρήση της αναβαλλόμενης φορολογίας γίνεται αποδεκτή με τους 

ίδιους όρους που ισχύουν και στις ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Η 

μοναδική ιδιομορφία κατά την ενοποίηση είναι ότι δεν επιδέχεται συμψηφισμούς 

αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και αναβαλλόμενων φορολογικών 

υποχρεώσεων από οντότητες που λειτουργούν σε διαφορετικές φορολογικές 

δικαιοδοσίες. Για παράδειγμα, δεν επιτρέπεται ο συμψηφισμός μιας αναβαλλόμενης 

φορολογικής απαίτησης μιας θυγατρικής εταιρίας στη Θεσσαλονίκη με μια 

αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση της μητρικής της που είναι εγκαταστημένη 

στο Λονδίνο. 

 

10.4.5.3 Ενοποίηση κοινών δραστηριοτήτων  

 

Οι κοινές δραστηριότητες ενοποιούνται με τη χρήση της αναλογικής μεθόδου 

ενοποίησης. Κοινή δραστηριότητα ορίζεται ως μια διευθέτηση, στην οποία δύο ή 

περισσότερα μέρη, δεσμευμένα με σύμβαση, έχουν κοινό έλεγχο. 

 Τα εμπλεκόμενα μέρη της κοινής δραστηριότητας  αναπτύσσουν δικαιώματα 

στα περιουσιακά στοιχεία, αναλαμβάνουν υποχρεώσεις και αποδέχονται τους όρους 

της σύμβασης, η οποία περιλαμβάνει όλες τις σχετικές λεπτομέρειες κατανομής των 

εσόδων και των εξόδων. Ως επί τω πλείστων, οι κοινές δραστηριότητες δεν 

αποτελούν ξεχωριστές οντότητες αλλά συνεργαζόμενα μέρη που αποφασίζουν να 

συνενώσουν τις δυνάμεις τους για την αποπεράτωση ενός έργου ή σκοπού. 
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10.4.5.4 Κατάρτιση ενοποιημένων χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων στο νόμισμα της μητρικής 

 

Στα πλαίσια επικράτησης, πλέον, διεθνών αγορών, είναι συνηθισμένο φαινόμενο η 

διαφοροποίηση στο νόμισμα σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων μεταξύ 

θυγατρικών οντοτήτων και μητρικής. Σ’ αυτήν την περίπτωση, για τις ανάγκες της 

ενοποίησης, τα στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της θυγατρικής 

μετατρέπονται στο νόμισμα των αντίστοιχων καταστάσεων της μητρικής ως εξής: 

• Τα στοιχεία της κατάστασης αποτελεσμάτων μετατρέπονται με τη μέση ισοτιμία 

της περιόδου αναφοράς. 

• Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις μετατρέπονται με τη 

συναλλαγματική ισοτιμία κλεισίματος της ημερομηνίας του ισολογισμού. 

• Τα στοιχεία της καθαρής θέσης μετατρέπονται με τη συναλλαγματική ισοτιμία της 

ημερομηνίας κατά την οποία εισφέρθηκαν ή σχηματίσθηκαν. 

• Οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από τις παραπάνω μετατροπές 

αναγνωρίζονται κατευθείαν ως στοιχείο (διαφορά) στην καθαρή θέση. Το στοιχείο 

αυτό της καθαρής θέσης μεταφέρεται στην ενοποιημένη κατάσταση 

αποτελεσμάτων κατά την εκποίηση της θυγατρικής. 

 

10.5  Μέθοδος της Καθαρής Θέσης για συγγενείς και κοινοπραξίες 

 

10.5.1 Συγγενής επιχείρηση 

   

Η συγγενής οντότητα αναφέρεται στην ύπαρξη μιας εταιρίας, στην οποία παίρνει 

μέρος  μια  άλλη οντότητα με απώτερο σκοπό να ασκήσει ουσιώδης επιρροή στις 

λειτουργίες και στις χρηματοοικονομικές πολιτικές της πρώτης. Η συγγενής 

οντότητας δεν αποτελεί ούτε θυγατρική ούτε κοινοπραξία για την άλλη οντότητα. 

