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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

Η έγκαιρη ροή των εξακριβωμένων και σχετικών πληροφοριών είναι ουσιώδης  στην 
αποδοτική λειτουργία των κεφαλαιαγορών. Ειδικότερα, οι εταιρίες δημοσιεύουν  τις 
οικονομικές καταστάσεις  τους  για να παρέχονται πληροφορίες στους  επενδυτές, ώστε εκείνοι 
να προβαίνουν στη λήψη των επενδυτικών τους αποφάσεων. 

 Τα τελευταία έτη, οι τοπικές κυβερνήσεις έχουν υποβάλλει τα λογιστικά συστήματά 
τους σε σημαντικές αλλαγές . Εντούτοις, αυτές οι αλλαγές είχαν διαφορετικά αποτελέσματα σε 
κάθε χώρα και αυτό έχει επιπτώσεις στη συγκρισιμότητα. Η διαδικασία της λογιστικής 
εναρμόνισης προσπαθεί να καταστήσει δυνατή τη σύγκριση μέσω της εξάλειψης των διαφορών. 
Με την εναρμόνιση, οι αγορές  γίνονται αποδοτικότερες καθώς τα εμπόδια μειώνονται και οι 
διαφορές μεταξύ των χωρών ελαττώνονται, ενώ  παράλληλα αυξάνεται  η επέκταση των 
επιχειρήσεων σε διεθνείς αγορές.  

Η λογιστική εναρμόνιση μπορεί να βελτιώσει την αποδοτικότητα των παγκόσμιων 
κύριων αγορών και όμως να μην απειλήσει τις εσωτερικές πρακτικές ούτε να απαιτήσει 
δραματικές αλλαγές στην τοπική επιχείρηση που υποβάλλει καταστάσεις , τουλάχιστον όχι σε 
βραχυπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα. Επειδή η κατεύθυνση  προς την εναρμόνιση των λογιστικών 
προτύπων πρέπει να συμβαδίσει με  αυξανόμενη οικονομική δραστηριότητα σε διεθνές επίπεδο, 
υπάρχει μια συναίνεση ότι οι παγκόσμιες κύριες  αγορές θέλουν οι  οικονομικές καταστάσεις 
τους  να συμμορφώνονται με ένα υψηλής ποιότητας σώμα «Παγκόσμιων Προτύπων 
Λογιστικής» που να εφαρμόζονται με συνέπεια από τις διεθνείς και μεγάλες εθνικές επιχειρήσεις 
που είναι εισηγμένες σε οργανωμένες χρηματιστηριακές αγορές.1  

Η διάρθρωση της παρούσας εργασίας έχει ως εξής:  
Στο πρώτο κεφάλαιο παρέχεται μια εννοιολογική προσέγγιση του ζητήματος της 

λογιστικής εναρμόνισης και εκτίθενται οι λόγοι που προκαλούν τη λογιστική δυσαρμονία σε 
διεθνές κυρίως επίπεδο.  

Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφονται οι προσπάθειες για τη θέσπιση κανόνων 
λογιστικής εναρμόνισης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (κυρίως μέσω της Τέταρτης και 
Εβδόμης Κοινοτικής Οδηγίας)  ενώ στα επόμενα δύο κεφάλαια μελετώνται οι προσπάθειες που 
έγιναν από την Ελλάδα και το Ην.Βασίλειο για την επίτευξη λογιστικής εναρμόνισης σε τοπικό 
επίπεδο.  

Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται μια άμεση σύγκριση των λογιστικών κανόνων και 
προτύπων των δύο χωρών, κυρίως στα στοιχεία που απεικονίζονται στις οικονομικές 
καταστάσεις του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης, τόσο σε επίπεδο ατομικής 
επιχείρησης όσο και σε επίπεδο ομίλου επιχειρήσεων. 

Τέλος, στο έκτο κεφάλαια παρατίθενται τα συμπεράσματα από τη σύγκριση και 
αναφέρονται ορισμένες από τις σημαντικότερες διαφορές που εντοπίστηκαν κυρίως όσον αφορά 
τη λογιστική αντιμετώπιση ορισμένων στοιχείων και γεγονότων. 

                                                 
1 Thetford Susan, “Global accounting harmonization - A challenging change”, Intangible Business Ltd 
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ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

1.  ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ 
 
Η  λογιστική εναρμόνιση  (accounting harmonization) αναφέρεται στη διαδικασία της 

μείωσης των  διαφορών στα συστήματα λογιστικής μεταξύ δύο ή περισσότερων χωρών 
χρησιμοποιώντας συγκεκριμένες μορφές επέμβασης. Η λογιστική εναρμόνιση έχει 
αντιμετωπισθεί από τους υπερασπιστές της  ως αποτελεσματικό μέσο για τη διευκόλυνση των 
διασυνοριακών οικονομικών  δραστηριοτήτων  και  τη μείωσης των γενικών δαπανών της 
συμμόρφωσης με τα διαφορετικά  λογιστικά πρότυπα.2 Η εναρμόνιση λειτουργεί σε 
διαφορετικά επίπεδα:  έννοιες,  αρχές,  κανονισμοί,  και πρακτική . Παρόλα ταύτα,  η 
εναρμόνιση που επιτυγχάνεται σε ένα επίπεδο (όπως οι κανονισμοί) δεν υπονοεί απαραιτήτως 
την εναρμόνιση σε διαφορετικό επίπεδο (όπως η λογιστική πρακτική).3

Η εναρμόνιση επιτρέπει τις συγκρίσεις των διεθνών οικονομικών συναλλαγών με 
μεγαλύτερη ευκολία , ταχύτητα και οικονομία. Μέσω της εναρμόνισης η ελεύθερη ροή  των 
συγκρίσιμων οικονομικών πληροφοριών, που συνιστά έναν   απαραίτητο όρος του στόχου 
της ΕΕ για μια  κοινή αγορά, γίνεται ακόμη πιο προσιτή.4 Έτσι, στόχος της λογιστικής 
εναρμόνισης είναι να καταστήσει τις οικονομικές καταστάσεις  πιο συγκρίσιμες από ότι 
προηγουμένως.   

 
Υπάρχουν δύο μορφές εναρμόνισης : 
 

1. Material / “De facto” Harmonization: Αναφέρεται στην εναρμόνιση  της λογιστικής 
πρακτικής που εφαρμόζεται από τις διαφορετικές επιχειρήσεις. 5Αφορά τη  συνέπεια 
στην πραγματική εφαρμογή.  

2. Formal / “De jure” Harmonization : Αναφέρεται στην εναρμόνιση  των κανόνων 
και των κανονισμών. 6Αποτελεί στην ουσία μια θεωρητική προσέγγιση στο θέμα , το 
οποίο σημαίνει ότι οι ομοιότητες και οι ποικιλομορφίες μεταξύ των κανόνων και των 
κανονισμών των διαφορετικών χωρών, οι κατηγορίες  ή οι ομάδες αναθεωρούνται και 
εναρμονίζονται.  

 Η κανόνες λογιστικής εναρμόνισης μπορούν να εφαρμοστούν τόσο σε τοπικό (εθνικό) 
επίπεδο, όσο και σε παγκόσμιο (διεθνές) επίπεδο. Η εναρμόνιση σε παγκόσμιο επίπεδο 
                                                 
2 Saudagaran, M Shahrokh, Diga, G. Joselito, (1997), “Accounting Regulation in ASEAN: A Choice between the 
Global and Regional Paradigms of Harmonization”, Journal of International Financial Management and 
Accounting, Vol. 8, No 1, pp. 1-32 
3 Frost A. Carol, (1994), “Discussion of the Effects of Accounting Diversity: Evidence from the European Union”, 
Journal of Accounting Research, Vol. 32, pp. 169-175 
4 Ana Yetano Sánchez, (2003-07), “Harmonisation at the European Union: a difficult but needed task”, Working 
Paper, Universidad de Zaragoza, pp. 1-20 
5 Salim Uddin, (2005), “Global Harmonization of Accounting Standards”, The Cost and Management, pp. 16-23 
6 Jahangir Ali Muhammad, (2005), “A synthesis of empirical research of international accounting harmonization 
and compliance with international financial reporting standards”,  Journal of Accounting Literature,  Vol. 24, pp. 
1-52 
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αφορά εκείνες τις ενέργειες  που καταβάλλονται από παγκόσμιους ρυθμιστικούς παράγοντες 
προκειμένου να επιτευχθεί ένα  ιδεατό επίπεδο εναρμόνισης.  Από την άλλη πλευρά, η 
εναρμόνιση σε τοπικό επίπεδο αφορά τις μεθόδους λογιστικής εναρμόνισης που 
εφαρμόζονται από γειτονικές χώρες. Το σχήμα 1 παρουσιάζει μια  προσέγγιση στην 
εναρμόνιση από την άποψη την επίτευξης υψηλότερου επιπέδου λογιστικής εναρμόνισης με 
προοδευτικό τρόπο. Σε αυτήν την προσέγγιση  η εναρμόνιση σε τοπικό επίπεδο αποτελεί ένα 
ενδιάμεσο στάδιο στην πορεία προς την παγκόσμια εναρμόνιση . 

 

ΑΠΟΛΥΤΗ ΔΥΣΑΡΜΟΝΙΑ 

 
ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ 

 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ 

Σχήμα 1 : Επίπεδα λογιστικής εναρμόνισης  

 

 

1.2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟΙ ΛΟΓΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΥΣΑΡΜΟΝΙΑΣ 

 

Υπάρχει μια ευρεία ποικιλία διαφορών μεταξύ των πρακτικών λογιστικής που 
υιοθετούνται στις διαφορετικές χώρες. Οι ελλοχεύοντες λόγοι για αυτές τις διαφορές είναι 
ουσιαστικά περιβαλλοντικοί επειδή «η λογιστική είναι ένα προϊόν του περιβάλλοντός της, και 
ένα συγκεκριμένο  περιβάλλον είναι μοναδικό ως προς το χρόνο και τόπο». 7 Το περιβάλλον 
λογιστικής σε μια χώρα μπορεί να διαφέρει από το περιβάλλον μιας διαφορετικής χώρας  από 
την άποψη ποικίλων παραγόντων συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών, οικονομικών, 
κοινωνικών και θρησκευτικών περιβαλλόντων. Αυτές οι διαφορές είναι ιδιαιτέρως σημαντικές 
μεταξύ των αναπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών. Η παγκόσμια εναρμόνιση μπορεί να 
καθίσταται  δύσκολη επειδή οι χώρες δεν μπορούν να συμφωνήσουν με μια αλλαγή στις 
λογιστικές πρακτικές εφ' όσον οι ελλοχεύοντες περιβαλλοντικοί παράγοντες είναι σημαντικά 
διαφορετικοί. 

Το 1977, η Αμερικάνικη Ένωση Λογιστών (American Accounting Association ) σε μια 
έρευνά της   προσδιόρισε οκτώ σημαντικές "παραμέτρους" στην κατανόηση των συγκριτικών 
διεθνών διαφορών στη λογιστική:8   

1. Το πολιτικό σύστημα.  

2. Το οικονομικό σύστημα. 

                                                 
7 Jahangir Ali Muhammad, (2005), “A synthesis of empirical research of international accounting harmonization 
and compliance with international financial reporting standards”,  Journal of Accounting Literature,  Vol. 24, pp. 
1-52 
8 Bocqueraz Claude, Walton Peter, (2006), “Creating a supranational institution: the role of the individual and the 
mood of the times”, Accounting History Vol 11, No 3, pp. 271-288 
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3. Το στάδιο οικονομικής ανάπτυξης . 

4. Οι στόχοι της κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων . 

5. Η πηγή  ή αρχή για τη θέσπιση  λογιστικών προτύπων . 

6. Η εκπαίδευση, η κατάρτιση και η χορήγηση αδειών . 

7. Τα λογιστική πρότυπα και η ηθική . 

8. Ο πελάτης.  
 
 Σύμφωνα με τους Bocqueraz και Walton , μεταξύ των σημαντικότερων αιτιών των 

διαφορών λογιστικής πρακτικής που αναφέρονται στη λογοτεχνία είναι:  1) οι πηγές 
χρηματοδότησης, 2) το υπάρχον νομικό σύστημα, 3) η σύνδεση μεταξύ της λογιστικής και της 
φορολογίας, και 4) οι πολιτιστικές διαφορές μεταξύ των κοινωνιών.  
 
1.2.1  Πηγές χρηματοδότησης  

  Αυτή η διαφορά μεταξύ των   προμηθευτών της χρηματοδότησης (πιστωτές/μέλη) και  
των πελατών της χρηματοδότησης (μέτοχοι/ιδιοκτήτες) είναι η βασική αιτία για τις διεθνείς 
διαφορές στην υποβολή οικονομικών καταστάσεων (Nobes και Parker, 1998). Οι επιχειρήσεις 
στις διαφορετικές χώρες ανταποκρίνονται  διαφορετικά στην αυξανόμενη ανάγκη για τη 
χρηματοδότηση. Σύμφωνα τους Bocqueraz και Walton,  στη Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Βέλγιο, 
οι τράπεζες έγιναν  ο σημαντικότερος προμηθευτής των πρόσθετων κεφαλαίων. Κατά συνέπεια 
οι επιχειρήσεις στηρίχθηκαν περισσότερο στη χρηματοδότηση χρέους. Αντίθετα, στο ΗΒ και 
στις ΗΠΑ οι μέτοχοι είναι εκείνοι που χορήγησαν τα πρόσθετα κονδύλια.  

 

1.2.2  Υπάρχον νομικό σύστημα   

Δύο τύποι νομικών συστημάτων έχουν αναπτυχθεί, κατά το παρελθόν,  στη δύση:  1) το 
σύστημα κοινού νόμου (common law system)  και 2) το σύστημα νόμου κώδικα (code law 
system) .   

Το σύστημα κοινού νόμου αναπτύχθηκε  στο Ην.Βασίλειο από τη νομολογία και 
αποτελεί χαρακτηριστική περίπτωση  νομικού  συστήματος  που αναπτύσσεται ανά περίπτωση 
. Στις χώρες υπό το νομικό σύστημα του κοινού νόμου , η θέσπιση λογιστικών κανόνων είναι 
στα χέρια των επαγγελματικών οργανώσεων του ιδιωτικού τομέα. Το εταιρικό δίκαιο 
περιορίζεται στο ελάχιστο και ο λεπτομερής κανονισμός παράγεται από τον ιδιωτικό 
τυποποιημένο ρυθμιστή.  

Το σύστημα νόμου κώδικα έχει τις ρίζες του στο  ρωμαϊκό νόμο και έχει αναπτυχθεί 
στην ηπειρωτική Ευρώπη. Χαρακτηρίζεται από ένα ευρύ σύνολο κανόνων που προσπαθούν να 
παρέχουν οδηγίες σε όλες τις καταστάσεις. Στις χώρες νόμου κώδικα το εταιρικό δίκαιο είναι 
πολύ λεπτομερές και τα πρότυπα λογιστικής ενσωματώνονται συχνά στο εταιρικό δίκαιο. 
Υπεύθυνη για τη θέσπιση λογιστικών προτύπων σε αυτήν την περίπτωση, είναι η εκάστοτε 
κυβέρνηση.   

 

 



 - 7 -

1.2.3  Πολιτιστικές διαφορές  

Οι πολιτιστικές  διαφορές μεταξύ των εθνών προσδιορίζονται ως σημαντικός 
παράγοντας που επιδρά στη διαδικασία υποβολής και δημοσιοποίησης των οικονομικών 
καταστάσεων (π.χ. ατομικισμός εναντίον του κολεκτιβισμού, ισχυρή εναντίον αδύνατης 
αποφυγής αβεβαιότητας, επαγγελματισμός έναντι νομικού ελέγχου, ομοιομορφία εναντίον της 
ευελιξίας, συγκάλυψη εναντίον της διαφάνειας)  

 

1.2.4  Σύνδεση μεταξύ της λογιστικής και της φορολογίας  

Σε μερικές χώρες οι φορολογικές αρχές χρησιμοποιούν τις πληροφορίες που παρέχονται 
στις οικονομικές καταστάσεις  για να καθορίσουν το φορολογήσιμο εισόδημα. Σε μερικές 
χώρες οι δαπάνες είναι μόνο εκπίπτουσες φορολογίας. Αυτό μπορεί να οδηγήσει στον  κίνδυνο, 
ότι η υποβολή οικονομικών καταστάσεων  επηρεάζεται από την φορολογία. Αυτή η σύνδεση  
βρίσκεται συχνά σε εκείνες τις χώρες που δεν έχουν μια ρητή προσέγγιση επενδυτών, π.χ. 
Γερμανία, Βέλγιο, και  Τσεχία.  

Στο ΗΒ, τις ΗΠΑ και στις Κάτω Χώρες η σύνδεση μεταξύ των φόρων και της 
λογιστικής είναι πολύ πιο αδύνατη. Χωριστοί λογαριασμοί αρχειοθετούνται για φορολογικούς 
λόγους. Οι κανόνες μέτρησης και αναγνώρισης είναι διαφορετικοί από τους κανόνες 
αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται στην υποβολή οικονομικής έκθεσης. Αυτή η σχέση μεταξύ 
του εισοδήματος λογιστικής και των φορολογικών εσόδων ποικίλλει διαχρονικά.  
 
 
 
1.3 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ 
 

Το μέγιστο όφελος από την εναρμόνιση θα ήταν η συγκρισιμότητα των διεθνών 
οικονομικών πληροφοριών. Αυτή συγκρισιμότητα θα απέβαλλε τις τρέχουσες παρανοήσεις 
για την αξιοπιστία των ξένων οικονομικών καταστάσεων και θα απομάκρυνε  ένα  από τα 
σημαντικότερα εμπόδια στη διαδικασία της διεθνούς επένδυσης. Η εναρμόνιση θα 
εξασφάλιζε  χρόνο και χρήματα που ξοδεύονται αυτήν την περίοδο, από τις διοικήσεις των 
επιχειρήσεων, για να παγιώσουν τις διάφορες οικονομικές πληροφορίες όταν απαιτούνται 
περισσότερα από ένα σύνολα οικονομικών καταστάσεων για να συμμορφωθούν με τις 
διαφορετικές  εθνικές νομοθεσίες ή την πρακτική. 9

Θα διευκόλυνε επίσης την θέσπιση βελτιωμένων λογιστικών προτύπων που θα ήταν 
σύμφωνα με τις τοπικές οικονομικές, νομικές και κοινωνικές συνθήκες. Η εναρμόνιση θα 
ήταν ευεργετική σε εκείνες τις χώρες, που δεν έχουν τα επαρκή κωδικοποιημένα λογιστικά 
και ελεγκτικά πρότυπα και στις διεθνείς εταιρίες λογιστικής που διαθέτουν πελάτες,  οι οποίοι 
έχουν τουλάχιστον ένα ξένο υποκατάστημα. Το όφελος των διεθνών εταιριών λογιστικής 
σχετικά με την εναρμόνιση των πρακτικών λογιστικής θα είναι η ευκολότερη μετακίνηση του 

                                                 
9 Leuz Christian, Wysocki Peter, (2007), “Economic Consequences of Financial Reporting and Disclosure 
Regulation: What Have We Learned?”, Working Paper, pp. 1-65 
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προσωπικού στα εθνικά όρια, ενώ παράλληλα θα μειωνόταν οι δαπάνες κατάρτισης και 
εκπαίδευσης του προσωπικού τους.  