Συνεχίζοντας, ουσιώδης επιρροή αναπτύσσεται όταν μια οντότητα αποκτά την 

ικανότητα να επηρεάζει τις χρηματοοικονομικές αποφάσεις και λειτουργίες μιας 

άλλης οντότητας, χωρίς να ασκεί έλεγχο ή κοινό έλεγχο επί αυτής. Τεκμαίρεται ότι 

υπάρχει ουσιώδης επιρροή, όταν η οντότητα κατέχει άμεσα ή έμμεσα το 20% 
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τουλάχιστον (20% - 50%) των δικαιωμάτων ψήφου της άλλης οντότητας, εκτός αν 

μπορεί να τεκμηριωθεί ότι αυτό δεν συμβαίνει. 

Η ύπαρξη ουσιώδους επιρροής από τη μια επιχείρηση στην άλλη 

αποδεικνύεται σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ (ΔΛΠ 28- Επενδύσεις σε συγγενείς 

επιχειρήσεις) με τις ακόλουθες ενέργειες: 

• Με την εκπροσώπηση στο Διοικητικό Συμβούλιο ή άλλο παρόμοιο όργανο της 

συγγενούς. 

• Με τη συμμετοχή στις διαδικασίες χάραξης της πολιτικής της συγγενούς. 

• Με την ύπαρξη σημαντικών συναλλαγών μεταξύ των δύο επιχειρήσεων. 

• Με την ανταλλαγή διευθυντικών στελεχών. 

• Με την παροχή σημαντικών τεχνικών πληροφοριών. 

 

10.5.2 Κοινοπραξία 

 

Η κοινοπραξία οριοθετείται ως μια οντότητα επί της οποίας δύο ή περισσότερα μέρη 

ασκούν κοινό έλεγχο και έχουν δικαιώματα στα καθαρά περιουσιακά στοιχεία. Ο 

κύριος λόγος σύστασης της κοινοπραξίας είναι, συνήθως, η κατασκευή ή η 

αποπεράτωση ενός μεγαλεπήβολου έργου ιδιωτικού ή δημόσιου συμφέροντος. Μετά 

την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου δρομολογούνται διεργασίες λύσης της 

κοινοπραξίας, αφού ο σκοπός για τον οποίο δημιουργήθηκε, έχει επιτευχθεί. 

 Για την αποφυγή σύγχυσης των εννοιών της κοινοπραξίας και της κοινής 

δραστηριότητας, πρέπει να διευκρινιστεί ότι η κοινοπραξία αφορά την ίδρυση μιας 

νέας οντότητας. Με αφορμή, δηλαδή, ένα δεδομένο στόχο συστήνεται μια νέα 

ανεξάρτητη επιχείρηση, στην οποία  είναι δυνατό να συμμετέχουν φυσικά και νομικά 

πρόσωπα κάθε τύπου. 

 Απεναντίας, ο όρος της κοινής δραστηριότητας δεν παραπέμπει αυτόματα σε 

μια οντότητα που εμφανίζεται στην αγορά από το μηδέν. Δεν θυμίζει, με άλλα λόγια, 

μια ξεχωριστή επιχείρηση αλλά βασίζεται σε συμφωνίες-συμβάσεις μεταξύ 

ξεχωριστών εμπλεκόμενων μερών για τη διεκπεραίωση υποθέσεων.  
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10.5.3 Μέθοδος της Καθαρής Θέσης 

 

Πέρα από τη σχέση μητρικής –θυγατρικής είναι εφικτό να προκύψουν συμμετοχές 

μιας εταιρίας σε συγγενή οντότητα ή κοινοπραξία. Η εμφάνιση τέτοιων 

συμμετοχικών δικαιωμάτων στις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και 

συγκεκριμένα στον ενοποιημένο Ισολογισμό σε ιδιαίτερο κονδύλιο με τίτλο              

‘’ Συμμετοχή σε συγγενή ή κοινοπραξία’’ στηρίζεται στη μέθοδο της Καθαρής 

Θέσης. Φυσικά, αυτή η μέθοδος δεν έχει ουσία όταν η αξία των συμμετοχικών 

δικαιωμάτων στο κεφάλαιο συγγενούς ή κοινοπραξίας δεν είναι σημαντική. 

 Αρχικά, με τη χρήση της μεθόδου της Καθαρής Θέσης, μια συμμετοχή σε  

συγγενής ή κοινοπραξία  αναγνωρίζεται κατά την απόκτηση της στο κόστος κτήσης   

( στην εύλογη αξία της). Αυτό σημαίνει ότι κατά τον χρόνο απόκτησης μιας τέτοιας 

συμμετοχής, αυτή καταχωρείται στο κόστος κτήσης, δηλαδή, στο συμφωνηθέν 

αντίτιμο αγοράς της. Μεταγενέστερα, όμως, με την υλοποίηση της μεθόδου της 

Καθαρής Θέσης παρατηρείται αναπροσαρμογή αυτού του κόστους, σύμφωνα με τις 

αυξήσεις ή μειώσεις της Καθαρής Θέσης της συγγενούς ή της κοινοπραξίας και 

λαμβάνοντας υπόψη το ποσοστό συμμετοχής στις παραπάνω οντότητες κατά 

περίπτωση. 

 Έτσι, λοιπόν, 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 που έχει το ρόλο του επενδυτή. Επιπρόσθετα, μείωση της 

Καθαρής Θέσης σημειώνεται και με το ποσό των εισπραχθέντων μερισμάτων που 

αναλογούν σ’ αυτά τα συμμετοχικά δικαιώματα. Η αναλογία των αποτελεσμάτων των 

συγγενών και των κοινοπραξιών λόγω συμμετοχικών δικαιωμάτων καταχωρείται στα 

ενοποιημένα αποτελέσματα με τίτλο ‘’ Αποτελέσματα από συγγενείς και 

κοινοπραξίες’’. 

 Συγκρίσεις μεταξύ του τιμήματος απόκτησης δικαιωμάτων σε συγγενή ή 

κοινοπραξία και του ποσού που αντικατοπτρίζουν αυτά τα δικαιώματα στην Καθαρή 

Θέση των ανωτέρω οντοτήτων, είναι λογικό να οδηγήσουν σε δύο πιθανά 

συμπεράσματα. Όταν, αρχικά, το κόστος κτήσης είναι μικρότερο από τη λογιστική 

αξία των συμμετοχών, τότε η συγκεκριμένη αγορά χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα 

επικερδής. Λογιστικά αντιμετωπίζεται με τη χρέωση της προκύπτουσας διαφοράς 
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στον λογαριασμό ‘’ Συμμετοχή σε συγγενής ή κοινοπραξία’’ και πίστωση του 

λογαριασμού Αποτελεσμάτων κατά το ίδιο ποσό.  

 Αντίθετα, με τη διαπίστωση ότι το καταβληθέν ποσό αγοράς των συμμετοχών 

υπερισχύει του ποσού αυτών των στοιχείων σύμφωνα με την αξία της Καθαρής 

Θέσης, εξάγεται μια διαφορά γνωστή και ως υπεραξία. Η λογιστική της μεταχείριση 

αποτυπώνεται με χρέωση του λογαριασμού των Αποτελεσμάτων και πίστωση του 

λογαριασμού ‘’ Συμμετοχή σε συγγενής ή κοινοπραξία’’ κατά το ίδιο ποσό. 

Η υπεραξία αντιμετωπίζεται είτε ως στοιχείο προς δεκαετή απόσβεση είτε ως 

μη αποσβέσιμο περιουσιακό στοιχείο. Αν θεωρηθεί ότι η υπεραξία δεν υπόκειται σε 

απόσβεση, ο έλεγχος απομείωσης της εξαρτάται από τη λογιστική αξία της 

συμμετοχής. Αν η λογιστική αξία της συμμετοχής που περιλαμβάνει την υπεραξία 

δεν εμφανίζει ενδείξεις απομείωσης τότε και η υπεραξία δεν θα έχει απομείωση. 

 

Παράδειγμα 

Η εταιρία ‘’ΔΕΛΤΑ Α.Ε.’’ στις 05/12/2015 αγόρασε το 30% του κεφαλαίου της 

εταιρίας ‘’ ΘΗΤΑ Α.Ε.’’ , καταβάλλοντας το ποσό των 150.000,00 ΕΥΡΩ και μ’ 

αυτόν τον τρόπο απέκτησε συμμετοχή στο κεφάλαιο της τελευταίας. Η λογιστική 

αξία της Καθαρής Θέσης της εταιρίας ‘’ΘΗΤΑ Α.Ε.’’ ανέρχεται στα εξής ποσά: 

 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ‘’ ΘΗΤΑ Α.Ε. ‘’ 

31 /12/2015 600.000,00 ΕΥΡΩ 

31/12/2016 400.000,00 ΕΥΡΩ 

Να εντοπιστούν τυχόν διαφορές με τη χρήση της μεθόδου Καθαρής Θέσης για τα έτη 

2015-2016 και να προσδιοριστεί η θέση τους στις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις. 