Θα βοηθούσε επίσης στην αύξηση του ξένου κεφαλαίου καθώς οι  επενδυτές, οι 
οικονομικοί αναλυτές και οι ξένοι δανειστές θα είναι σε θέση να κατανοήσουν τις 
οικονομικές καταστάσεις  των ξένων επιχειρήσεων  και κατά συνέπεια να συγκρίνουν τις 
ευκαιρίες επένδυσης που θα τους βοηθήσουν για να λάβουν τη σωστή επενδυτική απόφαση.  

Δεδομένου ότι οι φόροι επιβάλλονται στο συνολικό σφαιρικό εισόδημα μιας 
οργάνωσης, θα ήταν μεγάλης συνεισφοράς  στις εθνικές οικονομικές εφορίες σε όλο τον 
κόσμο εάν το καθαρό εισόδημα υπολογιζόταν  με βάση  παρόμοιες λογιστικές αρχές και 
πρακτικές. Τα διεθνή πρότυπα λογιστικής πληροφόρησης  θα καθιστούσαν ευκολότερη τη 
διεξαγωγή  ανταγωνιστικών και λειτουργικών αναλύσεων που απαιτούνται για τη διοίκηση 
των επιχειρήσεων.  

Η ομάδα που θα επωφελούνταν περισσότερο  από την εναρμόνιση των λογιστικών 
προτύπων θα ήταν οι πολυεθνικές επιχειρήσεις δεδομένου ότι η διαχείριση  των οικονομικών 
πληροφοριών ανάμεσα  στα υποκαταστήματα θα γινόταν ευκολότερη. Θα ήταν επίσης 
ευκολότερο για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις να ικανοποιήσουν την απαίτηση κοινοποίησης 
έναντι των χρηματιστηρίων  σε όλο τον κόσμο.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ  
 

Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
 

2.1 ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 
  
Σύμφωνα με τη Συνθήκη της Ρώμης, η οποία υπογράφτηκε το 1957, το πρωταρχικό 

κίνητρο για την εναρμόνιση των λογιστικών συστημάτων των κρατών –μελών της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας (νυν Ευρωπαϊκή Ένωση), ήταν «η επίτευξη οικονομικής 
ολοκλήρωσης στην Κοινότητα». Απώτερος στόχος ήταν η προαγωγή του εμπορίου και κατ’ 
επέκταση η απελευθέρωση του εμπορίου και της ροής κεφαλαίων στα πλαίσια της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Οι στόχοι της Ε.Ε., εκπληρώθηκαν ως ένα βαθμό μέσω των Κοινοτικών Οδηγιών, και 
συγκεκριμένα μέσω της Τέταρτης και Έβδομης Κοινοτικής Οδηγίας, οι οποίες θα έπρεπε να 
ενσωματωθούν στη νομοθεσία των Κρατών – Μελών σε συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο. 
Παρόλα αυτά, η τότε Ευρωπαϊκή Κοινότητα, τόνισε ότι η επιδίωξη λογιστικής εναρμόνισης 
μέσω των Οδηγιών είχε σαν σκοπό την ενθάρρυνση της συγκρισιμότητας και της 
ισοδυναμίας των χρηματοοικονομικών πληροφοριών, παρά την απόλυτη ομοιομορφία.10  

Η Τέταρτη Οδηγία, που στόχευε στην εναρμόνιση των εθνικών δικαίων σχετικά με 
τις ρυθμίσεις περί Λογιστικής τόσο για τις δημόσιες όσο και για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, 
υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Υπουργών της Ε.Ε. στις 25 Ιουλίου του 1978.  Η Οδηγία 
αυτή καλύπτει θέματα Λογιστικής σε επίπεδο μεμονωμένης επιχείρησης και όχι ομίλου 
επιχειρήσεων, καθώς το ζήτημα των ομίλων πραγματεύεται η Έβδομη Κοινοτική Οδηγία. Με 
την Οδηγία αυτή εισήχθη η έννοια του «ακριβοδίκαιου» της παρουσίασης των 
περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων, της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης 
και καθιερώθηκαν τρεις  από τις σημαντικότερες λογιστικές αρχές: η αρχή της συνεχίσεως 
της επιχειρήσεως, η αρχή της «συνέσεως» και η αρχή της πραγματοποιήσεως των 
αποτελεσμάτων. 11

Η Έβδομη Οδηγία της Ε.Ε., η οποία υιοθετήθηκε στις 13 Ιουνίου του 1983, αφορά 
τους ενοποιημένους λογαριασμούς. Σύμφωνα με αυτή, η μητρική επιχείρηση θα πρέπει να 
καταρτίζει, επιπλέον των δικών της ατομικών λογαριασμών, ενοποιημένους λογαριασμούς 
καθώς και μία ενοποιημένη ετήσια έκθεση στην οποία θα εμφανίζεται η χρηματοοικονομική 
κατάσταση του ομίλου ως ενιαίας οντότητας. 12  

Η υιοθέτηση των Οδηγιών από τα εκάστοτε εθνικά δίκαια, προκάλεσε σημαντικές 
αλλαγές στη νομοθεσία των κρατών-μελών. Σε μερικές περιπτώσεις κρατών-μελών, άλλαξε 
ακόμη και ο σκοπός των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Οι μεταβολές αυτές είχαν σαν 
αποτέλεσμα το διαχωρισμό των διαφορετικών πρακτικών χρηματοοικονομικής 
πληροφόρησης σε δύο μεγάλες κατηγορίες: στην ομάδα των Αγγλοσαξονικών χωρών, που 
περιλάμβανε το Η.Β., την Ιρλανδία, τις Κάτω Χώρες και τη Δανία και στην ομάδα των 
                                                 
10 Joos P., Lang M., (1994), “The Effects of Accounting Diversity: Evidence from the European Union”, Journal 
of Accounting Research, Vol. 32, pp. 141-168 
11 Σακέλλης Ε.,(1986),  «Μελέτες Λογιστικών Θεμάτων», Δεύτερη έκδοση, Αθήνα, σελ. 41 
12 Ανακοίνωση της Επιτροπής , «Λογιστική Εναρμόνιση: μια νέα στρατηγική έναντι της Διεθνούς Εναρμόνισης», 
σελ.3. παρ.2.2 
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Ηπειρωτικών χωρών, αποτελούμενη από χώρες της δυτικής κυρίως Ευρώπης, και στην 
περίπτωσή μας και της Ελλάδας. 13   

Χαρακτηριστικό γνώρισμα της πρώτης ομάδας χωρών, ήταν το δικαίωμα ελεύθερης 
και κατά συνέπεια υποκειμενικής επιλογής μεταξύ εναλλακτικών λογιστικών πρακτικών, 
καθώς και η απώλεια σύνδεσης της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με τη φορολογία. 
Εξάλλου, το Αγγλοσαξονικό Λογιστικό Σύστημα  χαρακτηρίζεται από τη συμμόρφωσή του 
προς λογιστικά πρότυπα παρά προς τη νομοθεσία.  
 Από την άλλη πλευρά, τη δεύτερη ομάδα- των Ηπειρωτικών χωρών- χαρακτηρίζει ο 
κρατικός παρεμβατισμός, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια ισχυρή σύνδεση της λογιστικής 
πρακτικής και πληροφόρησης με την φορολογία. Επιπρόσθετα, οι πρακτικές σύνταξης των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων, ακολουθούν αυστηρούς κανόνες, που περιλαμβάνονται 
σε εμπορικούς κώδικες, εταιρικούς κανόνες και γενικά λογιστικά σχέδια, ενώ είναι συχνή η 
απουσία οργανισμών και επιτροπών θέσπισης λογιστικών προτύπων.   

Επηρεασμένες από  τις εθνικές λογιστικές παραδόσεις συγκεκριμένων  κρατών, οι 
Οδηγίες εφαρμόστηκαν με διαφορετικό τρόπο στην ευρωπαϊκή επικράτεια. Αυτός ήταν 
τελικά ο λόγος για τον οποίο δεν επιτεύχθηκε ο αναμενόμενος  βαθμός συγκρισιμότητας και 
η ισοδυναμία των οικονομικών καταστάσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη . 14Παρά τις 
διαφορές στην εφαρμογή των Οδηγιών στις εθνικές νομοθεσίες, ο αντίκτυπος αυτών των 
οδηγιών ήταν τεράστιος, δεδομένου ότι οδήγησε σε μια υποχρεωτική κωδικοποίηση των 
κανόνων λογιστικής μέσω της εθνικής νομοθεσίας, βελτιώνοντας σημαντικά την ποιότητας 
της παροχής χρηματοοικονομικών πληροφοριών στα κράτη-μέλη. 15

 

                                                 
13 Bebbington J, Song E., “The Adoption of IFRS in the EU and New Zealand “,  Preliminary Report, National 
Center for Research on Europe University of Canterbury, p.12 
14 Leblond Patrick, (2005), “The International Dimension of the harmonization of accounting standards in the 
EU”, Working Paper, Department of International Business, pp. 1-30 
15 Ανακοίνωση της Επιτροπής , «Λογιστική Εναρμόνιση: μια νέα στρατηγική έναντι της Διεθνούς Εναρμόνισης», 
σελ.4. παρ.3.1 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 
 

Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
 

3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Από τα τέλη της δεκαετίας του 1980 και των αρχών της δεκαετίας του 1990, η 
Ελληνική Κυβέρνηση εισήγαγε μέτρα σταθεροποίησης και βελτίωσης της οικονομίας. Αυτό 
είχε σαν επακόλουθο τη σταθερή ανάπτυξη  του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ). 
Παρόλα αυτά, η πτώση των ποσοστών  πληθωρισμού και των επιτοκίων δανεισμού  επήλθε 
μόλις στα μέσα της δεκαετίας του 1990.16 Κατά τη διάρκεια της περιόδου 1997-2000, οι 
προσπάθειες της  ελληνικής οικονομίας εστιάστηκαν στην αναπροσαρμογή των 
μακροοικονομικών της μεγεθών, προκειμένου να γίνει η Ελλάδα το δωδέκατο μέλος της 
Ζώνης του Ευρώ. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να γνωρίσει η ελληνική οικονομία θεαματική  
ανάπτυξη, συνοδευόμενη από ραγδαία ανάπτυξη των κεφαλαιαγορών, γεγονότα που με τη 
σειρά τους αύξησαν τις απατήσεις για αξιόπιστη χρηματοοικονομική πληροφόρηση και 
εξωτερικό έλεγχο.  
 Το Ελληνικό Λογιστικό Σύστημα (Ε.Λ.Σ.) αδυνατεί ακόμη να καλύψει επαρκώς τις 
ανάγκες της Τετάρτης Κοινοτικής Οδηγίας, εντούτοις πρόσφατη κυβερνητική νομοθεσία 
απαιτεί τώρα από όλες τις μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις να πραγματοποιούν  λογιστικό 
έλεγχο. 17 Όσον αφορά τους ενοποιημένους λογαριασμούς, αυτοί είχαν αγνοηθεί μέχρι τη 
θέσπιση της  Έβδομης Κοινοτικής Οδηγίας, ενώ έκτοτε έχουν περιληφθεί στο εθνικό δίκαιο.  
 Kατά τους Nobes και Parker 18,το Ε.Λ.Σ. δεν μπορεί να ενταχθεί σε καμία από τις 
γνωστές κατηγορίες συστημάτων, αλλά θα μπορούσε να περιληφθεί στα συστήματα με ένα 
προσανατολισμό προς το Γαλλικό Σχέδιο. Στην πραγματικότητα, το Ελληνικό Γενικό 
Λογιστικό Σχέδιο αναπτύχτηκε με βάση το Γαλλικό Σχέδιο. Στην Ελλάδα, η θέσπιση 
λογιστικών κανόνων είναι κατά το πλείστον μια γραφειοκρατική και ταυτόχρονα λεπτομερής 
διαδικασία, καθώς η χρηματοοικονομική πληροφόρηση καθοδηγείται αφενός μεν και κατά 
κύριο λόγο από την ανάγκη των επιχειρήσεων να λογοδοτούν  στις Δημόσιες Οικονομικές 
Υπηρεσίες και αφετέρου από την επίτευξη της εξομάλυνσης του εισοδήματος. Θα μπορούσε 
επομένως να λεχθεί ότι το Ε.Λ.Σ. διακρίνεται από τη συντηρητικότητά του  και επιδιώκει να 
ικανοποιήσει τα συμφέροντα των stakeholder μιας επιχείρησης (stakeholder-oriented ). 19

 Συμπερασματικά, το θεσμικό πλαίσιο στο οποίο εφαρμόζεται η λογιστική στην 
Ελλάδα είναι αρκετά ιδιαίτερο. Το νομικό πλαίσιο που καθορίζει τη λογιστική τυποποίηση 
που προβλέπεται να εφαρμόζεται στη χώρα μας, η νομοθεσία που καθορίζει τον τρόπο 

                                                 
16Koumanakos Ε., Siriopoulos C., Georgopoulos A., (2005), “Firm acquisitions and earnings management: 
evidence from Greece”, Managerial Auditing Journal, Vol. 20 No. 7, pp. 663-678 
17 Roques C., “ Service statistics and the international harmonization of accounting rules”, Working Paper, 
EUROSTAT, Luxembourg, p.286 
18 Nobes, C. and Parker, R., (1998), “Comparative International Accounting”, Prentice-Hall, Hemel, Hempstead 
19 Athianos S., Vazakidis A., Dritsakis N., “Financial Statement Effects of Adopting International Accounting 
Standards:The Case of Greece”, Working Paper, University of Macedonia, Greece,p.23-24 
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τήρησης των βιβλίων και έκδοσης των στοιχείων, καθώς και κυρίως η φορολογική νομοθεσία 
διαμορφώνουν ένα πλαίσιο εφαρμογής της λογιστικής στην Ελλάδα που δε συναντάται 
διεθνώς. Προς το παρόν, οι λογιστικές αρχές που υποχρεούνται να εφαρμόζουν οι ελληνικές 
επιχειρήσεις, προβλέπονται κυρίως από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.),από το 
Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ.), και από εταιρικούς νόμους όπως είναι ο 
Ν.2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιριών», ο οποίος προβλέπει τα όσα πρέπει να διέπουν τις 
Α.Ε. από τη σύστασή τους και καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας τους μέχρι τη λύση τους, 
αλλά και ο Ν.3190/1955 «Περί Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης», που αφορά  αντίστοιχα τη 
λειτουργία των Ε.Π.Ε.   

Τα παραπάνω νομοθετήματα προσαρμόζονται κατά καιρούς στα λογιστικά πρότυπα που 
προβλέπονται στα πλαίσια της Ε.Ε., με τελευταία συμμόρφωση αυτή που έγινε προς τα 
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.).  
 
  
3.2 ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  

 
 Παρακάτω ακολουθεί μια παρουσίαση των κυριότερων νομοθετημάτων μέσω των 
οποίων καθιερώθηκαν οι λογιστικές αρχές στη χώρα μας, αλλά και των οργάνων που 
προέβηκαν στη θέσπιση κανόνων λογιστικής τυποποίησης: 
 

 Π.Δ. 186/1992 Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) 
 
 Παλιότερα, ο αντίστοιχος Κώδικας ονομαζόταν Κώδικας Φορολογικών Στοιχείων 
(Κ.Φ.Σ.), ενώ με το Π.Δ. 186/1992 μετονομάστηκε σε Κ.Β.Σ. Με τις διατάξεις αυτού του 
Κώδικα, καθορίζονται οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των επιτηδευματιών σχετικά με την 
τήρηση των βιβλίων και την έκδοση των στοιχειών, για την εκπλήρωση των φορολογικών 
υποχρεώσεων, 20 ενώ παράλληλα περιγράφονται οι διαδικασίες προσδιορισμού των 
οικονομικών αποτελεσμάτων. 
 

 Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο 
  
 Έχει επικρατήσει η λογιστική τυποποίηση να αποκαλείται απλούστερα Γενικό 
Λογιστικό Σχέδιο. Ο όρος Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, παρότι έχει καθιερωθεί διεθνώς, είναι 
ατυχής γιατί δίνει την εντύπωση ότι το Γ.Λ.Σ. δεν είναι τίποτε παραπάνω από έναν λογιστικό 
οδηγό, που αποβλέπει αποκλειστικά και μόνο σε μια τυποποιημένη λογιστική διαδικασία. 
Στην πραγματικότητα ένα επιστημονικά καταρτισμένο Γενικό Λογιστικό Σχέδιο έχει πολύ 
βαθύτερους και ευρύτερους σκοπούς. 21

 Δημιουργείται ένα ενιαίο περιβάλλον, κοινό για όλους τους ενδιαφερόμενους, στο 
λογιστικό τρόπο χειρισμού των συναλλαγών και στην απεικόνιση της οικονομικής 
κατάστασης και της περιουσιακής διάρθρωσης. Κατά καιρούς έχουν αναπτυχθεί διάφοροι 
τύποι λογιστικών σχεδίων. Το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο εντάσσεται στην κατηγορία των 
Γενικών σχεδίων, με την έννοια ότι είναι ενιαίο για όλους τους κλάδους της οικονομίας. Η 
                                                 
20 Π.Δ. 186/1992 Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων, Κεφ. Α’, άρ.1  
21 Γεωργόπουλος Ι. , (2006), «Στοιχεία Λογιστικής», Πανεπιστημιακές Σημειώσεις , Ιωάννινα, σελ. 11  
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διάρθρωσή του, η κατάταξη των λογαριασμών κατά κλάσεις και η μεταξύ τους σύνδεση 
γίνεται κατά τρόπο ώστε να εξυπηρετούνται οι λογιστικές ανάγκες τόσο των επιχειρήσεων 
που κοστολογούν (βιομηχανικές, βιοτεχνικές επιχειρήσεις), όσο και εκείνων που δεν 
κοστολογούν (Τράπεζες και γενικότερος Τομέας των Υπηρεσιών). 