 

Λύση 

31/12/2015 

 Λογιστική αξία συμμετοχών : 180.000,00 ΕΥΡΩ (600.000,00×30%) 

Κόστος Κτήσης συμμετοχικών δικαιωμάτων : 150.000,00 ΕΥΡΩ 

Λογιστική αξία συμμετοχών > Κόστος Κτήσης συμμετοχικών δικαιωμάτων 

Προκύπτει μια διαφορά, γνωστή και ως Κέρδος, ύψους 30.000,00 ΕΥΡΩ και ο 

λογαριασμός ‘’ Συμμετοχή σε συγγενής ή κοινοπραξία’’ θα εμφανιστεί στον 
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ενοποιημένο Ισολογισμό με το ποσό των 180.000,00 ΕΥΡΩ (επίδραση της Καθαρής 

Θέσης της θυγατρικής εταιρίας). 

 

31/12/2016 

Λογιστική αξία συμμετοχών : 120.000,00 ΕΥΡΩ (400.000,00×30%) 

Κόστος Κτήσης συμμετοχικών δικαιωμάτων: 180.000,00 ΕΥΡΩ 

Λογιστική αξία συμμετοχών < Κόστος Κτήσης συμμετοχικών δικαιωμάτων 

Προκύπτει μια διαφορά, γνωστή και ως Υπεραξία, ύψους 60.000,00 ΕΥΡΩ και ο 

λογαριασμός ‘’ Συμμετοχή σε συγγενής ή κοινοπραξία’’ θα εμφανιστεί στον 

ενοποιημένο Ισολογισμό με το ποσό των 120.000,00 ΕΥΡΩ (επίδραση της Καθαρής 

Θέσης της θυγατρικής εταιρίας). 

 

 

10.5.4 Λοιπά Θέματα συγγενούς ή κοινοπραξίας 

 

Γενικά, στα πλαίσια σύνταξης ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων με 

συγγενείς εταιρίες ή κοινοπραξίες, απαλοιφές  μεταξύ αμοιβαίων δραστηριοτήτων 

συντελούνται εφόσον τα γεγονότα είναι γνωστά ή μπορούν να επιβεβαιωθούν. Με τη 

διαπίστωση, ακόμη, ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις συγγενούς ή 

κοινοπραξίας έχουν καταρτιστεί σε διαφορετικό νόμισμα από τις καταστάσεις της 

συμμετέχουσας εταιρίας, αυτόματα ενεργοποιείται η διαδικασία  μετατροπής  στο 

νόμισμα που έχει υιοθετήσει η εταιρία που ασκεί την ουσιώδη επιρροή. 

  

 

10.6 Σημειώσεις των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων 

 

Οι σημειώσεις των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων περιλαμβάνουν 

όλες τις πληροφορίες που αναφέρονται στο Προσάρτημα των ατομικών 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων των οντοτήτων. Επιπλέον, ενσωματώνουν μια 

σειρά στοιχείων που σχετίζονται με απαραίτητες προσαρμογές λογαριασμών ώστε να 

απεικονιστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η χρηματοοικονομική θέση των 
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οντοτήτων που συμμετέχουν στον όμιλο. Συγκεκριμένα στο εν λόγω  Προσάρτημα 

εντάσσονται οι ακόλουθες πληροφορίες: 

� Γνωστοποίηση όλων των συναλλαγών με τα συνδεδεμένα μέρη και παράλειψη 

αναφοράς σε συμφωνίες που έχουν διαγραφεί (π.χ. απαιτήσεις και υποχρεώσεις  

μεταξύ οντοτήτων του ίδιου ομίλου). 

� Καταγραφή του μέσου όρου εργαζομένων στις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις με ξεχωριστή μνεία στο μέσο όρο υπαλλήλων στις από κοινού 

ελεγχόμενες δραστηριότητες. 

� Γνωστοποίηση των ποσών των αποζημιώσεων, προκαταβολών και πιστώσεων που 

δόθηκαν σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων μόνο 

της μητρικής οντότητας. 

� Σχετικά με τις οντότητες που παίρνουν μέρος στον όμιλό καταγράφονται: 

• Οι επωνυμίες και οι έδρες των οντοτήτων. 

• Η αναλογία που κατέχουν στο κεφάλαιο τους άλλες οντότητες εντός του ομίλου ή 

άλλων προσώπων που ενεργούν στο όνομα τους αλλά για λογαριασμό αυτών των 

οντοτήτων, εκτός της μητρικής εταιρίας. 

• Οι προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση της ενοποίησης. Παράβλεψη αυτής της 

ενημέρωσης επιτρέπεται , εφόσον η ενοποίηση τελέστηκε βάσει της πλειοψηφικής 

κατοχής των μετοχών από τη μητρική οντότητα. 

• Οι παραπάνω γνωστοποιήσεις καταγράφονται και για τις εταιρίες που 

απαλλάσσονται για λόγους σημαντικότητας από την ενοποίηση με απαραίτητη 

επεξήγηση για την εν λόγω απαλλαγή. 

� Τις επωνυμίες και έδρες των συγγενών οντοτήτων της ενοποίησης με παράθεση 

της αναλογίας του κεφαλαίου τους που κατέχεται από οντότητες της ενοποίησης ή 

από πρόσωπα που ενεργούν στο όνομα τους αλλά για λογαριασμό αυτών των 

οντοτήτων. 

� Τις επωνυμίες και τα μητρώα εγγραφής των κοινοπραξιών και των από κοινού 

ελεγχόμενων δραστηριοτήτων, τους παράγοντες στήριξης της από κοινού 

διοίκησης (ελέγχου) και την αναλογία του κεφαλαίου τους από οντότητες της 

ενοποίησης ή από πρόσωπα που ενεργούν στο όνομα τους αλλά για λογαριασμό 

αυτών των οντοτήτων. 

� Σε περίπτωση κατοχής συμμετοχικών δικαιωμάτων από οντότητες της ενοποίησης 

σε άλλες οντότητες, πρέπει να δηλώνονται: 
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• Οι επωνυμίες και οι έδρες αυτών των οντοτήτων. 

• Η αναλογία του κατεχόμενου κεφαλαίου. 

• Το ποσό της Καθαρής Θέσης και των αποτελεσμάτων αυτών των οντοτήτων 

τελευταίας περιόδου (μετά την έγκριση των χρηματοοικονομικών τους 

καταστάσεων). Παράλειψη αυτών των δεδομένων επιτρέπεται όταν η εν λόγω 

οντότητα δεν δημοσιεύει χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

� Οι μέθοδοι προσδιορισμού της υπεραξίας και κάθε μεταβολή της σε σχέση με την 

προηγούμενη περίοδο. 

� Κατά την εφαρμογή της μεθόδου της Καθαρής Θέσης, γνωστοποίηση της 

διαφοράς μεταξύ του κόστους κτήσης της επένδυσης και της λογιστικής αξίας της 

Καθαρής Θέσης κατά την ημερομηνία της απόκτησης. Αυτή η γνωστοποίηση 

δίνεται μόνο κατά την περίοδο της απόκτησης. 

� Γνωστοποίηση παράλειψης επεναμετρήσεων περιουσιακών στοιχείων ή 

υποχρεώσεων συγγενούς ή κοινοπραξίας. Αυτό συμβαίνει όταν διαπιστωθεί ότι οι 

ανωτέρω λογαριασμοί αποτιμήθηκαν με διαφορετικές μεθόδους σε σχέση μ’ αυτές 

που χρησιμοποιήθηκαν από την ενοποίηση. Έπρεπε, λοιπόν, να επιμετρηθούν εκ 

νέου βάσει των προτύπων που επιτάσσει η ενοποίηση, ενέργεια που τελικώς δεν 

προωθήθηκε. 

� Αλλαγή σύνθεσης οντοτήτων ενοποίησης. 