Το Σχέδιο διέπεται και από πέντε βασικές αρχές, τις  εξής :  
1. Αρχή της Αυτονομίας.  
2. Αρχή της κατ’ είδος συγκεντρώσεως των εσόδων, εξόδων και αποθεμάτων. 
3. Αρχή της κατ’ είδος συγκέντρωσης των αποθεμάτων, εξόδων-εσόδων στους 

οικείους λογαριασμούς της Γενικής Λογιστικής.  
4. Αρχή της καταρτίσεως του λογαριασμού της γενικής εκμεταλλεύσεως με 

λογιστικές εγγραφές. 
5. Γενικές αρχές τηρήσεως των λογαριασμών. 

 
 Ν. 2238/1994 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος 

 
  Όπως έχει αναφερθεί, η κατευθυντήρια δύναμη που οδηγεί τα αρμόδια όργανα στη 
θέσπιση κανόνων λογιστικής τυποποίησης στην Ελλάδα είναι η εξομάλυνση του 
εισοδήματος. Για το λόγο αυτό, ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος διαδραματίζει 
πρωτεύοντα ρόλο στην παραπάνω διαδικασία. Το πρώτο τμήμα του Ν.2238/1994, αναφέρεται 
στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων, ενώ στο δεύτερο τμήμα γίνεται λόγος για 
τη φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων. Κατά τα άρθρα 98 και 101 του Νόμου αυτού, 
«επιβάλλεται φόρος στο συνολικό καθαρό εισόδημα από κάθε πηγή, που αποκτάται από κάθε 
νομικό πρόσωπο… που αποτελεί υποκείμενο φόρου, δηλαδή: 

 Στις ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες. 
 Στις δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα ανεξάρτητα αν αποτελούν ή όχι ίδια νομικά πρόσωπα. 

 Στους συνεταιρισμούς που έχουν συσταθεί νόμιμα και οι ενώσεις τους. 
 Στις αλλοδαπές επιχειρήσεις που λειτουργούν με οποιονδήποτε τύπο εταιρίας, 
καθώς και οι κάθε είδους αλλοδαποί οργανισμοί που αποβλέπουν στην απόκτηση 
οικονομικών ωφελημάτων. 

  Στις ημεδαπές εταιρίες περιορισμένης ευθύνης. 
 Επίσης, στο φόρο αυτόν υπόκεινται και τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ημεδαπά ή 
αλλοδαπά νομικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, στα οποία 
περιλαμβάνονται και τα κάθε είδους ιδρύματα. 

 
 

 Ν.3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες 
διατάξεις» 

 
 O Νόμος αυτός αναφέρεται μεταξύ άλλων στη σημαντικότητα του εσωτερικού 
ελέγχου και της διασφάλισης της ανεξαρτησίας των ελεγκτών, αλλά και στην υποχρέωσης 
παροχής σωστών και ολοκληρωμένων πληροφοριών στους μετόχους μιας εταιρίας αλλά και 
στις λοιπές ομάδες ενδιαφερομένων.    
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3.3  ΟΡΓΑΝΑ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΚΑΝΟΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 
   

  Στο σημερινό πλαίσιο των διεθνών εξελίξεων χρειάζονται νέοι θεσμοί που να 
εγγυώνται τη διαφάνεια και συνεπώς να ενισχύουν την εμπιστοσύνη των επενδυτών, 
παρέχοντας επαρκείς ασφαλιστικές δικλείδες για αποφυγή αρνητικών φαινομένων. Σε όλες 
τις αναπτυγμένες χώρες υπάρχει σήμερα έντονος προβληματισμός για τη λογιστική 
απεικόνιση της οικονομικής κατάστασης των επιχειρήσεων και ιδιαίτερα για την αξιοπιστία 
των πιστοποιητικών που παρέχουν οι ορκωτοί ελεγκτές.  
        Διεθνείς οργανισμοί ασχολούνται με τον καθορισμό λογιστικών προτύπων, πολλά από 
τα οποία υιοθετούνται από την εθνική νομοθεσία και καθίστανται υποχρεωτικά για όλες τις 
επιχειρήσεις της χώρας. Στην Ελλάδα, με το ζήτημα της θέσπισης λογιστικών προτύπων και 
αρχών, αλλά και με το ζήτημα της συμμόρφωσης αυτών με τις απαιτήσεις της διεθνούς 
λογιστικής κοινότητας, έχουν ασχοληθεί κατά καιρούς διάφορα όργανα. Τα τελευταία χρόνια 
το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών έχει προχωρήσει στη δημιουργία ενός νέου 
πλαισίου λογιστικής τυποποίησης και ελέγχων το οποίο διασφαλίζει τη διαφάνεια και την 
ποιότητα των ελέγχων. Με αυτό τον τρόπο αναμένεται να αυξηθεί η εμπιστοσύνη των 
επενδυτών προς τις ελληνικές επιχειρήσεις, ιδιαίτερα δε των εισηγμένων στο ΧΑΑ. 
       Τα  κυριότερα όργανα που ασχολούνται,  ή ασχολήθηκαν κατά το παρελθόν, με το 
ζήτημα της λογιστικής τυποποίησης είναι: 

 
 Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ ) 

 Με την τελευταία διάταξη το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών μετονομάστηκε σε Σώμα 
Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ), διότι αρχικώς η επωνυμία του ήταν Σώμα 
Ορκωτών ελεγκτών 22. 
      Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Π.Δ.  226/92 η σύσταση και λειτουργία του Σ.Ο.Ε.Λ (το 
οποίο λειτουργεί με τη μορφή Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου), αποβλέπει στην 
άσκηση του ελέγχου της οικονομικής διαχειρίσεως των πάσης φύσεως δημοσίων και 
ιδιωτικών οργανισμών και επιχειρήσεων ή εκμεταλλεύσεων, ανεξαρτήτως της νομικής τους 
μορφής (ιδρύματος, εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου), 
από πρόσωπα με αυξημένα επαγγελματικά προσόντα, που ασκούν το έργο τους με διαφάνεια 
και υπευθυνότητα, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η εγκυρότητα και αξιοπιστία των πορισμάτων 
των διενεργουμένων ελέγχων, σύμφωνα με τα διεθνώς ανεγνωρισμένα Ελεγκτικά Πρότυπα 
και τους όρους που τίθενται από την εσωτερική και την κοινοτική νομοθεσία. 
 Για την πραγματοποίηση του παραπάνω σκοπού οι Ορκωτοί Ελεγκτές απολαμβάνουν 
προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας, υποκείμενοι πάντως στις υποχρεώσεις και τις 
ευθύνες που προσδιορίζονται από τις διατάξεις του παρόντος. 
 

 Εθνικό Συμβούλιο  Λογιστικής  
Η καθιέρωση του θεσμού της λογιστικής τυποποίησης δημιούργησε την ανάγκη της 

εισαγωγής και της σύστασης του Εθνικού Συμβουλίου Λογιστικής (Ε.Σ.Υ.Λ.) με σκοπό να 
διευκολύνει την εφαρμογή τόσο του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου όσο και Κλαδικών, με 
γνωμοδοτήσεις, ερμηνευτικές οδηγίες και με την παρακολούθηση της εξέλιξης της επιστήμης 

                                                 
22 www.soel.gr 
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και της πρακτικής. 23Με τις νέες ρυθμίσεις που εισήγαγε το Υπουργείο Οικονομίας και 
Οικονομικών, όλες οι αρμοδιότητες του ΕΣΥΛ μεταφέρθηκαν σε μια νέα εποπτική αρχή, την 
ΕΛΤΕ (Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων).  

 
 Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων 

Η ΕΛΤΕ αποτελεί ένα ανεξάρτητο οργανισμό (Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου) με 
σκοπό την ενίσχυση της διαφάνειας λειτουργίας των επιχειρήσεων με την εφαρμογή 
λογιστικής τυποποίησης και τη διασφάλιση της ποιότητας των λογιστικών ελέγχων. 
Εποπτεύεται από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών και έχει τις εξής 
αρμοδιότητες:24

 Εισηγείται στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών θέματα Λογιστικής 
Τυποποίησης και Ελέγχων, Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων, Γενικού Λογιστικού 
Σχεδίου, Κλαδικών Λογιστικών Σχεδίων και Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, 
καθώς και την εναρμόνιση τους με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα 
διεθνή πρότυπα.  

 Μεριμνά για τον έλεγχο της ποιότητας των υποχρεωτικών λογιστικών ελέγχων.  
 Γνωμοδοτεί προς το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών επί θεμάτων 
λογιστικής τυποποίησης, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και οι λογαριασμοί του 
Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού 
και των φορέων του δημόσιου τομέα, όπως οριοθετείται από το Ν.1256/1982 
(ΦΕΚ 65Α’).  

 Αξιολογεί τα πορίσματα του ελέγχου της διαχείρισης του Σ.Ο.Ε.Λ. 
 Συνεργάζεται με την επιτροπή που προβλέπεται στο άρθρο 7 του Ν.2331/1995 

(ΦΕΚ 173 Α’) για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 
ενέργειες από τις ελεγκτικές εταιρίες και του ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές.  

 
 Συμβούλιο Λογιστικής Τυποποίησης (Σ.ΛΟ.Τ) 

 Το Σ.ΛΟ.Τ γνωμοδοτεί σε θέματα λογιστικής τυποποίησης, τα οποία  παραπέμπονται σε 
αυτό με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε.  και σε προθεσμία που ορίζονται από αυτή. Τα 
θέματα αυτά είναι ιδίως :25

 Η κατάρτιση, η αναθεώρηση ή η τροποποίηση του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου 
και των Κλαδικών Λογιστικών Σχεδίων, με σκοπό την προσαρμογή τους στις 
εξελίξεις της επιστήμης και της πρακτικής.  

 Ο τρόπος, ο χρόνος και η διαδικασία της γενικής ή κατά τα στάδια υποχρεωτικής 
εφαρμογής των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων από τις οικονομικές  μονάδες ή 
από κατηγορίες αυτών.  

 Η έκδοση οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου, 
των Κλαδικών Λογιστικών Σχεδίων και των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων.  

                                                 
23 www.mnec.gr 
24 N.3148/2003, Κεφ.Α,« Επιτροπή Λογιστική Τυποποίησης και Ελέγχων», άρ. 2 
25 N.3148/2003, Κεφ.Α,« Επιτροπή Λογιστική Τυποποίησης και Ελέγχων», άρ. 4 
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 Συμβούλιο Ποιοτικού Ελέγχου 
 Το Σ.Π.Ε. είναι αρμόδιο για τον ποιοτικό έλεγχο των ελέγχων που διενεργούν σύμφωνα 
με το νόμο οι ορκωτοί ελεγκτές-λογιστές, φυσικά πρόσωπα και ελεγκτικές εταιρίες, στις 
οικονομικές καταστάσεις των ανωνύμων εταιριών και λοιπών νομικών προσώπων και αφορά 
τη συμμόρφωση προς τα ισχύοντα ελεγκτικά πρότυπα, τους κανόνες δεοντολογίας και τους 
κανόνες περί ασυμβίβαστου. 26

 
 Διεύθυνση Λογιστικής Τυποποίησης  

Για  την  εξυπηρέτηση  του θεσμού της λογιστικής τυποποίησης και  γενικότερα  της 
εφαρμογής  της  Λογιστικής  συνιστάται   στη   Γενική  Γραμματεία  Εθνικής  Στατιστικής 
Υπηρεσίας της Ελλάδος του Υπουργείου  Εθνικής Οικονομίας, Διεύθυνση Λογιστικής 
Τυποποίησης. 
 Στην αρμοδιότητα της διεύθυνσης αυτής υπάγονται ιδίως:27

 Η παρακολούθηση του έργου της κατάρτισης και της αναθεώρησης ή τροποποίησης 
του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου, των  κλαδικών  λογιστικών σχεδίων  και  των  
λογιστικών  οδηγιών, καθώς επίσης και του έργου της  μελέτης συστημάτων  
συλλειτουργίας. 

 Η  παρακολούθηση  της  επιστημονικής  εξέλιξης  της  λογιστικής επιστήμης και 
τεχνικής, η συλλογή στοιχείων και  πληροφοριών  σχετικών με την εξέλιξη αυτή 
στην Ελλάδα και σε άλλα κράτη, ιδίως σε κράτη μέλη της  Ευρωπαϊκής  
Οικονομικής  Κοινότητας, η συγκριτική επεξεργασία και μελέτη τους, καθώς και 
η διατύπωση σχετικών πορισμάτων. 

 Η οργάνωση εθνικών ή διεθνών λογιστικών συνεδρίων,  η  συμμετοχή σε  αυτά,  η  
συνεργασία  με ανάλογους οργανισμούς και υπηρεσίες άλλων κρατών, που έχουν 
την ευθύνη της λογιστικής τυποποίησης, καθώς  και  η συνεργασία με διεθνείς 
οργανισμούς λογιστικής. 

 Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του της Επιτροπής Επίλυσης 
Λογιστικών  Αμφισβητήσεων  (Ε.Ε.Λ.Α.)  και  των επιτροπών  και  ομάδων  
εργασίας που συνιστώνται στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας με αντικείμενο 
σχετικό με τη λογιστική τυποποίηση  και  την εφαρμογή  της  λογιστικής  
γενικότερα, καθώς και η οργάνωση και τήρηση αρχείου και βιβλιοθήκης. 

 
 Επιτροπή Επιλύσεως Λογιστικών Αμφισβητήσεων 

 Κάθε  αμφισβήτηση  σχετικά  με  την ορθή ερμηνεία ή εφαρμογή των διατάξεων περί  
Γενικού  Λογιστικού  Σχεδίου  και  κλαδικών  λογιστικών σχεδίων,  καθώς  και  για  θέμα  
που  έχει  σχέση  με την εφαρμογή της λογιστικής τυποποίησης, επιλύεται από την Επιτροπή 
Επίλυσης Λογιστικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Λ.Α.), η οποία εδρεύει  στο  Υπουργείο  Εθνικής   
Οικονομίας. 28

 Η πραγματογνωμοσύνη, που διατάσσεται με απόφαση της Ε.Ε.Λ.Α. για θέμα λογιστικής 
αμφισβήτησης, διέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις της φορολογικής  δικονομίας  και 

                                                 
26 N.3148/2003,Κεφ.Α, «Επιτροπή Λογιστική Τυποποίησης και Ελέγχων», άρ. 5 
27 Ν.1819/1988, «Τυποποίηση Λογιστικού Σχεδίου», Αρ.3 
28 Ν.1819/1988, «Τυποποίηση Λογιστικού Σχεδίου», Αρ.6 
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διενεργείται  από  πραγματογνώμονες,  οι οποίοι  επιλέγονται  από  πίνακα  που  ισχύει  για   
πέντε   έτη   και καταρτίζεται  από  το  Οικονομικό  Επιμελητήριο της Ελλάδος. 

 
 Όργανα ελέγχου εφαρμογής του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου 

 Αρμόδια όργανα  για  τον  έλεγχο  της  ορθής  εφαρμογής  από  τις οικονομικές μονάδες 
των διατάξεων του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου, των κλαδικών  λογιστικών  σχεδίων,  των   
λογιστικών   οδηγιών   και   των ερμηνευτικών οδηγιών είναι:29

 Για  τις  οικονομικές  μονάδες  που  υπάγονται υποχρεωτικά στον έλεγχο ορκωτού ή 
ορκωτών λογιστών του Σ.Ο.Ε.Λ., οι ορκωτοί λογιστές. 

 Για τις λοιπές οικονομικές μονάδες:   
o ή  ορκωτός  λογιστής,  ο οποίος  ορίζεται  από  το  εποπτικό  συμβούλιο  του 

Σ.Ο.Ε.Λ., ύστερα από σχετική αίτηση  της  οικονομικής  μονάδας,  που  
υποβάλλεται  μέσα  σε ανατρεπτική  προθεσμία  τριών  μηνών από την έναρξη 
της διαχειριστικής χρήσης και κοινοποιείται στον αρμόδιο οικονομικό έφορο 
μέσα στην  ίδια προθεσμία,  οπότε η αμοιβή του Σ.Ο.Ε.Λ. βαρύνει την 
οικονομική μονάδα,  

o ή ορκωτός λογιστής, ο οποίος ορίζεται από το  εποπτικό  συμβούλιο  του 
Σ.Ο.Ε.Λ.,  ύστερα από σχετική αίτηση του αρμόδιου οικονομικού εφόρου, που 
υποβάλλεται μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία έξι μηνών από την έναρξη της 
διαχειριστικής χρήσης, οπότε η αμοιβή του Σ.Ο.Ε.Λ. βαρύνει το Δημόσιο.  

o ή ελεγκτής του Υπουργείου Οικονομικών ειδικευμένος στην  εφαρμογή  του 
Γ.Λ.Σ., ο οποίος  ορίζεται από το υπουργείο αυτό, ύστερα από σχετική αίτηση 
του αρμόδιου οικονομικού εφόρου. 

 
 

 

                                                 
29 Ν.1819/1988, «Τυποποίηση Λογιστικού Σχεδίου», Αρ.5 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ  
 

Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 
 
 

4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν από τις πρώτες  χώρες  που ανέπτυξε το λογιστικό 
επάγγελμα. Παρόλα αυτά, η λογοτεχνία σχετικά με τη λογιστική βρισκόταν για πολλά χρόνια 
σε εμβρυακό στάδιο. Αναφορικά με τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση των επιχειρήσεων, 
οι πιο ισχυρές επιρροές– τόσο από διεθνείς όσο και από τοπικούς παράγοντες-  προέρχονται 
από τις Εταιρικές Πράξεις (Companies Laws) που έχουν δημοσιευτεί κατά καιρούς και από 
επαγγελματίες λογιστές, και λιγότερο από τα χρηματιστήρια και από το φορολογικό σύστημα. 
Μάλιστα, οι λογιστικές πρακτικές χαρακτηρίζονται από μια δυνατή παράδοση 
επαγγελματισμού, καθώς μπορεί οι θεσμικοί κανόνες και τα λογιστικά πρότυπα να θέτουν τα 
γενικά όρια για τις απαιτήσεις στην χρηματοοικονομική πληροφόρηση, παρόλα αυτά οι 
επαγγελματίες λογιστές είναι αυτοί που έχουν τον τελικό λόγο για τις λεπτομέρειες αυτών 
των λογιστικών πρακτικών.   

Σχετικά με το ρόλο των επαγγελματικών σωματείων, αυτά  ήταν  αρχικά υπεύθυνα για 
την έκδοση οδηγιών προς τα μέλη τους αναφορικά με τις πρακτικές χρηματοοικονομικής 
πληροφόρησης. Αργότερα, βέβαια απέκτησαν περισσότερη δύναμη, καθώς προέβησαν στην 
έκδοση προτύπων που θα έπρεπε να υιοθετηθούν από την πλειονότητα των επιχειρήσεων. 
Παρόλα αυτά, ο ρόλος των επαγγελματιών λογιστών παρέμεινε καταλυτικός, καθώς αυτοί 
είναι υπεύθυνοι για τη διεξαγωγή ελέγχου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, 
προκειμένου να διαπιστωθεί αν οι λογαριασμοί ικανοποιούν την απαίτηση της παρουσίασης 
μιας «ακριβοδίκαιης» εικόνας.   

Γενικά, μπορεί να λεχθεί ότι αν και η διαδικασία θέσπισης προτύπων υπήρχε μέχρι τη 
δεκαετία του 1880, τα πρότυπα αυτά δεν έτυχαν της ανάλογης επισημότητας, καθώς 
αναπτυχτήκαν μέσα από την πρακτική και τη δυνατότητα προσαρμογής στις εκάστοτε 
ανάγκες. Δεν υπήρχαν υποχρεωτικές απαιτήσεις ή κανόνες σχετικά με την παρουσίαση των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων, ενώ το Εγχειρίδιο Συστάσεων 
(Handbook of Recommendations on Accounting Principles) που κυκλοφόρησε -αρχικά το 
1942 και αργότερα , αναθεωρημένο, το 1969- το Ινστιτούτο Ορκωτών Λογιστών στην Αγγλία 
και Ουαλία (Institute of Chartered Accountants in England and Wales -ICAEW) για 
ελεγκτικά και λογιστικά ζητήματα που αφορούσαν τα μέλη του και μόνο, ήταν καθαρά 
συμβουλευτικής φύσεως και σε καμία περίπτωση δεν ήταν υποχρεωτικό.30  Στην ουσία 
αποτελούσε μια περίληψη των τρεχουσών λογιστικών πρακτικών και δεν ενθάρρυνε την 
έρευνα για εξελίξεις που να βασίζονταν σε επίσημη έρευνα.    

Αυτή η εικόνα συνεχίστηκε για έναν ολόκληρο αιώνα σχεδόν, μέχρι και τη δεκαετία 
του 1970, όπου μια σειρά σκανδάλων στην Αγγλία ανάγκασε τους αρμόδιους φορείς να 
επανεξετάσουν το ζήτημα θέσπισης λογιστικών προτύπων, τα οποία θα ήταν υποχρεωτικής 

                                                 
30 Blake J., (1995), “Accounting Standards”, Fifth Edition, Pitman Publishing, Great Britain, p.1 
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υιοθέτησης αυτή τη φορά. Συγκεκριμένα, τα σκάνδαλα αυτά αφορούσαν τις εταιρίες 
Pergamon Press, General Electric Company and Vehicle και την  General Company. Ο 
τρόπος με τον οποίο αυτές οι περιπτώσεις επιχειρήσεων ταρακούνησαν στην κυριολεξία το 
λογιστικό επάγγελμα μπορεί να διαπιστωθεί με τον παράδειγμα της εταιρίας General Electric 
Company.31  

Το 1967, η General Electric Company (GEC) έκανε μια προσφορά εξαγοράς στην 
εταιρία Associated Electric Industries (ΑΕΙ). Η τελευταία, παρήγαγε μια πρόβλεψη κερδών -
για εκείνη τη χρονιά- της τάξεως των 10 εκατομμυρίων λιρών, η οποία βασίστηκε σε 
πραγματικά κέρδη δέκα μηνών και σε προϋπολογιστικά κέρδη δύο μηνών. Η προσφορά 
εξαγοράς της  GEC αποδείχτηκε επιτυχημένη, και στην πορεία η GEC ανέφερε ότι στην 
πραγματικότητα η ΑΕΙ πραγματοποίησε ζημία της τάξεως των 4,5 εκατομμυρίων λιρών για 
εκείνη τη χρονιά. Σύμφωνα με τους ελεγκτές της GEC, τα 9,5 από τη διαφορά των 14,5 
εκατομμύριων λιρών μεταξύ των δύο υπολογισμών του κέρδους του 1967, προήλθε εξαιτίας 
μιας διάστασης απόψεων σχετικά με τις λογιστικές πρακτικές που ακολουθήθηκαν.  

Μια σειρά άρθρων στις τοπικές εφημερίδες άσκησε έντονη κριτική στην αποτυχία του 
λογιστικού επαγγέλματος να καθιερώσει πρότυπα για την απεικόνιση των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Η απάντηση του Ινστιτούτου στην έντονη αντίδραση του 
Τύπου ήταν η ίδρυση μιας Επιτροπής Λογιστικών Προτύπων (Accounting Standards 
Committee), η οποία αποτέλεσε και την αφετηρία στην θέσπιση λογιστικών πρακτικών.   

 
 

4.2  ΤΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΟ ΗΝ.ΒΑΣΙΛΕΙΟ 
 
Στο Ην. Βασίλειο ο όρος «Γενικά Παραδεγμένες Λογιστικές  Αρχές» χρησιμοποιείται 

κατά ένα τρόπο που θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι πιο «χαλαρός» σε σχέση με αυτόν 
που υιοθετείται από τις υπόλοιπες χώρες. Ο λόγος που γίνεται αυτό είναι ότι οι Γ.Π.Λ.Α. δεν 
έχουν την ανάλογη ρυθμιστική ή θεσμική έννοια όπως π.χ. στην περίπτωση των Η.Π.Α. 
Συνεπώς, σπάνια συναντάται στην βρετανική λογοτεχνία ο όρος «Γενικά Παραδεγμένες 
Λογιστικές  Αρχές», αλλά ακόμη και όταν χρησιμοποιείται σαν έκφραση, δεν συνοδεύεται 
από επαρκείς επεξηγήσεις ή ερμηνείες. 32   

Όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω, οι «Γενικά Παραδεγμένες Λογιστικές  Αρχές» 
είναι μια δυναμική έννοια, η οποία απαιτεί συνεχή ανανέωση και προσαρμογή στις 
μεταβαλλόμενες συνθήκες και ανάγκες του επιχειρηματικού και οικονομικού περιβάλλοντος. 
Κατά συνέπεια, τα όρια των Γενικά Παραδεγμένων Λογιστικών Αρχών του Ην.Βασιλείου 
εκτείνονται πέρα από τα λογιστικά πρότυπα, περικλείοντας και τις απαιτήσεις των Εταιρικών 
Πράξεων αλλά και του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου (London Stock Exchange), καθώς 
επίσης και τη σύγχρονη, παραδεκτή λογιστική πρακτική. 

Όσον αφορά , συγκεκριμένα, τον όρο ««Γενικά Παραδεγμένες», αποτελεί κοινή 
άποψη το γεγονός ότι δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη «γενική αποδοχή η χρήση». Στην βρετανική 
λογοτεχνία, ο όρος «Γενικά Παραδεγμένες Λογιστικές  Αρχές» αναφέρεται σε λογιστικές 

                                                 
31 Glautier MWE, Underdown B., (1997), “Accounting , Theory and Practice”, Sixth Edition, Pitman Publishing, 
Great Britain, p.59 
32 Pereira V., Paterson R., Wilson A. by Ernst & Young,  (1992), “UK/ US GAAP Comparison, A Comparison 
Between UK and US Accounting Principles”, Second Edition, Biddles Ltd, Great Britain, p. 15 
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πρακτικές οι οποίες θεωρούνται θεμιτές από το λογιστικό επάγγελμα. Συγκεκριμένα, το 
Λογιστικό Πρότυπο SSAP 2 αναφέρεται σε τέσσερις από τις γνωστές αρχές: την αρχή της 
συνεχίσεως της δραστηριότητας της οικονομικής μονάδας, την αρχή της συνέπειας των 
λογιστικών μεθόδων, την αρχή της συντηρητικότητας και την αρχή της αυτοτέλειας των 
χρήσεων και του συσχετισμού εσόδων-εξόδων.  

Συνοψίζοντας, λοιπόν, το ζήτημα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης στο Ην. 
Βασίλειο ρυθμίζεται από πηγές λογιστικών απαιτήσεων που μπορεί να είναι είτε 
υποχρεωτικής είτε συμβουλευτικής φύσεως. Παρακάτω ακολουθεί μια κατηγοριοποίηση των 
διαφόρων πηγών σε αυτές τις δύο ομάδες.    

 
 

4.3 ΠΗΓΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ  
 

 Οι πηγές υποχρεωτικής φύσεως για τις λογιστικές απαιτήσεις περιλαμβάνουν 
τα εξής 33:  

1. Νομικές απαιτήσεις που περιέχονται σε Εταιρικές Πράξεις και Κανόνες που 
θεσπίζονται από άλλα ρυθμιστικά Όργανα. Οι Κοινοτικές Οδηγίες 
καθίστανται υποχρεωτικές μόνο στη περίπτωση που ενσωματώνονται στην 
νομοθεσία από το Κοινοβούλιο. 

2. Λογιστικά Πρότυπα που θεσπίζονται από την Επιτροπή Λογιστικών 
Προτύπων (Accounting Standards Committee- ASC) και το Συμβούλιο 
Λογιστικών  Προτύπων (Accounting Standards Board - ASB). Μια σειρά 
προτύπων περιέχουν διατάξεις που εξαιρούν περιπτώσεις επιχειρήσεων 
συγκεκριμένου μεγέθους από ορισμένες απατήσεις αποκάλυψης λογιστικών 
πληροφοριών.  

3. Εκθέσεις της Επιτελικής Μονάδας επί των Επειγουσών Ζητημάτων (Urgent 
Issues Task Force –UITF). 

4. Απαιτήσεις που περιλαμβάνονται στην «Έγγραφη Συμφωνία» του 
Χρηματιστηρίου (Listing Agreement of the Stock Exchange). Η «Έγγραφη 
Συμφωνία» προσαυξάνει τις απαιτήσεις αποκάλυψης πληροφοριών για τις 
επιχειρήσεις των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο, αλλά 
και για τις επιχειρήσεις των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες στην 
εναλλακτική επενδυτική αγορά.  

 
4.4 ΠΗΓΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ  ΦΥΣΕΩΣ  

 
Οι πηγές συμβουλευτικής φύσεως περιλαμβάνουν: 

1.  Εκθέσεις  Προτεινόμενης Πρακτικής (Issues of Recommended Practice- 
SORPs), οι οποίες παρέχουν καθοδήγηση για την τρέχουσα βέλτιστη πρακτική 
σε ζητήματα που δεν είναι θεμελιώδους σημασίας. 

                                                 
33 Wild K., Creighton B. by Deloitte & Touche, (2000), “GAAP 2001, UK Financial Reporting and Accounting”, 
Bath Press, London, p.9-10 
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2.  «Προσχέδια Νόμου Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης» (Financial 
Reporting Exposure Drafts-FREDs ).  

3. Άλλα πρότυπα που εκδίδονται από το ASB.  
4. Νομικές εκδόσεις των διαφόρων Οργάνων που ασχολούνται με λογιστικά 
ζητήματα  και τα οποία εκδίδουν απόψεις επί διαφόρων θεμάτων. Παρόλο που 
αυτές οι εκδόσεις δεν είναι υποχρεωτικής φύσεως, λαμβάνονται υπόψη από τη 
γενικότερη λογιστική κοινότητα.   

5. Η αναφορά της Επιτροπής Cadbury (Cadbury Committee) για τις 
χρηματοοικονομικές εκφάνσεις της εταιρικής διακυβέρνησης, που εκδόθηκε το 
Δεκέμβριο του 1992,  

6. Η αναφορά της Επιτροπής Greenbury (Greenbury Committee) για την 
αποζημίωση των διοικητικών στελεχών, που εκδόθηκε τον Ιούλιο του 1995. 

7. Η αναφορά της Επιτροπής Hampel  (Hampel  Committee) για την εταιρική 
διακυβέρνηση, που εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 1998. 

8. Τον Συγκεντρωτικό Κώδικα για την Εταιρική Διακυβέρνηση (Combined 
Code), που εκδόθηκε τον Ιούνιο του 1998 και έκτοτε έχει υποστεί πολλές 
μεταβολές. 

9. Μεταβολές που επέρχονται από το διεθνές προσκήνιο και από διεθνή όργανα 
θέσπισης λογιστικών προτύπων.  

 
Παρακάτω περιγράφονται εν συντομία ορισμένες από τις  προαναφερθείσες πηγές :  
 

4.5 ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 
 
Ο πιο δημοφιλής τρόπος για τη θέσπισης κανόνων  ήταν η δημοσίευση Εταιρικών 

Πράξεων (Companies Act), οι οποίες αφορούν την Αγγλία, την Ουαλία, τη Σκωτία καθώς και 
τη Βόρεια Ιρλανδία. Η πρώτη από αυτές δημοσιεύτηκε το 1844 (Companies Act 1844) και 
απαιτούσε από τις εισηγμένες επιχειρήσεις να προετοιμάζουν Ισολογισμό, ο οποίος μάλιστα 
έπρεπε να ελεγχτεί από πρόσωπο, που δυστυχώς τις περισσότερες φορές δεν είχε την 
επαγγελματική ιδιότητα του λογιστή-ελεγκτή. Η ίδια Πράξη δεν συγκεκριμενοποιούσε το 
είδος των πληροφοριών που έπρεπε να περιλαμβάνονται στο Ισολογισμό και δεν απαιτούσε 
τη δημοσίευση Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης. Αυτή την εικόνα βελτίωσε κάπως η 
Εταιρική Πράξη του 1856, η οποία πρότεινε συγκεκριμένους τίτλους για τα περιουσιακά 
στοιχεία και τις υποχρεώσεις, αλλά ήταν στη διακριτική ευχέρεια της επιχείρησης η επιλογή 
εφαρμογής της προτεινόμενης κατηγοριοποίησης.  
 Η Εταιρική Πράξη του 1900 καθιστά για μια ακόμη φορά υποχρεωτικό τον έλεγχο 
για τις εισηγμένες επιχειρήσεις, αν και εκείνη την περίοδο για τις περισσότερες 
επιχειρηματικές οντότητες (όπως π.χ. οι σιδηροδρομικοί σταθμοί, οι τράπεζες και οι 
ασφαλιστικές εταιρίες) ίσχυε ξεχωριστή νομοθεσία, κατά την οποία θα έπρεπε να γίνεται 
δημοσίευση των λογαριασμών αυτών των επιχειρήσεων κατά λεπτομερέστερο τρόπο από ότι 
για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις.34 Επτά χρόνια αργότερα, η Εταιρική Πράξη του 1907, 

                                                 
34 Alexander D., Archer S., (1992), “The European Accounting Guide”, Mackays of Chatman plc, Great Britain, 
p.618 
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προέβη σε ένα διαχωρισμό των επιχειρήσεων σε δημόσιες και ιδιωτικές, ένας διαχωρισμός 
που υπάρχει ακόμη και σήμερα. Με την  Εταιρική Πράξη του 1929 καθίσταται για πρώτη 
φορά υποχρεωτική η δημοσίευση του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης και εισάγεται 
στην Πράξη η έννοια της θυγατρικής εταιρίας, μιας και τα δι-εταιρικά κεφάλαια ήταν η νέα 
πραγματικότητα στο Ην.Βασίλειο.   
 Παρόλα αυτά, έπρεπε να περάσουν δεκαεννιά χρόνια για να γίνει απαραίτητη η 
δημοσίευση των ενοποιημένων λογαριασμών παράλληλα με τους λογαριασμούς της μητρικής 
εταιρίας. Αυτό έγινε πραγματικότητα με την  Εταιρική Πράξη του 1948, με την οποία για 
πρώτη φορά δόθηκε έμφαση στη σημαντικότητα παροχής πληροφορικών μέσω των 
οικονομικών καταστάσεων με σκοπό τη διευκόλυνση λήψης επενδυτικών αποφάσεων.  
Ανάμεσα στις μεγαλύτερες συνεισφορές της Πράξης, εκτός από την  αξίωση των ομαδικών 
λογαριασμών ήταν η  υποχρέωση διεξαγωγής ελέγχου στην Κατάσταση Λογαριασμού 
Αποτελεσμάτων Χρήσης και η υποχρέωση των ελεγκτών να αναφέρουν αν οι 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν μια «ακριβοδίκαιη» εικόνα της 
περιουσιακής κατάστασης και της κερδοφορίας της επιχείρησης.  
 Η Πράξη αυτή επικράτησε  για σχεδόν σαράντα χρόνια με κάποιες τροποποιήσεις που 
εισήγαγαν μια σειρά Εταιρικών Πράξεων όπως αυτή του 1967 η οποία έκανε υποχρεωτική 
την αποκάλυψη πληροφοριών σχετικά με τον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων και 
παράλληλα αφαίρεσε το προνόμιο των οικογενειακών-ιδιωτικών επιχειρήσεων να μην 
προβαίνουν στην αποκάλυψη πληροφοριών. Ακόμη μία Πράξη, αυτή του 1976, έκανε πιο 
αυστηρά τα νομοθετικά μέτρα για τη διατήρηση και την δημοσίευση πληροφοριών 
ενδυναμώνοντας ταυτόχρονα τη θέση των ελεγκτών.  
 Η Εταιρική Πράξη του 1981, υιοθέτησε τις απαιτήσεις της Τέταρτης Κοινοτικής 
Οδηγίας, ενώ η Εταιρική Πράξη του 1985 περιλαμβάνει όλες τις Πράξεις μέχρι εκείνη την 
περίοδο, αποτελούμενη από 747 ενότητες και 25 σχέδια. Μία από τις σημαντικότερες 
απατήσεις  που εισάγει η Εταιρική Πράξη του 1985 είναι η προετοιμασία των ετήσιων 
οικονομικών καταστάσεων κατά τρόπο που να παρέχουν μια «αληθινή και δίκαιη» εικόνα 
της περιουσιακής  κατάστασης της επιχείρησης. Δυστυχώς στις διατάξεις της Πράξης δεν 
παρέχεται ακριβής ερμηνεία του όρου «αληθινή και δίκαιη» εικόνα, αλλά θα μπορούσε ίσως 
να παραφραστεί σαν την απαίτηση όπως όλοι οι λογαριασμοί είναι σωστοί από κάθε ουσιώδη 
άποψη και να υπάρχει μια δίκαιη παρουσίαση αυτών, η οποία να είναι σύμφωνη με τη γενικά 
παραδεγμένη λογιστική πρακτική του Ην. Βασιλείου. 
  Οι διατάξεις περί λογιστικής και ελεγκτικής της Εταιρικής Πράξης του 1985, 
βελτιώθηκαν και αναδιατυπώθηκαν από την Εταιρική Πράξη του 1989, η οποία μεταξύ 
άλλων εναρμονίστηκε προς την Έβδομη και την Όγδοη Κοινοτική Οδηγία.  
   