� Μεταβολές στα Αποτελέσματα εις νέον, δήλωση της έδρας και της επωνυμίας των 

θυγατρικών σε περίπτωση ελέγχου μητρικής και θυγατρικής από το ίδιο μέρος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Η εισαγωγή του Ν.4308/2014 σηματοδοτεί μια προσπάθεια συγκέντρωσης όλων των 

λειτουργικών λογιστικών κανόνων σε ένα ενιαίο θεσμικό πλαίσιο. Μ’ αυτόν τον 

τρόπο, αποσύρεται μια σειρά διάσπαρτων νομοσχεδίων που πολλές φορές αντί να 

συμβάλλουν στον ομαλό διακανονισμό περίπλοκων λογιστικών ζητημάτων, 

δημιουργούν επιπλέον προβλήματα λόγω των αντικρουόμενων διατάξεων τους. Το 

παρόν νομοσχέδιο τροποποιεί την υπάρχουσα νομοθεσία για τη λογιστική 

τυποποίηση, επιτυγχάνοντας την ευθυγράμμιση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 

34/2013/ΕΕ.  

Οι νόμοι που καταργούνται με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα είναι ο 

Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ), το Ελληνικό Λογιστικό 

Σχέδιο (ΕΓΛΣ), ο νόμος 1809/1988 περί φορολογικών μηχανισμών(με εξαίρεση τις 

ταμειακές μηχανές), ο νόμος 2190/1920 ( τροποποίηση των λογιστικών διατάξεων για 

τις Α.Ε.), ο νόμος 3190/1955 ( τροποποίηση των λογιστικών διατάξεων για τις 

Ε.Π.Ε.) και τα κλαδικά λογιστικά σχέδια των ασφαλιστικών εταιριών και τραπεζών. 

Αναφορικά με τα λογιστικά αρχεία, σημειώνονται είτε αλλαγές είτε 

διατήρηση του θεσμικού πλαισίου που κατοχυρώθηκε με τον Κώδικα Φορολογικής 

Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ). Αρχικά, λοιπόν, ο νόμος 4308/2014 εξακολουθεί 

να περιλαμβάνει διατάξεις για την κατάργηση της φυσικής θεώρησης των βιβλίων και 

στοιχείων και άρθρων περί τιμολόγησης, όπως αναλύονται στον ΚΦΑΣ. Ο εν λόγω 

νόμος υποστηρίζει, ακόμη, τη σήμανση μέσω μηχανισμών στις λιανικές πωλήσεις με 

τη χρήση φορολογικών ταμειακών μηχανών. Ως προς την έκδοση, όμως, του Δελτίου 

Αποστολής, τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα διαφοροποιούνται από τον ΚΦΑΣ. 

Συγκεκριμένα, τα ΕΛΠ υποστηρίζουν την προαιρετική έκδοση του Δελτίου 

Αποστολής κατά τη μεταφορά των εμπορευμάτων εφόσον υιοθετούνται αξιόπιστες 

δικλείδες ασφαλείας (π.χ. καταχώρηση πληροφοριών σε συγκεκριμένο αρχείο). 

Μια αξιοσημείωτη πρωτοβουλία που πρέπει να αναλάβει η επιχείρηση, στα 

πλαίσια των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, είναι η καλύτερη διεξαγωγή των 

εσωτερικών ελέγχων. Η διοίκηση της οντότητας, δηλαδή, επιβάλλεται να θέσει σε 

ισχύ μια σειρά ασφαλιστικών δικλείδων που θα έχουν ως αποτέλεσμα την καθόλα 

νομότυπη και επιτυχημένη ολοκλήρωση των συναλλαγών. Η τεκμηρίωση και 
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θωράκιση των οικονομικών δοσοληψιών με ένα πλήθος αξιόπιστων δικλείδων 

ασφαλείας και η μεταγενέστερη συσχέτιση αυτών των γεγονότων με τα λογιστικά 

αρχεία και τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης, διευκολύνει κατά 

πολύ τους εσωτερικούς και  φορολογικούς ελέγχους και αποτρέπει παραλείψεις του 

παρελθόντος. 

 Αξίζει να σημειωθεί, ακόμη, ότι ο νόμος 4308/2014 ορίζει με σαφή τρόπο τις 

κατηγορίες των οντοτήτων σύμφωνα με το μέγεθος τους και κατ’ επέκταση το πλήθος 

των υποχρεώσεων τους. Σύμφωνα μ’ αυτό το κριτήριο, καταγράφονται τα είδη των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων που επιβάλλεται να συντάσσονται και ο τρόπος 

τήρησης των λογιστικών αρχείων. Επιπλέον, συντελείται διαχωρισμός των 

υποχρεώσεων ανάλογα με το μέγεθος των επιχειρήσεων. Οι μικρότερες οντότητες 

εφαρμόζουν απλά λογιστικά προγράμματα και επιφορτίζονται με λιγότερες 

δεσμεύσεις συγκριτικά με τις μεγαλύτερες οντότητες. 