4.6 ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 

 
 Η επίδραση του λογιστικού επαγγέλματος στη θέσπιση κανόνων αναφορικά με την 
χρηματοοικονομική πληροφόρηση υπήρξε  καθοριστική από τις πρώτες προσπάθειες προς 
αυτήν την κατεύθυνση. Επαγγελματίες λογιστές υπήρξαν κατά καιρούς μέλη των επιτροπών 
τροποποίησης των Εταιρικών Νόμων, ασκώντας μάλιστα δεσπόζουσα επιρροή.  
 Σε αντίθεση με πολλές ευρωπαϊκές –κυρίως ηπειρωτικές – χώρες, στις οποίες 
επικρατεί η άποψη ότι οι κανόνες θα πρέπει να θεσπίζονται από επιτροπές υποκείμενες σε 
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κρατικό έλεγχο, στο Ην.Βασίλειο θεωρείται πως οι εταιρίες θα πρέπει να καθίστανται 
υπεύθυνες για την παροχή χρηματοοικονομικών πληροφορικών στους επενδυτές και το 
ευρύτερο κοινό.35 Πολλές φορές βέβαια, η κρατική παρέμβαση θεωρείται «αναγκαίο κακό», 
καθώς με αυτή επέρχεται ισορροπία σε καταστάσεις κρίσης και επιχειρηματικών σκανδάλων. 
Παρά αυτές τις παρεμβάσεις, η δημιουργία λογιστικών κανόνων παραμένει στα χέρια  των 
λογιστών και όχι της κυβέρνησης, γεγονός που προκάλεσε την έντονη κριτική του κοινού υπό 
την έννοια τα συμφέροντα των λογιστών, που θεωρούνται οι αντιπρόσωποι των μεγάλων 
ελεγκτικών εταιριών και επιχειρήσεων, διαφέρουν από αυτά του κοινού, και συγκεκριμένα 
των χρηστών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.  
 Προκειμένου λοιπόν να ικανοποιείται η απαίτηση για παροχή επαρκών μα πάνω από 
όλα σωστών πληροφοριών, έχουν ιδρυθεί Επιτροπές και Επαγγελματικοί Φορείς που είναι 
αρμόδιοι για την υποβοήθηση των λογιστών στο σημαντικό αυτό έργο της θέσπισης κανόνων, 
οι οποίοι μάλιστα παρεμβαίνουν πολλές φορές, όπως το Κράτος, για να επαναφέρουν την 
ισορροπία, προσφέροντας καθοδήγηση στα μέλη τους για τις βέλτιστες λογιστικές πρακτικές. 
Οι σημαντικότεροι από αυτούς τους φορείς περιγράφονται παρακάτω.  
 
 
4.6.1 Ινστιτούτο Ορκωτών Λογιστών της Αγγλίας και Ουαλίας (Institute of Chartered 
Accountants in England and Wales -ICAEW) 
 
 Το Ινστιτούτο Ορκωτών Λογιστών της Αγγλίας και Ουαλίας (ICAEW) είναι ο 
μεγαλύτερος επαγγελματικός φορέας Λογιστών στην Ευρώπη, με περισσότερα από 125.000 
μέλη. Πριν από την καθιέρωση του  προγράμματος θέσπισης λογιστικών προτύπων, το 
ICAEW παρείχε καθοδήγηση στα μέλη του μέσω μιας σειράς δηλώσεων υπό την ονομασία 
«Συστάσεις επί των Λογιστικών Αρχών» (Recommendations on Accounting Principles). Η 
έκδοση αυτών των Συστάσεων ξεκινά με την ίδρυση της Επιτροπής Φορολογικών και 
Χρηματοοικονομικών Υποθέσεων (Taxation and Financial Relations Committee), η 
οποία αργότερα μετονομάστηκε σε Επιτροπή Φορολογίας και Έρευνας (Taxation and 
Research Committee), το 1942, και μέχρι το 1969 είχαν εκδοθεί 29 Συστάσεις. Ο ρόλος αυτής 
της Επιτροπής ήταν η προετοιμασία πρόχειρων Συστάσεων, οι οποίες μετουσιωνόταν σε 
πραγματικές Συστάσεις κατόπιν αποφάσεως του Ινστιτούτου.  
 Οι «Συστάσεις επί των Λογιστικών Αρχών» στην ουσία αποτελούσαν περιλήψεις της 
τρέχουσας λογιστικής πρακτικής, δεν έδιναν έναυσμα για την ανάπτυξη νέων κανόνων και 
δεν υποστηρίζονταν από επίσημη έρευνα. 36 Προς αυτήν την κατεύθυνση κινήθηκε το 
Ινστιτούτο με την έκδοση το 1969 μιας Έκθεσης ( Statement of Intent on Accounting 
Standards), η οποία αποσκοπούσε στην ανάπτυξη λογιστικών προτύπων μέσω ενός 
προγράμματος με το οποίο αναμένονταν37 : 

 Η ελαχιστοποίηση των διαφορών και των διαφορετικών προσεγγίσεων της 
λογιστικής πρακτικής. 

                                                 
35 PriceWaterhouseCoopers , (1999), “Student’s Manual of Accounting, The Guide to UK Accounting Law and 
Practice”, International Thomson Business Press, UK, p.2036 
36 Blake J., (1995), “Accounting Standards”, Fifth Edition, Pitman Publishing, Great Britain, p.1-2 
37 Leach R., Stamp E., (1981), “British Accounting Standards”, The first 10 years”, St Edmundsbury Press, 
G.Britain, p.191 
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 Η αποκάλυψη πληροφοριών για τις χρησιμοποιούμενες λογιστικές μεθόδους.  
 Η απαίτηση αποκάλυψης πληροφοριών σχετικά με την απόκλιση από τα 
καθορισμένα λογιστικά πρότυπα, στις σημειώσεις επί των λογαριασμών. 

 Η εισαγωγή ενός συστήματος για τη δημιουργία προσχέδιων λογιστικών 
προτύπων, τα οποία θα μελετούσαν και θα ενέκριναν τα αρμόδια 
αντιπροσωπευτικά σωματεία. 

 Η διαδικασία συνεχούς βελτίωσης επί των απαιτήσεων για αποκάλυψη λογιστικών 
πληροφοριών που θα προβλέπονταν από εταιρικούς νόμους και ρυθμιστικά 
όργανα, όπως το Χρηματιστήριο. 

 Εκείνη την περίοδο υπήρξαν κάποιοι ισχυρισμοί σύμφωνα με  τους οποίους, αν η 
επέμβαση του ICAEW δεν ήταν άμεση, αναμενόταν η εμπλοκή της Κυβέρνησης, η οποία 
επρόκειτο να συστήσει ένα αρμόδιο όργανο το οποίο θα καλούνταν να επιλύσει το πρόβλημα. 
Συνεπώς, μπορεί να λεχθεί ότι το πρόγραμμα λογιστικών προτύπων δημιουργήθηκε σαν 
απάντηση στο αίτημα θέσπισης βελτιωμένων και συνεπέστερων προτύπων 
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης εκ μέρους του λογιστικού επαγγέλματος.  
 
4.6.2 Επιτροπή Λογιστικών Προτύπων (Accounting Standards Committee)  
  
 Μετά από τη δημοσίευση του Προγράμματος Λογιστικών Προτύπων του ICAEW το 
1969, αυτό προέβη στη σύσταση μιας Επιτροπής Διεύθυνσης Λογιστικών Προτύπων 
(Accounting Standards Steering Committee) αποτελούμενη από 11 μέλη, η οποία αργότερα 
μετονομάστηκε σε Επιτροπή Λογιστικών Προτύπων (Accounting Standards Committee). 
Ένας από τους λόγους για τους οποίους το ICAEW αποφάσισε να προβεί στην ίδρυση της 
ASC ήταν ότι εκείνη την περίοδο υπήρξαν προτάσεις για την συγχώνευση των μεγαλύτερων 
λογιστικών σωματείων, όπως π.χ. το Ινστιτούτο Ορκωτών Λογιστών της Σκωτίας και  το 
Ινστιτούτο Ορκωτών Λογιστών της Ιρλανδίας. Οι προτάσεις αυτές απορρίφτηκαν από μέλη 
του ίδιου του ICAEW, ενώ  τον Ιούνιο του 1970 ιδρύθηκε μια Συμβουλευτική Επιτροπή των 
Λογιστικών Σωματείων (Consultative Committee of Accounting Bodies- CCAB), η οποία θα 
συντόνισε τις δραστηριότητες του επαγγέλματος σε συγκεκριμένους τομείς.  
 Ανάμεσα στους στόχους της ASC ήταν οι εξής : 

 Η αναθεώρηση των προτύπων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. 
 Η δημοσίευση συμβουλευτικών εγγράφων με σκοπό τη διατήρηση και βελτίωση 
των  λογιστικών προτύπων. 

 Η σύσταση εκθέσεων πρότυπης λογιστικής πρακτικής στα Συμβούλια των 
κυβερνώντων Σωματείων. 

 Η διαβούλευση με αντιπροσώπους του Χρηματοοικονομικού τομέα, του 
Εμπορίου, της Βιομηχανίας και της Κυβέρνησης αλλά και με άλλα πρόσωπα που 
εμπλέκονται στη χρηματοοικονομική πληροφόρηση.   

 Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της ASC, με απώτερο στόχο να επαλειφθούν 
οι διαφορές των ποικίλων λογιστικών μεθόδων που ήταν σε χρήση, ακολουθούνταν μια 
συγκεκριμένη διαδικασία η οποία είχε ως αφετηρία την έκδοση ενός «Προσχέδιου Νόμου» 
(Exposure Draft) για ένα συγκεκριμένο θέμα το οποίο μελετούσαν οι λογιστές και το κοινό 
γενικότερα. Τα σχόλια που γίνονταν στο Προσχέδιο Νόμου λαμβάνονταν υπόψη για τη 
θέσπιση μια επίσημης αναφοράς για τη λογιστική μέθοδο που επρόκειτο να εφαρμοστεί για 
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την αντιμετώπιση αυτού του συγκεκριμένου θέματος. Αυτή η επίσημη αναφορά είναι γνωστή 
με τον όρο «Αναφορά Πρότυπης Λογιστικής Πρακτικής» ( Statement of Standard 
Accounting Practice- SSAP). Τα Πρότυπα αυτά υιοθετήθηκαν από την πρώτη κιόλας στιγμή 
από τη λογιστική κοινότητα και μάλιστα κάθε ουσιώδης παρέκκλιση από το Πρότυπο που 
χρησιμοποιήθηκε κατά τη σύνταξη μιας χρηματοοικονομικής αναφοράς, θα έπρεπε να 
αναφέρεται σε αυτήν την αναφορά.  
 Η διαδικασία θέσπισης των SSAP εξελίχθηκε με το πέρασμα του χρόνου και 
αποτέλεσε μια πολύπλοκη και χρονοβόρα διαδικασία πολλών σταδίων. Μόνο το 1990 είχαν 
περιληφθεί δώδεκα στάδια. 
 Μέχρι και σήμερα τα Πρότυπα (πριν τις προσπάθειες εναρμόνισης με τα Διεθνή 
πρότυπα) είναι τα εξής : 

 SSAP 1 “Accounting for the Results of Associated Companies” ∗ 
 SSAP 2 “Disclosure of Accounting Policies” ∗ 
 SSAP 3 “Earnings per Share” ∗ 
 SSAP 4 “Accounting for Government Grants” 
 SSAP 5 “Accounting for Value Added Tax” 
 SSAP 6 “Extraordinary Items and Prior Year Adjustments” ∗ 
 SSAP 7 “Accounting for Changes in the Purchasing Power of Money” ∗ 
 SSAP 8 “The Treatment of Taxation Under the Imputation System in the Accounts 

           of Companies” ∗ 
 SSAP 9 “Stocks and Long-Term Contracts” 
 SSAP 10 “Statements of Source and Application of Funds” ∗ 
 SSAP 11 “Accounting for Deferred Tax” ∗ 
 SSAP 12 “Accounting for Depreciation” ∗ 
 SSAP 13 “Accounting for Research and Development” ∗ 
 SSAP 14 “Group Accounts” ∗ 
 SSAP 15 “Accounting for Deferred Taxation” 
 SSAP 16 “Current Cost Accounting” ∗ 
 SSAP 17 “Accounting for Post Balance Events” 
 SSAP 18 “Accounting for Contingencies” ∗ 
 SSAP 19 “Accounting for Investment Properties” 
 SSAP 20 “Foreign Currency Translation” 
 SSAP 21 “Accounting for Leases and Hire-purchase Contracts” 
 SSAP 22 “Accounting for Goodwill” ∗ 
 SSAP 23 “Accounting for Acquisitions and Mergers” ∗ 
 SSAP 24 “Accounting for Pension Costs” ∗ 
 SSAP 25 “Segmental Reporting”. 

 
 Εάν κάποιο ζήτημα δεν ήταν επαρκούς και διαδεδομένης σημαντικότητας για να 
δικαιολογήσει ένα  SSAP, τότε αντ’ αυτού εκδίδονταν μια Έκθεση Προτεινόμενης Πρακτικής 
                                                 
∗ Αυτά τα  Πρότυπα SSAP αντικαταστήθηκαν από τα Πρότυπα FRS ή εγκαταλείφτηκαν με την πα΄ροδο του 
χρόνου.   Αν και η αρχική πρόθεση του ASB ήταν να αντικατασταθούν όλα τα SSAP , ορισμένα από αυτά είναι 
ακόμη σε ισχύ.   
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(Issue of Recommended Practice- SORP), η οποία θα είχε ισχύ μόνο σε συγκεκριμένο 
βιομηχανικό ή επιχειρησιακό τομέα. Αρχικά τα SORPs εκδίδονταν από το ASC ή από το 
συγκεκριμένο τομέα της βιομηχανίας που θα αφορούσαν, μετά από την έγκριση του 
ASC.38Αυτή η διαδικασία έπαψε να εφαρμόζεται μετά από την ίδρυση του ASB, το οποίο 
πλέον παρέχει εξουσιοδότηση σε αναγνωρισμένα Σωματεία για τη θέσπιση των SORPs και 
επεμβαίνει μόνο στις περιπτώσεις που το SORP δεν είναι σύμφωνο με την τρέχουσα 
λογιστική πρακτική ή έρχεται σε σύγκρουση με αυτή.  
  
 
4.6.3 Οι μεταρρυθμίσεις του Dearing ( The Dearing reforms)  
 
 Το 1987 η CCAB ίδρυσε μια επιτροπή υπό την προεδρία του Σερ Ron Dearing για την 
αναθεώρηση και τη διατύπωση συστάσεων επί της διαδικασίας θέσπισης προτύπων. Αυτή η 
Επιτροπή αποτέλεσε ένα νέο οργανισμό θέσπισης προτύπων και αντικατέστησε την Επιτροπή  
ASC. Η νέα δομή φαίνεται παρακάτω: 
 

 
Financial Reporting Council (FRC) 

 
Accounting Standards Board (ASB)   Financial Reporting Review Panel 

 
Urgent Issues Task Force (UITF) Public Sector Liaison Committee 
 
  
 Με την ανάπτυξη αυτού του νέου πλαισίου εργασίας αναμενόταν η επίτευξη ενός 
μεγαλύτερου βαθμού συνέπειας μεταξύ των λογιστικών προτύπων. Θα ήταν επίσης ιδιαίτερα 
χρήσιμο σε εκείνους που εμπλέκονται στην προετοιμασία των λογαριασμών, καθώς θα είναι 
πλέον σε  θέση να κατανοήσουν καλύτερα τα λογιστικά πρότυπα.  
 Η Επιτροπή σε αναφορά της δήλωσε πως τα λογιστικά πρότυπα θα έπρεπε να 
παραμείνουν η κύρια υπευθυνότητα των ελεγκτών και των προσώπων που ασχολούνται με 
την προετοιμασία των χρηματοοικονομικών  καταστάσεων και δεν θα έπρεπε επομένως να 
ενσωματωθούν σε νομικές διατάξεις.  
 Η διαδικασία θέσπισης προτύπων επιβλέπεται από το Συμβούλιο 
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης  (Financial Reporting Council - FRC).  Ο ρόλος 
αυτού του Συμβουλίου είναι 39: 

 Να προάγει τις βέλτιστες λογιστικές πρακτικές και να κάνει συστάσεις στην 
Κυβέρνηση για τη βελτίωση της νομοθεσίας αναφορικά με τη Λογιστική.  

 Να καθοδηγεί το Συμβούλιο Θέσπισης Προτύπων (Accounting Standards 
Board-ASB) σε διαδικαστικά ζητήματα. 

                                                 
38 PriceWaterhouseCoopers , (1999), “Student’s Manual of Accounting, The Guide to UK Accounting Law and 
Practice”, International Thomson Business Press, UK, p.2018 
 
39 Blake J., (1995), “Accounting Standards”, Fifth Edition, Pitman Publishing, Great Britain, p.7 
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 Να επιβλέπει την πραγματοποίηση των ρυθμίσεων, να διευθετεί το ζήτημα της 
χρηματοδότησης και να διαβουλεύεται με το  ASB και την Επιτροπή 
Αναθεώρησης της Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης  (Financial Reporting 
Review Panel).  

  
 Το ASB κατέλαβε το ρόλο του ASC όσον αφορά τη δημιουργία προτύπων, 
χρησιμοποιώντας μια παρόμοια συμβουλευτική διαδικασία, αλλά αντί των όρων «Αναφορές 
Πρότυπης Λογιστικής Πρακτικής» ( Statements of Standard Accounting Practice- SSAPs) και 
«Προσχέδια Νόμου» (Exposure Drafts- EDs) χρησιμοποιούνται οι όροι «Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης» (Financial Reporting Standards- FRSs) και 
«Προσχέδια Νόμου Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης» (Financial Reporting Exposure 
Drafts-FREDs).  Το ΑSB υιοθέτησε όλα τα Πρότυπα που είχαν εκδοθεί από το ASC, ενώ 
παράλληλα τους απέδωσε την ανάλογη νομική ισχύ.  
 Τα λογιστικά πρότυπα που εκδίδονται πλέον, είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της 
Εταιρικής Πράξης του 1985 και σε αντίθεση με τα Πρότυπα του ASC έχουν αναγνωριστεί 
και ενσωματωθεί σε νομοθετήματα. Ένα ακόμη από τα πλεονεκτήματα αυτής της 
αναθεώρησης που πρότεινε ο  Dearing είναι ότι το ASΒ (σε αντίθεση με το  ASC) έχει τη 
δικαιοδοσία να εκδίδει πρότυπα απευθείας, με αποτέλεσμα η διαδικασία αυτή να καθίσταται 
λιγότερο χρονοβόρα.   
 
 Η διαδικασία που προβλέπεται από το ASB για τη θέσπιση προτύπων είναι η εξής : 
Αρχικά εκδίδονται τα Προσχέδια υπό Συζήτηση (Working Drafts for Discussion) τα οποία 
στη συνέχεια μετατρέπονται σε Προσχέδια Νόμου Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 
(Financial Reporting Exposure Drafts), τα οποία με τη σειρά τους καταλήγουν στη 
δημοσίευση των Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Financial Reporting 
Standards). Μέχρι και πριν την υιοθέτηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, είχαν 
εκδοθεί τα ακόλουθα Πρότυπα: 

 FRS  1 “Cash Flow Statements” 
 FRS  2 “Accounting for Subsidiary Undertakings” 
 FRS  3 “Reporting Financial Performance” 
 FRS  4 “Capital Instruments” 
 FRS  5 “Reporting the Substance of Transactions” 
 FRS  6 “Acquisitions and Mergers” 
 FRS  7 “Fair Values in  Acquisition Accounting” 
 FRS  8 “Related Party Disclosure”. 
 FRS  9 “Associates and Joint Ventures” 
 FRS 10 “Goodwill and Intangible Assets” 
 FRS 11 “Impairment of Fixed Assets and Goodwill” 
 FRS 12 “Provisions, Contingent Liabilities and  Contingent Assets” 
 FRS 13 “Derivatives and other Financial Instruments” 
 FRS 14 “Earnings per Share” 
 FRS 15 “Tangible Fixed Assets” 
 FRS 16 “Current Tax” 
 FRS 17 “Retirement Benefits” 
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 FRS 18 “Accounting Policies” 
 FRS 19 “Deferred Tax” 
 FRSSE (effective June 2002) - Financial Reporting Standard for Smaller Entities 
 Amendment to FRS 5 'Reporting the Substance of Transactions': Revenue 

Recognition 
 Ο ρόλος της Επιτροπής Αναθεώρησης της Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης  
(Financial Reporting Review Panel) είναι η εξέταση των ουσιωδών παρεκκλίσεων από τις 
λογιστικές απαιτήσεις της Εταιρικής Πράξης του 1985, συμπεριλαμβανομένου των 
παρεκκλίσεων από τα εφαρμόσιμα λογιστικά πρότυπα. Η Επιτροπή έχει την εξουσιοδότηση 
από την Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Βιομηχανίας του Κράτους ( Secretary of State for 
Trade and Industry) να συζητά αυτού του είδους τις παρεκκλίσεις με τα διευθυντικά στελέχη 
των επιχειρήσεων. Συνήθως προσπαθεί να πετύχει μια εθελοντική συμφωνία με τα στελέχη 
για τις αναθεωρήσεις των οικονομικών καταστάσεων υπό αμφισβήτηση. Αλλά  όπου κρίνεται 
απαραίτητο,  προσφεύγει  στην εμπλοκή των δικαστηρίων για τη αποκατάστασή τους.   
 Η Επιτελική Μονάδα επί των Επειγουσών Ζητημάτων (Urgent Issues Task Force 
-UITF) είναι μια υπο-επιτροπή του ASB και βασικό της μέλημα είναι να προσφέρει μια 
επίσημη διατύπωση γνώμης και να βοηθά το ASB σε ζητήματα όπου δεν μπορούν να δώσουν 
λύση τα Πρότυπα και οι Εταιρικές Πράξεις, καθώς αυτές οι δύο πηγές ενδέχεται να περιέχουν 
διατάξεις που να έχουν ερμηνευτεί με διαφορετικό τρόπο και να  καταλήγουν σε 
αντικρουόμενα αποτελέσματα.  
 Τέλος, η Επιτροπή Ζητημάτων του Δημόσιου Τομέα (Public Sector Liaison 
Committee) είναι μια μικρότερη υπο-επιτροπή, η οποία έχει την αρμοδιότητα να 
συμβουλεύει το ASB για τις επιπτώσεις των σχεδίων του στον δημόσιο τομέα, αποβλέποντας 
στην ελαχιστοποίηση των διαφορών των πρακτικών του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.  
 
 
  

 

http://www.frc.org.uk/asb/technical/standards/pub0794.html
http://www.frc.org.uk/asb/technical/standards/pub1375.html
http://www.frc.org.uk/asb/technical/standards/pub1375.html
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 
 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ  
ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΗΝ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

 
5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 Στο κεφάλαιο που ακολουθεί, επιχειρείται μια συνοπτική σύγκριση των Λογιστικών 
Προτύπων της Ελλάδας και του Ην.Βασιλείου. Η σύγκριση εστιάζεται στο περιεχόμενο και 
στη λογιστική αντιμετώπιση των στοιχείων των βασικών οικονομικών καταστάσεων, είτε 
αυτές συντάσσονται στα πλαίσια μιας ατομικής επιχείρησης είτε στα πλαίσια ενός ομίλου 
επιχειρήσεων. Η σύγκριση αφορά τη λογιστική εναρμόνιση των δύο χωρών σε εθνικό 
επίπεδο, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι μεταγενέστερες προσπάθειες για την εναρμόνιση 
προς τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, καθώς σε αυτήν την περίπτωση θα ήταν μια προσπάθεια 
διαπίστωσης του βαθμού σύγκλισης των χωρών προς τα Διεθνή Πρότυπα αφού και οι δύο 
χώρες δεν έχουν υιοθετήσει ακόμη την πλήρη εναρμόνιση.     
 
 
5.2 ΤΥΠΟΙ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ 
 
Ην.Βασίλειο 
 
 Στο Ην. Βασίλειο υπάρχουν αρκετοί διαφορετικού τύποι επιχειρηματικών οντοτήτων. 
Εκτός λοιπόν από την ατομική επιχείρηση, οι πιο συνήθεις τύποι είναι:40

 
 H Ανώνυμη Εταιρία (Public limited company, Plc), της οποίας οι μετοχές είναι 
διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο. Ο ελάχιστος αριθμός μετόχων που 
απαιτείται είναι δύο, ενώ το ελάχιστο απαιτούμενο μετοχικό κεφάλαιο πρέπει να 
ανέρχεται στις 50.000 λίρες (€38,092.14) , από το οποίο πρέπει να έχει καταβληθεί το 
25%. Προκειμένου να εγκριθούν οι οικονομικές καταστάσεις, να οριστούν ελεγκτές 
και να αντιμετωπιστούν άλλα ανακύπτοντα ζητήματα, θα πρέπει να πραγματοποιείται 
συμβούλιο από τους μετόχους της εταιρίας.   

 H Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης (Private limited company, Ltd), της οποίας οι 
μετοχές δεν είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο. Δεν υπάρχει κατώτατο 
όριο κεφαλαίου, ενώ οι μέτοχοι ευθύνονται μέχρι το ποσό του εισφερόμενου 
κεφαλαίου. Συνεπώς, σε περίπτωση χρεοκοπίας της εταιρίας, προστατεύονται τα 
περιουσιακά στοιχεία του μετόχου, αλλά όχι και το επενδεδυμένο κεφάλαιο το οποίο 
χάνεται. Για τη σύσταση της εταιρίας αρκεί μόνο ένα άτομο.  

 Ετερόρρυθμη Εταιρεία (Limited Partnership), στην οποία ένας τουλάχιστον από 
τους εταίρους ευθύνεται απεριόριστα με όλη την περιουσία του και οι άλλοι μόνο 

                                                 
40 http://en.wikipedia.org/ 
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ανάλογα με το ποσό της εισφοράς τους. Αυτοί που ευθύνονται απεριόριστα είναι οι 
ομόρρυθμοι εταίροι, ενώ εκείνοι που ευθύνονται περιορισμένα είναι ετερόρρυθμοι. 

 H Ομόρρυθμη Εταιρεία (Partnership), στην οποία τα μέλη της συμμετέχουν εξίσου 
στα κέρδη, στους κινδύνους και στις υποχρεώσεις της, ανεξάρτητα από το ποσοστό 
της συμμετοχής τους. Δεν υπάρχει κατώτατο όριο κεφαλαίου για τη σύσταση της 
εταιρίας.  

 
 
Ελλάδα  
 

 Και στην Ελλάδα, εκτός από την ατομική επιχείρηση, συναντώνται και οι παραπάνω 
τύποι επιχειρηματικών οντοτήτων, αλλά υπάρχουν ορισμένες διαφορές: 
 

 Ανώνυμη Εταιρία, Α.Ε.  : Σύμφωνα με το Ν.2190/20, το κεφάλαιο της Ανωνύμου 
Εταιρείας, αναλαμβανόμενο από δύο τουλάχιστον ιδρυτές δύναται να  καταβληθεί 
εις ολόκληρο ή εν μέρει. Στη δεύτερη  περίπτωση της εν μέρει καταβολής, το 
καταβεβλημένο μέρος πρέπει να είναι οπωσδήποτε τουλάχιστον ίσον το κατώτατο 
όριο που ορίζεται στο ποσό των 60.000 ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά τη  
σύσταση της εταιρίας.  

 Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ε.Π.Ε. : Σύμφωνα με το Ν.3190/1955, το 
κεφάλαιο της εταιρείας δεν δύναται να είναι κατώτερο των 18.000 ευρώ, ολοσχερώς 
καταβεβλημένο κατά την κατάρτιση της εταιρικής σύμβασης. Το ήμισυ τουλάχιστον 
του  ποσού αυτού πρέπει να είναι καταβεβλημένο σε μετρητά.  

 Ετερόρρυθμη Εταιρεία, Ε.Ε. : Υπάρχουν δύο είδη Ε.Ε., η απλή και οι κατά 
μετοχές Ε.Ε. 41 Η απλή Ε.Ε. μοιάζει με την αντίστοιχη Limited Partnership, ενώ η 
κατά μετοχές Ε.Ε. διαφέρει από την απλή στο ότι το κεφάλαιο που εισφέρουν οι 
ετερόρρυθμοι εταίροι διαιρείται σε μερίδια και παρίσταται με μετοχές που εύκολα 
μπορούν να μεταβιβαστούν, όπως συμβαίνει και με τις Α.Ε. Το χαρακτηριστικό αυτό 
καθιστά την κατά μετοχές Ε.Ε. μικτή εταιρία. Διατηρεί δηλαδή τον προσωπικό της 
χαρακτήρα όσον αφορά τους ομόρρυθμους εταίρους, ενώ συγχρόνως παρουσιάζει 
κεφαλαιουχικό χαρακτήρα  όσον αφορά τους ετερόρρυθμους εταίρους. Παρά τα 
πλεονεκτήματά της, αυτή η μορφή εταιρίας συναντάται σπάνια στην πράξη, καθώς 
προτιμάται η  Α.Ε. 

 Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ο.Ε. : Δεν εντοπίζεται κάποια ουσιαστική διαφορά. 
  
 Εκτός των παραπάνω μορφών, στην ελληνική πραγματικότητα συναντάται και η 
Αφανής Εταιρία, ο Συνεταιρισμός και η Συμπλοιοκτησία.  

                                                 
41 Τσακλάγκανος Α., (2006), «Χρηματοοικονομική Λογιστική, (Σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα)», 
Δεύτερη Έκδοση, Εκδόσεις Κυριακίδη α.ε., Θεσσαλονίκη, σελ. 82 – 83 
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5.3 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Ην.Βασίλειο  
 
 Η  Εταιρική Πράξη του 1985 απαιτεί τη σύνταξη των ακόλουθων οικονομικών 
καταστάσεων : 
 

1. Ισολογισμός 
2. Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης  
3. Επεξηγηματικές Σημειώσεις.  
Η προετοιμασία των καταστάσεων θα πρέπει να γίνεται για κάθε λογιστική περίοδο και 
με τρόπο που να παρουσιάζουν μια αληθινή και δίκαιη εικόνα της περιουσιακής 
κατάστασης της επιχείρησης.   

 Ακόμη το Πρότυπο FRS  1 “Cash Flow Statements”, προβλέπει τη σύνταξη της 
4. «Κατάστασης Ταμειακών Ροών»  
και το FRS  3 “Reporting Financial Performance” την  
5. «Κατάσταση των Συνολικά Αναγνωρισμένων Κερδών και Ζημιών».  

 Οι λογαριασμοί που περιλαμβάνονται στις παραπάνω καταστάσεις θα πρέπει να 
εμφανίζουν τα υπόλοιπα για την αρχή και το τέλος της χρήσης, αλλά δεν απαιτούνται 
συγκριτικά στοιχεία της προηγούμενης χρήσης. Ακόμη θα πρέπει να ελέγχονται από 
εξωτερικούς ελεγκτές και το αποτέλεσμα του ελέγχου που περιλαμβάνεται στο  
«Πιστοποιητικό Ορκωτού Ελεγκτή» να δημοσιεύεται.  
 Όλες οι οικονομικές καταστάσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από την «Έκθεση του 
Διοικητικού Συμβουλίου», ενώ πολλές μεγάλες επιχειρήσεις επισυνάπτουν και μια 
«Ανασκόπηση της Απόδοσης» της επιχείρησης.   
 Αναφορικά με το τη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων που 
προβλέπονται από την Πράξη, θα πρέπει να ακολουθούνται οι αρχές της «συνεχίσεως της 
δραστηριότητας της οικονομικής μονάδας», της «συνέπειας των λογιστικών μεθόδων»,  
της «συντηρητικότητας»  και η αρχή των «δεδουλευμένων», που ενσωματώθηκαν στη 
νομοθεσία του Ην.Βασιλείου κατά την εναρμόνισή της προς την Τέταρτη Κοινοτική Οδηγία.  
  
 Ακόμη, προκειμένου οι πληροφορίες των οικονομικών καταστάσεων να καταστούν 
χρήσιμες στους χρήστες αυτών, για να αξιολογήσουν την χρηματοοικονομική θέση, απόδοση 
και την χρηματοοικονομική προσαρμοστικότητα μιας επιχείρησης, θα πρέπει να έχουν 
ορισμένα «ποιοτικά χαρακτηριστικά». Ορισμένα από αυτά τα χαρακτηριστικά σχετίζονται 
με το περιεχόμενο των πληροφοριών των οικονομικών καταστάσεων και άλλα με τον τρόπο 
παρουσίασης αυτών των πληροφοριών. 42 Τα βασικά ποιοτικά χαρακτηριστικά που 
σχετίζονται με το περιεχόμενο είναι η συνάφεια (relevance) και η αξιοπιστία (reliability). 
Τα υπόλοιπα είναι τα εξής:  
 

1. Ουσιαστικότητα (Materiality). 

                                                 
42 Glautier MWE, Underdown B., (1997), “Accounting , Theory and Practice”, Sixth Edition, Pitman Publishing, 
Great Britain, p.199-202 
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2. Πιστή απεικόνιση (Faithful representation). 
3. Περιεχόμενο ( Substance). 
4. Ουδετερότητα (Neutrality).  
5. Συντηρητικότητα (Prudence). 
6. Πληρότητα (Completeness). 
7. Συγκρισιμότητα (Comparability). 
8. Συνέπεια (Consistency). 
9. Κατανοησιμότητα ( Understandability).  
10. Επικαιρότητα ( Timeliness).  
 

 Θα πρέπει ακόμη τα διάφορα αντικείμενα να αθροίζονται και να κατηγοριοποιούνται 
κατάλληλα, προκειμένου να κατανοούνται καλύτερα από τους χρήστες. Ακόμη θα πρέπει να 
υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ των χαρακτηριστικών, καθώς ενδέχεται το ένα να αναιρεί το 
άλλο, π.χ. οι πληροφορίες που είναι πιο αξιόπιστες είναι συνήθως λιγότερο συναφείς, και το 
αντίστροφο. Θα  πρέπει να διενεργείται ακόμη, μια ανάλυση κόστους-οφέλους, καθώς τα 
οφέλη που αποκομίζονται από την παροχή των πληροφορικών θα πρέπει να ξεπερνούν το 
κόστος  για την διάθεσή τους.  
 Τέλος, θα πρέπει μα τονιστεί ότι δεν υπάρχει ένα σχέδιο λογαριασμών αντίστοιχο του 
Ε.Γ.Λ.Σ., αλλά οι λογαριασμοί κατηγοριοποιούνται με βάση τους τίτλους και υποτίτλους 
λογαριασμών που προβλέπονται από την Εταιρική Πράξη του 1985.   
 
 
Ελλάδα 
 
 Η λογιστική πρακτική στη χώρα μας είχε καθιερώσει τη σύνταξη ετησίως, από τις 
Α.Ε. και τις Ε.Π.Ε.,  του Ισολογισμού, του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως και του 
Λογαριασμού Διαθέσεως Κερδών. Η σύνταξη των οικονομικών αυτών καταστάσεων είχε 
επίσης καταστεί υποχρεωτική από την εμπορική και φορολογική νομοθεσία.  
 Το Ε.Γ.Λ.Σ. καθορίζει λεπτομερειακά το περιεχόμενο και τη δομή των παραπάνω 
οικονομικών καταστάσεων και , προσαρμοζόμενο με τις απαιτήσεις της Ε.Ο.Κ., προβλέπει 
την κατάρτιση και άλλης οικονομικής κατάστασης, του Προσαρτήματος, που ήταν άγνωστη 
στη χώρα μας.  
 Ο Ν.2190/20, ορίζει ότι οι «Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις» περιλαμβάνουν : 

1. Τον Ισολογισμό 
2. Το Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως 
3. Τον Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και 
4. Το Προσάρτημα. 