 Μια επιπλέον καινοτομία του παρόντος νόμου είναι η παράθεση του 

παραρτήματος με τους ορισμούς των οικονομικών όρων. Απώτερος σκοπός της 

ύπαρξης του παραρτήματος ορισμών είναι η πρόσβαση των ενδιαφερόμενων σε ένα 

πεδίο ομοιόμορφης ερμηνείας οικονομικών εννοιών, αποφεύγοντας την εξαγωγή 

υποκειμενικών και αυθαίρετων συμπερασμάτων. Κατά τη μελέτη αυτού του 

παραρτήματος, διαπιστώνεται ότι η πλειοψηφία των ορισμών έχει αντληθεί από τα 

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ώστε να επιτευχθεί η όσο το 

δυνατόν ομαλότερη σύγκλιση με τους διεθνείς λογιστικούς κανόνες. 

 Συνεχίζοντας, ο νόμος των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων δεν επιβάλει τη 

χρήση ενός συγκεκριμένου λογιστικού σχεδίου. Οι σχετικές διατάξεις του δεν 

δρομολογούν την υποχρέωση αλλαγής του προϋπάρχοντος λογιστικού σχεδίου αλλά 

περιλαμβάνουν ένα απλό και  ευέλικτο σχέδιο λογαριασμών, ανταποκρινόμενο στις 

απαιτήσεις των ΕΛΠ. Οι οδηγίες, μάλιστα, του παραρτήματος σχετικά με τη σύνδεση 

αυτών των λογαριασμών με τις καταστάσεις του Ισολογισμού και των  

Αποτελεσμάτων διευκολύνουν την ομαλή μετάβαση στο λογιστικό σχέδιο που 

προτείνεται από τα ΕΛΠ. 

 Με το νόμο των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων γίνεται μια προσπάθεια 

σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που προσεγγίζουν περισσότερο την 

πραγματικότητα. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι στην κατάσταση του Ισολογισμού 

υπάρχει η δυνατότητα χρήσης της αναβαλλόμενης φορολογίας και η μεταγενέστερη 

επιμέτρηση των περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία. Αναφορικά με την 
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κατάσταση Αποτελεσμάτων, καταργούνται τα έκτακτα αποτελέσματα και 

καταχωρείται ο φόρος εισοδήματος για τον προσδιορισμό του αποτελέσματος της 

περιόδου. Μ’ αυτόν τον τρόπο, συγκεντρωτικά, παρέχεται πιο αξιόπιστη 

πληροφόρηση προς τους χρήστες των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.  

 Επίσης, η εναρμόνιση των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων με τα Διεθνή 

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς δημιουργεί περισσότερες προϋποθέσεις για 

την είσοδο εγχώριων επιχειρήσεων σε διεθνείς αγορές. Οι επιχειρήσεις που 

υποχρεούνται ή επιλέγουν να εφαρμόσουν τις διατάξεις του Ν.4308/2014, ουσιαστικά 

υιοθετούν μια σειρά διεθνών κανόνων λογιστικής απεικόνισης των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων, στοιχείο που αφήνει περιθώρια συνεργασίας με 

εταιρίες του εξωτερικού που κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση. Το σύνολο των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων τους γίνεται, πλέον, κατανοητό και από χρήστες 

ξένων χωρών που επιθυμούν τη σύναψη οικονομικών συμφωνιών με τις ελληνικές 

εταιρίες. 

 Αντικειμενικά, ο νόμος των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων θεωρείται 

σχετικά πρόσφατος και τίθεται ακόμη σε πρακτική δοκιμασία αποτελεσματικής 

αντιμετώπισης των λογιστικών θεμάτων των επιχειρήσεων. Θετικές αξιολογήσεις του 

δύναται να δημιουργηθούν εφόσον ο εν λόγω νόμος συμβάλει στην παρουσίαση της 

ορθής χρηματοοικονομικής θέσης των επιχειρήσεων, παρέχοντας αξιόπιστα στοιχεία 

προς τους ενδιαφερόμενους. 
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