 Τα έγγραφα αυτά αποτελούν ενιαίο σύνολο. Στην περίπτωση ομίλου επιχειρήσεων, θα 
πρέπει να προετοιμάζονται και οι αντίστοιχες «Ενοποιημένες Οικονομικές καταστάσεις». 
 Το Ε.Γ.Λ.Σ., εκτός από τις παραπάνω οικονομικές καταστάσεις, προβλέπει και την 
κατάρτιση της «Καταστάσεως Λογαριασμού Γενικής Εκμεταλλεύσεως», η οποία όμως δεν 
υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Υποβάλλονται όμως σε δημοσιότητα, οι «Εκθέσεις του 
Διοικητικού Συμβουλίου» σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις. Μάλιστα, ο νόμος 
επιβάλλει την κατάρτιση και διανομή στους μετόχους της «Εκθέσεως του Δ.Σ.» προς τη 
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γενική συνέλευση των μετόχων, προκειμένου το Δ.Σ. να παράσχει ορισμένες 
συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων, 
να καταστήσει γνωστά τα σημαντικότερα «οψιγενή» γεγονότα, δηλαδή τα γεγονότα που 
συνέβησαν στην επιχείρηση κατά τη χρονική περίοδο από την ημέρα κλεισίματος του 
Ισολογισμού μέχρι την ημέρα της συνελεύσεως και τέλος να σκιαγραφήσει τις προοπτικές 
της εταιρίας. 43  
 Ακόμη, σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς (5/204/14.11.2000), οι εταιρίες οι οποίες έχουν μετοχές εισηγμένες στον 
Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, υποχρεούνται στην κατάρτιση «Κατάστασης Ταμειακών 
Ροών». Τέλος, οι οικονομικές καταστάσεις θα πρέπει να υποβάλλονται σε έλεγχο από 
εξωτερικό ελεγκτή του οποίο το «Πιστοποιητικό» θα πρέπει να δημοσιεύεται μαζί με τις 
καταστάσεις.  
 Σχετικά με τη μεθοδολογία κατάρτισης των καταστάσεων, εκτός των «Γενικά 
Παραδεγμένων Λογιστικών Αρχών» θα πρέπει να ισχύουν και οι ακόλουθες αρχές που 
καθιερώθηκαν από το Ν.2190/20: 
 

 Η αρχή της πραγματικής εικόνας σύμφωνα με την οποία οι οικονομικές 
καταστάσεις θα πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα 
της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των 
αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρίας.   

 Η αρχή της απόλυτης σαφήνειας με βάση την οποία θα πρέπει να συντάσσονται με 
απόλυτη σαφήνεια, ώστε ο χρήστης τους να μην έχει αμφιβολίες για το περιεχόμενό 
τους.  

 Η αρχή της καταρτίσεως των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα 
υποδείγματα του Ε.Γ.Λ.Σ. 

 Η αρχή της συνέπειας στη δομή των οικονομικών καταστάσεων. 
 Η αρχή της ιδιαίτερης εμφανίσεως και της σειράς των λογαριασμών στις 
οικονομικές καταστάσεις.  

 Η αρχή του επιβάλλει την προσαρμογή  στην εμφάνιση του Ισολογισμού και του 
λογαριασμού των Αποτελεσμάτων Χρήσης σε ειδικές περιπτώσεις. 

 Η αρχή της ομοιογένειας. 
 Η αρχή της συγχώνευσης των λογαριασμών με αραβική αρίθμηση. 
 Η αρχή της παραθέσεως των κονδυλίων της προηγούμενης χρήσεως. 
 Η αρχή της ενσωματώσεως των οικονομικών καταστάσεων των υποκαταστημάτων 
της εταιρίας και 

 Η αρχή του μη συμψηφισμού λογαριασμών ενεργητικού –παθητικού και εσόδων-
εξόδων.  

 
 
 
 

                                                 
43 Σακέλλης Ε., (2003), «Το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο», Τόμος Δ’, Δεύτερη έκδοση, Εκδόσεις 
Σακέλλη, Αθήνα, σελ.2887 
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5.4 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 
 
Ην.Βασίλειο  
 
 Η Εταιρική Πράξη του 1985 επιτρέπει την κατάρτιση της Κατάστασης Ισολογισμού 
με βάση δύο υποδείγματα:44

 
1. το «κάθετο» υπόδειγμα, στο οποίο οι τρέχουσες (ληξιπρόθεσμες) υποχρεώσεις 

(current liabilities) αφαιρούνται από το κυκλοφορούν ενεργητικό (current assets) 
προκειμένου να υπολογιστεί το καθαρό κυκλοφορούν ενεργητικό ή οι καθαρές 
υποχρεώσεις. Αυτό το υπόδειγμα είναι αυτό που συναντάται πιο συχνά στην πράξη.  

2. το «δίπλευρο» υπόδειγμα, στο οποίο παρουσιάζεται το σύνολο του Ενεργητικού στο 
αριστερό ή στο πάνω μέρος  της σελίδας και το συνολικό κεφάλαιο, τα αποθεματικά 
και το Παθητικό στο δεξιό ή στο κάτω μέρος της σελίδας.    
Το Ενεργητικό και το Παθητικό παρουσιάζονται κατά αντίστροφη σειρά 
ρευστότητας.  

 Το Πρότυπο FRS 4 “Accounting for Capital Instruments” απαιτεί την αποκάλυψη 
πρόσθετων πληροφοριών. Έτσι στην όψη του Ισολογισμού θα πρέπει να φαίνονται τα 
κεφάλαια των μετόχων  και τα δικαιώματα μειοψηφίας σε εξαρτώμενες επιχειρήσεις, τα 
οποία θα πρέπει να αναλύονται κοινές και προνομιούχες μετοχές.  
 
Ελλάδα  

 
 Στην Ελλάδα, ο Ισολογισμός καταρτίζεται με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, 
εμφανίζοντας το κόστος κτήσεως των περιουσιακών στοιχείων στο παρελθόν και τις πηγές 
των κεφαλαίων που διατέθηκαν στο παρελθόν για την απόκτηση αυτών των περιουσιακών 
στοιχείων.  
 Ο Ν.2190/20, με τη διάταξη του άρθρου 42γ, επιβάλλει  στις Ανώνυμες Εταιρίες  την 
κατάρτιση των ισολογισμών τους σε «δύο σκέλη, στο πρώτο των οποίων περιλαμβάνεται το 
Ενεργητικό και στο δεύτερο τα Παθητικό», σύμφωνα με το υπόδειγμα του Ε.Γ.Λ.Σ. και 
σύμφωνα με όσα το Ε.Γ.Λ.Σ. ορίζει «αναφορικά με το περιεχόμενο κάθε κατηγορίας και κάθε 
λογαριασμού του ισολογισμού αυτού», ενώ δεν αναγράφονται η στήλη των κωδικών αριθμών 
των λογαριασμών και η στήλη των αξιών σε ξένο νόμισμα. Από τα παραπάνω συνάγεται ότι 
ο Ν.2190/20 επιβάλλει την οριζόντια και απορρίπτει την κάθετη διάταξη του 
ισολογισμού. 
 Τα παραπάνω ισχύουν και τις  Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης (αρ. 22 παρ. 2 του 
Ν.3190/1955). 

                                                 
44 Jones C., Samar-Fauchon M., (2001), “European Comparison: UK & France, The main differences between 
UK and French Accounting Practice” , Deloitte & Touche, London, p.17 
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5.4.1 ΑΫΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
Ην.Βασίλειο 
 
  Τα «Αϋλα Περιουσιακά Στοιχεία» είναι ένας βασικός τίτλος που θα πρέπει να 
εμφανίζεται στην όψη του Ισολογισμού. Οι ακόλουθοι υπότιτλοι απαιτούνται επίσης, αλλά 
μπορούν να εμφανίζονται είτε στην όψη του ισολογισμού είτε στις σχετικές σημειώσεις:45

 Έξοδα ανάπτυξης (Development costs) 
 Δικαιώματα εκμετάλλευσης και ευρεσιτεχνίας, παραχωρήσεις δικαιωμάτων 
εκμετάλλευσης, εμπορικά σήματα και παρόμοια δικαιώματα (Concessions, patents, 
licenses, trademarks, and similar rights and assets) 

 Υπεραξία ( Goodwill) 
 Καταβολές έναντι λογαριασμού (Payments on account).  

 Για τις παραπάνω κατηγορίες λογαριασμών θα πρέπει να εμφανίζονται τα υπόλοιπα 
για την αρχή και το τέλος της χρήσης, αλλά δεν απαιτούνται συγκριτικά στοιχεία της 
προηγούμενης χρήσης. Η Πράξη απαιτεί ακόμη την αποκάλυψη πληροφοριών σχετικά με τις 
λογιστικές μεθόδους που εφαρμόστηκαν για την απόσβεση και την μείωση της αξίας των 
περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των αϋλων. Γενικά, θα πρέπει να 
αποκαλύπτεται η μέθοδος απόσβεσης που εφαρμόστηκε και η περίοδος παραγραφής. 
 Σχετικά με τη λογιστική αξία με την οποία πρέπει να εμφανίζονται τα αϋλα, η Πράξη 
του 1985 απαιτεί την αναγνώριση τους αρχικά στην τιμή κτίσης ή στο κόστος παραγωγής, και 
επιτρέπει την επανεκτίμηση τους (εκτός από την περίπτωση της υπεραξίας) στην τρέχουσα 
τιμή αγοράς. Ακόμη, τα αϋλα, εκτός της υπεραξίας, θα πρέπει να αποσβένονται στην 
υπολειμματική τους αξίας για το χρονικό διάστημα της ωφέλιμης οικονομικής ζωής τους. 
 Στην περίπτωση που ένα αϋλο περιουσιακό στοιχείο έχει δημιουργηθεί από την ίδια 
την επιχείρηση και δεν αποκτάται σαν μέρος της αγοράς μιας επιχείρησης, μπορεί να 
κεφαλαιοποιηθεί μόνο στην περίπτωση που υπάρχει γι’ αυτό μια άμεσα αναγνωρισμένη 
αγοραία αξία (readily ascertainable market price).46 Σχετικά με την απόσβεση των άυλων και 
την διαπίστωση υποτίμησης της αξίας των στοιχείων  (impairment review), ισχύουν τα όσα 
αναλύονται σε επόμενη ενότητα.   
 Συγκεκριμένα, για κάθε ποσό που εντάσσεται στην κατηγορία των «Εξόδων 
Ανάπτυξης» θα πρέπει να αναφέρεται η περίοδος κατά την οποία τα αρχικά 
κεφαλαιοποιημένα έξοδα αποσβέστηκαν ή πρόκειται να αποσβεστούν, καθώς και οι λόγοι 
κεφαλαιοποίησης των εξόδων ανάπτυξης. Το Πρότυπο SSAP 13 “Accounting for Research 
and Development” απαιτεί ακόμη την αποκάλυψη πληροφοριών σχετικά με τη λογιστική 
μέθοδο που ακολουθείται για αυτή την κατηγορία λογαριασμών.  
 Τα Έξοδα Ανάπτυξης που σχετίζονται με καθορισμένα προγράμματα μπορούν να 
κεφαλαιοποιηθούν σε μελλοντικές περιόδους, με την προϋπόθεση ότι το αποτέλεσμα του 
προγράμματος μπορεί να προσδιοριστεί με εύλογη βεβαιότητα σύμφωνα με την τεχνική 
σκοπιμότητα και την εμπορική βιωσιμότητά του. Στην αντίθετη περίπτωση, τα  Έξοδα 

                                                 
45 Wild K., Creighton B. by Deloitte & Touche, (2000), “GAAP 2001, UK Financial Reporting and Accounting”, 
Bath Press, London, p. 423 
46 Jones C., Samar-Fauchon M., (2001), “European Comparison: UK & France, The main differences between 
UK and French Accounting Practice” , Deloitte & Touche, London, p.52 
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Ανάπτυξης (εκτός αυτών που καλύπτονται από συμβόλαια με τρίτους και αυτών που γίνονται 
για τον εντοπισμό και την εκμετάλλευση ορυκτών) και όλα τα Έξοδα Έρευνας, εκπίπτουν 
κατά το χρόνο πραγματοποίησής τους.  
 Τα «Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως» μιας επιχείρησης, σύμφωνα με 
την Πράξη του 1985, δεν μπορούν να κεφαλαιοποιηθούν. Μπορούν όμως να αποσβεστούν 
έναντι ενός λογαριασμού κέρδους από την έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο (share 
premium account). Τα έξοδα αυτά δεν περιλαμβάνουν λειτουργικές ζημίες κατά τα πρώτα 
χρόνια λειτουργίας της επιχείρησης. Ενδέχεται, ορισμένα έξοδα πρώτης εγκατάστασης να 
κεφαλαιοποιηθούν σαν μέρος μιας αγοράς ή ιδιοκατασκευής ενός ενσώματου πάγιου 
στοιχείου, όταν σχετίζονται με την περίοδο κατά την οποία το πάγιο είναι διαθέσιμο προς 
χρήση αλλά δεν υπάρχει δυνατότητα λειτουργίας σε κανονικά επίπεδα χωρίς αυτήν την 
περίοδο εκκίνησης. Εντούτοις, σύμφωνα με το Πρότυπο FRS 15 “Tangible Fixed Assets”, οι 
λειτουργικές ζημίες λόγω έλλειψης ζήτησης, δεν μπορούν να κεφαλαιοποιηθούν. Για 
παράδειγμα, οι ζημίες που δημιουργήθηκαν σε ένα ξενοδοχείο το οποίο μπορούσε να 
λειτουργήσεις σε κανονικά επίπεδα σχεδόν αμέσως, αλλά βάσει εμπειρίας η ζήτηση θα 
αυξάνεται αργά και συνεπώς η πλήρης εκμετάλλευσή του θα επιτευχθεί μόνο μετά από μια 
περίοδο αρκετών μηνών, δεν μπορούν να κεφαλαιοποιηθούν.  
 Σχετικά με τα ποσά που καταχωρούνται στα «Δικαιώματα εκμετάλλευσης και 
ευρεσιτεχνίας, παραχωρήσεις δικαιωμάτων εκμετάλλευσης, εμπορικά σήματα και 
παρόμοια δικαιώματα», η Πράξη του 1985 ορίζει ότι επιτρέπεται η εμφάνισή τους στον 
ισολογισμό στην περίπτωση που αποκτήθηκαν για πολύτιμο αντάλλαγμα και δεν απαιτείται 
να εμφανίζονται κάτω από την υπεραξία ή στην περίπτωση που δημιουργήθηκαν από την 
ίδια την επιχείρηση. Για την  απόσβεση των παραπάνω αϋλων ακολουθούνται οι ίδιοι 
κανόνες όπως και στην περίπτωση απόσβεσης της υπεραξίας, με τη διαφορά ότι θεωρείται 
πως έχουν μικρή ωφέλιμη οικονομική ζωή και έτσι η περίοδος κατά την οποία πρέπει να 
αποσβεστούν θα πρέπει να είναι η συντομότερη από την αναμενόμενη περίοδο κερδοφόρας 
εκμετάλλευσης και της περιόδου λήξης του δικαιώματος.  
 Από την άλλη πλευρά, για τα brand names 47 αρχικά δεν υπήρξε κάποια επίσημη 
απαγόρευση για την κεφαλαιοποίησή των ποσών που αφορούσαν. Με την εισαγωγή όμως 
του Προτύπου FRS 10 “Goodwill and Intangible Assets” επιτρέπεται είτε η κεφαλαιοποίηση 
των εξόδων ανάπτυξης ιδίων brand names (own brand names) είτε την επανεκτίμηση 
οποιοδήποτε brand names κατεχόταν ήδη. Ανάλογα αντιμετωπίζονται και οι τίτλοι 
ιδιοκτησίας.   
 Ο ορισμός που δίνεται στο Πρότυπο FRS 10, για τα άυλα περιουσιακά στοιχεία, 
αποκλείει ορισμένα περιουσιακά στοιχεία που μεταχειρίστηκαν ως άυλα ορισμένες μόνο 
φορές  κατά το παρελθόν.  Έτσι, παραδείγματος χάριν, το Λογισμικό Η/Υ που βάσει 
ιδιοκατασκευής ή αγοράς, σε σκοπό τη χρήση από την ίδια την επιχείρηση, το οποίο 
συνδέεται με τον εξοπλισμό Η/Υ, δεν αντιμετωπίζεται πλέον σαν  άυλο περιουσιακό 
στοιχείο, αλλά σαν μέρος των ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων της 
επιχείρησης.48

                                                 
47 Πρόκειται για το όνομα που γράφεται στη συσκευασία, με το οποίο διαφημίζεται ένα προϊόν για να ξεχωρίζει 
και να αναγνωρίζεται από το κοινό. Η ονομασία εμποδίζει την αντιγραφή ή την απομίμηση.
48 Jones C., Samar-Fauchon M., (2001), “European Comparison: UK & France, The main differences between 
UK and French Accounting Practice” , Deloitte & Touche, London, p.53 
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 Σύμφωνα με το Πρότυπο FRS 10, η λογιστική μεταχείριση της «Υπεραξίας» που 
αποκτάται κατά την αγορά μιας επιχείρησης, απαιτεί την κεφαλαιοποίησή της σαν 
περιουσιακό στοιχείο, ενώ αυτή που δημιουργείται εσωτερικά στην επιχείρηση δεν μπορεί 
να κεφαλαιοποιηθεί.  Η ωφέλιμη οικονομική ζωή της υπεραξίας (και οποιουδήποτε άλλου 
αϋλου περιουσιακού στοιχείου) υποτίθεται πως είναι 20 χρόνια ή λιγότερο. Αυτή η υπόθεση 
μπορεί αντικρουστεί κάνοντας χρήση μιας μεγαλύτερης ή ακόμη και απροσδιόριστης 
οικονομικής ζωής, στην περίπτωση που: 

 μπορεί να αποδειχθεί η διάρκεια ζωής της αποκτώμενης επιχείρησης και μάλιστα 
αυτή να δικαιολογεί την υπόθεση ότι η ωφέλιμη ζωή της υπεραξίας υπερβαίνει τα 20 
έτη και επιπλέον  

 η υπεραξία μπορεί να υπόκειται σε συνεχείς μετρήσεις.  
 Αν ικανοποιούνται και οι δύο συνθήκες, τότε η υπεραξία μπορεί να αποσβεστεί σε 
περίοδο μεγαλύτερη των 20 ετών ή να παραμείνει αναπόσβεστη. Στην περίπτωση όμως που 
δεν προβλέπεται να έχει απεριόριστη διάρκεια ωφέλιμης οικονομικής ζωής, η υπεραξία 
αποσβένεται για την περίοδο της ωφέλιμης ζωής της σύμφωνα με τη γραμμική μέθοδο 
υπολογισμού αποσβέσεων, εκτός και αν μια διαφορετική μέθοδος απόσβεσης θεωρείται 
καταλληλότερη.  
 Κατά την περίοδο μετάβασης όμως στο Πρότυπο FRS 10 προέκυψαν κάποια 
ζητήματα, καθώς το προϊσχύον Πρότυπο SSAP 22 “Accounting for Goodwill”, απατούσε την 
εξάλειψη του συνολικού ποσού της υπεραξίας έναντι των αποθεμάτων της κατά τη στιγμή 
της αγοράς. Οι μεταβατικές διατάξεις του FRS 10 παρέχουν διάφορες εναλλακτικές: 

 Στο ένα άκρο, όλα τα ποσά της υπεραξίας που είχαν προηγουμένως εξαλειφθεί έναντι 
των αποθεματικών παραμένουν ως έχουν,  με την προϋπόθεση ότι 
συμπεριλαμβάνονται σαν μέρος υπάρχοντος  αποθεματικού.  

 Στο άλλο άκρο, όλα τα ποσά της «παλιάς» υπεραξίας μπορούν να κεφαλαιοποιηθούν 
και να υπόκεινται πλέον στους νέους κανόνες, με τις αποσβέσεις που θα 
πραγματοποιούνταν σε προηγούμενες χρήσεις να εμφανίζονται ως προσαρμογές 
προηγούμενων ετών.  

 Ανάμεσα στα παραπάνω άκρα, υπάρχουν δύο ακόμη επιλογές που επιτρέπουν την 
κεφαλαιοποίηση της «πρόσφατης» υπεραξία και τη διατήρηση της «παλιάς» ως 
εξαλειφθείσας.  

 Σε περίπτωση διάθεσης μια επιχείρησης που είχε αποκτηθεί στο παρελθόν, όπου η 
προσδιοριζόμενη υπεραξία είχε εξαλειφθεί έναντι των αποθεματικών, το ανακύπτων κέρδος ή 
ζημία προσδιορίζεται συμπεριλαμβανομένου του ποσού της προσδιοριζόμενης υπεραξίας.  
 Οι διατάξεις του Προτύπου FRS 10 εφαρμόζονται στην υπεραξία που ανακύπτει σε 
μια ξεχωριστή οντότητα που αποκτά μια επιχείρηση, αλλά και στην υπεραξία που προκύπτει 
κατά την ενοποίηση, όταν  ένας όμιλος αποκτά μια νέα εταιρία.  
 Τέλος, η Αρνητική Υπεραξία αναγνωρίζεται αρχικά σαν αρνητικό περιουσιακό 
στοιχείο, το οποίο εμφανίζεται ακριβώς κάτω από τον τίτλο της υπεραξίας και ακολουθείται 
από ένα υποσύνολο που προσδιορίζει το καθαρό ποσό της θετικής και αρνητικής υπεραξίας. 
 Η αρνητική υπεραξία της εύλογης αξίας των αποκτώμενων μη χρηματικών 
περιουσιακών στοιχείων, αναγνωρίζεται στη Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων 
Χρήσης στις περιόδους κατά τις οποίες τα μη χρηματικά περιουσιακά στοιχεία επανακτώνται, 
μέσω απόσβεσης ή πώλησης. Η μέθοδος αναγνώρισης στα αποτελέσματα χρήσης της 
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υπερβάλλουσας αρνητικής υπεραξίας στα αποκτώμενα μη χρηματικά περιουσιακά στοιχεία, 
δεν περιγράφεται στο Πρότυπο καθώς αυτή αναμένεται να συναντάται πολύ σπάνια στην 
πράξη.  
   
 
Ελλάδα  
  
  Σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ. τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία παρακολουθούνται στα 
λογιστικά βιβλία των επιχειρήσεων στους τριτοβάθμιους λογαριασμούς των εξής 
δευτεροβάθμιων λογαριασμών: 

 16.00  Υπεραξία επιχειρήσεως  
 16.01 Δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας 
 16.02 Δικαιώματα εκμεταλλεύσεως ορυχείων-μεταλλείων-λατομείων 
 16.03 Λοιπές παραχωρήσεις 
 16.04 Δικαιώματα χρήσεως ενσώματων πάγιων στοιχείων 
 16.05 Λοιπά δικαιώματα 

 
ενώ παράλληλα επιτρέπεται  και η εμφάνιση των εξόδων πολυετούς απόσβεσης στο 
ενεργητικό του ισολογισμού, τα οποία παρακολουθούνται με τους εξής λογαριασμούς: 

 16.10 Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως 
 16.11 Έξοδα ερευνών ορυχείων-μεταλλείων-λατομείων 
 16.12 Έξοδα λοιπών ερευνών 
 16.13 Έξοδα αυξήσεως κεφαλαίου και εκδόσεως ομολογιακών δανείων 
 16.14 Έξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεων 
 16.15 Συναλλαγματικές διάφορες από πιστώσεις και δάνεια για κτήσεις παγίων 

 στοιχείων 
 16.16 Διαφορές εκδόσεως και εξοφλήσεως ομολογιών 
 16.17 Έξοδα αναδιοργανώσεως 
 16.18 Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου 
 16.19 Λοιπά έξοδα πολυετούς απόσβεσης. 

 
 Σύμφωνα με τα Ελληνικά πρότυπα (τα οποία συμφωνούν με τα πρότυπα του 
Ην.Βασιλείου) , τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία, που αποκτά η επιχείρηση από τρίτους, 
καταχωρούνται στους οικείους λογαριασμούς με την αξία κτήσεώς τους, η οποία αποτελείται 
από το εφάπαξ ποσό που καταβλήθηκε στους τρίτους και από τα τυχόν ειδικά έξοδα 
αποκτήσεως (δικηγορικές αμοιβές, συμβολαιογραφικά κ.λπ.). Η αξία αυτή αποσβένεται 
σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν για κάθε είδος άυλου πάγιου στοιχείου (βλ. 
παρακάτω). Όταν στους τρίτους, πέρα του εφάπαξ ποσού, καταβάλλεται και μηνιαίως ή 
ετησίως ένα ποσό, ή μόνο μηνιαίως ή ετησίως, το οποίο υπολογίζεται επί των εσόδων που 
αποκτούνται κάθε μήνα ή έτος από την εκμετάλλευση του άυλου στοιχείου, ή κατ’ άλλο 
τρόπο, το ποσό αυτό (που καταβάλλεται μηνιαίως ή ετησίως) βαρύνει τα έξοδα 
εκμεταλλεύσεως και καταχωρείται στο λογαριασμό 61.98.00 (είναι τα γνωστά «royalties»). 
 Τα άυλα πάγια στοιχεία που δημιουργούνται από την ίδια την επιχείρηση δεν 
απεικονίζονται λογιστικώς, εκτός αν για τη δημιουργία τους πραγματοποιήθηκαν αξιόλογα 
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έξοδα, τα οποία καταχωρούνται σε ανάλογους λογαριασμούς και θεωρείται ότι αποτελούν 
την αξία κτήσεως του άυλου στοιχείου 49 . 
 Στο τέλος κάθε χρήσεως τα προαναφερθέντα άυλα περιουσιακά στοιχεία 
αποτιμούνται στην αξία κτήσεώς τους, μειωμένη με τις διενεργηθείσες αποσβέσεις. 
 Τονίζεται ότι η παραπάνω αξία κτήσεως καταχωρείται στους οικείους λογαριασμούς 
των αυλών πάγιων στοιχείων, μόνο εφόσον βασίμως προσδοκάται η αποδοτική 
χρησιμοποίηση των αντίστοιχων δικαιωμάτων. Απαγορεύεται η καταχώρηση στους 
λογαριασμούς αυτούς οποιουδήποτε ποσού, όταν δεν υπάρχει βάσιμη προσδοκία 
παραγωγικής χρησιμοποιήσεως του αντίστοιχου δικαιώματος, από τη στιγμή δε της διακοπής 
της παραγωγικής χρησιμοποιήσεώς του, το αναπόσβεστο υπόλοιπο μεταφέρεται στα 
αποτελέσματα χρήσεως. 
 Τα επιμέρους άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποσβένονται ως εξής 50: 
 Η «Υπεραξία» της επιχειρήσεως, που δημιουργείται κατά την εξαγορά ή συγχώνευση 
ολόκληρης οικονομικής μονάδας και που είναι ίση με τη διαφορά μεταξύ του ολικού 
τμήματος αγοράς και της πραγματικής αξίας των επιμέρους περιουσιακών στοιχείων της, 
αποσβένεται, είτε εφάπαξ είτε τμηματικά και ισόποσα, σε περισσότερες από μία χρήσεις, οι 
οποίες δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνουν τα πέντε έτη, σε αντίθεση με τα Πρότυπα του 
Ην.Βασιλείου που προβλέπουν την απόσβεση σε χρονικό διάστημα 20 ετών και ίσως 
περισσότερο.  
 Τα ποσά που καταχωρούνται στο λογαριασμό του ΕΓΛΣ 16.01 «Δικαιώματα 
βιομηχανικής ιδιοκτησίας», όπου περιλαμβάνονται στοιχεία όπως τα διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας, οι άδειες παραγωγής και εκμεταλλεύσεως , τα σήματα κλ., αποσβένονται σε 
ισόποσες ετήσιες αποσβέσεις μέσα στο χρόνο της παραγωγικής χρησιμότητας κάθε άυλου 
στοιχείου. Πάντως, η απόσβεση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τη λήξη του χρόνου της 
παρεχόμενης από το νόμο προστασίας, σε περιπτώσεις που η προστασία αυτή έχει 
περιορισμένη διάρκεια.  
 Τα ποσά των  «Δικαιωμάτων χρήσεως ενσώματων πάγιων στοιχείων» και 
«Λοιπών Δικαιωμάτων», αποσβένονται με ισόποσες ετήσιες αποσβέσεις, μέσα στο χρόνο 
που καθορίζεται συμβατικά για τη χρησιμοποίηση κάθε άυλου πάγιου στοιχείου. 
 Τα «Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως», «Έξοδα ερευνών», «Έξοδα 
αυξήσεως κεφαλαίου και εκδόσεως ομολογιακών δανείων», «Έξοδα κτήσεως 
ακινητοποιήσεων», «Έξοδα αναδιοργανώσεως» και τα «Λοιπά έξοδα πολυετούς 
απόσβεσης» αποσβένονται είτε εφάπαξ κατά το τέλος της πραγματοποιήσεώς τους, είτε 
τμηματικά και ισόποσα μέσα σε μια πενταετία. Οι δαπάνες επιστημονικής και 
τεχνολογικής έρευνας είτε εκπίπτουν ολόκληρες κατά το χρόνο της πραγματοποίησης τους 
είτε, αν αφορούν πάγιο εξοπλισμό, αποσβένονται σε τρία χρόνια. Οι «Διαφορές εκδόσεως 
και εξοφλήσεως ομολογιών» αποσβένονται με τμηματικές ισόποσες δόσεις μέχρι τη λήξη 
της προθεσμίας εξόφλησης του ομολογιακού δανείου.   
 Σε περίπτωση διακοπής της παραγωγικής χρησιμοποιήσεως οποιουδήποτε από τα 
προαναφερθέντα άυλα περιουσιακά στοιχεία, ευθύς αμέσως το αναπόσβεστο υπόλοιπο 
μεταφέρεται στα αποτελέσματα χρήσεως.  

                                                 
49 Ν.2190/1920, άρθρο 42ε ,παρ. 3 
50 Ν. 2190/1920, άρθρο 43, παρ.4 περ. β΄-δ΄ 
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5.4.2 ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
Ην.Βασίλειο  
 Τα «Ενσώματα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία» είναι ένας βασικός τίτλος που θα 
πρέπει να εμφανίζεται στην όψη του Ισολογισμού. Οι ακόλουθοι υπότιτλοι απαιτούνται 
επίσης, αλλά μπορούν να εμφανίζονται είτε στην όψη του ισολογισμού είτε στις σχετικές 
σημειώσεις:51

 Εδαφικές Εκτάσεις  και Κτίρια (Land and buildings)  
 Εγκαταστάσεις και Μηχανήματα (Plant and machinery) 
 Έπιπλα, εξαρτήματα, εργαλεία και λοιπός εξοπλισμός (Fixtures, fittings, tools and 

equipment) 
 Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές κτήσεως παγίων ( Payments on 

account and assets in course of construction).  
 Τα Ενσώματα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία καταγράφονται αρχικά στην τιμή κτήσης 
και δεν υπάρχει κάποια ελάχιστη αξία για κεφαλαιοποίηση. Η Εταιρική Πράξη του 1985 
επιτρέπει την καταγραφή των Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων, των Άυλων Περιουσιακών 
Στοιχείων ( εκτός της υπεραξίας), των Επενδύσεων και των Αποθεμάτων σε μια κατ’ 
εκτίμηση αξία (συνήθως στο τρέχων κόστος ή στην αγοραία αξία κατά την ημερομηνία της 
τελευταίας εκτίμησης).  
 Το Πρότυπο FRS 15 “Tangible Fixed Assets” απαιτεί από τις επιχειρήσεις που 
προβαίνουν σε αναπροσαρμογές της αξίας των περιουσιακών στοιχείων να χρησιμοποιούν τις 
ακόλουθες βάσεις αναπροσαρμογής για τα ακέραια ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία:52

 μη εξειδικευμένη ιδιοκτησία : υπάρχουσα αξία με την προσθήκη ενδεικτικών άμεσα 
προσδιοριζόμενων δαπανών απόκτησης, όπου είναι σημαντικά 

 εξειδικευμένη ιδιοκτησία: υποτιμημένο κόστος αντικατάστασης 
 πλεονάζουσα ιδιοκτησία στις απαιτήσεις μιας οντότητας: κανονική αξία, μετά από την 
αφαίρεση των αναμενόμενων άμεσα προσδιοριζόμενων δαπανών πώλησης, όπου είναι 
σημαντικές 

 λοιπά ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία : στην αγοραία αξία ή στο υποτιμημένο 
κόστος αντικατάστασης, σε περίπτωση που η αγοραία αξία δεν είναι διαθέσιμη. 

 Τα αναπροσαρμοσμένα περιουσιακά στοιχεία θα πρέπει να εμφανίζονται στον 
ισολογισμό στην τρέχουσα αξία και η περίοδος αναπροσαρμογής δεν θα πρέπει να 
επιτυγχάνεται σε πενταετή βάση.  Οι απαιτήσεις είναι ίδιες και στην περίπτωση των 
ενοποιημένων λογαριασμών.  
 Όταν γίνεται αναπροσαρμογή της αξίας ενός ενσώματου παγίου, θα πρέπει να 
αναπροσαρμόζεται ολόκληρη η κατηγορία στην οποία αυτό το πάγιο ανήκει. Το ποσό της 
αναπροσαρμογής πρέπει να φέρεται απευθείας σε πίστωση ιδιαίτερου λογαριασμού της 
καθαρής θέσης και να εμφανίζεται στην κατάσταση Συνολικά Αναγνωρισμένων Κερδών ή 
Ζημιών. Αν αυτή η αναπροσαρμογή αντιστρέφει μια προηγούμενη υποτίμηση, οπότε και 
καταχωρείται στα έσοδα. Στην περίπτωση που η ζημία από την αναπροσαρμογή προκλήθηκε 

                                                 
51  Wild K., Creighton B. by Deloitte & Touche, (2000), “GAAP 2001, UK Financial Reporting and 
Accounting”, Bath Press, London, p. 452 
52 Jones C., Samar-Fauchon M., (2001), “European Comparison: UK & France, The main differences between 
UK and French Accounting Practice” , Deloitte & Touche, London, p. 56 
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από την «κατανάλωση» οικονομικών οφελών, θεωρείται όμοια με την απόσβεση και 
αναγνωρίζεται στην κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης.  
 Το Πρότυπο FRS 15 απαιτεί την αναγνώριση και άλλων ζημιών στην κατάσταση 
Συνολικά Αναγνωρισμένων Κερδών ή Ζημιών στο βαθμό που το επανακτώμενο ποσό του 
περιουσιακού στοιχείου είναι μεγαλύτερο από την αναπροσαρμοσμένη αξία του. Αυτού του 
είδους οι ζημίες συνήθως οφείλονται στην πτώση του Γενικού Επιπέδου των τιμών.  
 Σε περίπτωση αναπροσαρμογής των παγίων, αναγνωρίζεται απόσβεση επί των 
αναπροσαρμοσμένων ποσών στην κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης.  
 Το Πρότυπο FRS  3 “Reporting Financial Performance” απαιτεί η αναγνώριση του 
κέρδους ή της ζημίας κατά τη διάθεση ενός περιουσιακού στοιχείου, το οποίο έχει 
αναπροσαρμοστεί, θα πρέπει να βασίζεται στην καθαρή λογιστική αξία κατά την ημέρα της 
διάθεσης. Οποιαδήποτε προηγούμενα πλεονάσματα ή ελλείμματα στα αποθεματικά 
αναπροσαρμογής που σχετίζονται με το συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο, απεικονίζονται 
ως μεταφορά αποθεματικού, ενώ το υπολογιζόμενο κέρδος ή ζημία εκτιμάται στο ιστορικό 
κόστος και περιλαμβάνεται σε σημείωση.  
 Η σημείωση των κερδών και ζημιών  σε ιστορικό κόστος εναρμονίζει το 
καταγεγραμμένο κέρδος από την κανονική λειτουργία της επιχείρησης προ φόρων με το 
αντίστοιχο ποσό ιστορικού κόστους και εμφανίζει επίσης το αδιανέμητο κέρδος σε ιστορικό 
κόστος.  
 Τα έξοδα δανεισμού που αφορούν αποκλειστικά την χρηματοδότηση της 
παραγωγής ενός περιουσιακού στοιχείου μπορούν να συμπεριληφθούν στο κόστος του 
στοιχείου στο βαθμό που καθίστανται δεδουλευμένα στην περίοδο παραγωγής. Αν και πολλές 
επιχειρήσεις κεφαλαιοποιούν αυτά τα έξοδα, αντίστοιχα αποτελεί συνήθης πρακτική και η μη 
κεφαλαιοποίησή τους.  
 Σχετικά με τις αποσβέσεις, η μέθοδος απόσβεσης που χρησιμοποιείται θα πρέπει να 
καταλήγει σε ένα έξοδο (απόσβεση) που αντανακλά την οικονομική χρήση του περιουσιακού 
στοιχείου. Η γραμμική μέθοδος  υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και η φθίνουσα  
θεωρούνται αποδεκτές. Παρόλα αυτά αναμένεται ότι το ASB θα προβεί στην απαγόρευση 
χρήσης μεθόδων απόσβεσης όπως η μέθοδος της ετήσιας απόσβεσης. Αξίζει αν αναφερθεί ότι 
οι Εδαφικές Εκτάσεις συνήθως δεν υπόκεινται σε αποσβέσεις.  
 Όταν οι αλλάζει η εκτιμώμενη διάρκεια ωφέλιμης ζωής ενός παγίου, το αναπόσβεστο 
κόστος θα πρέπει να αποσβεστεί για τις αναθεωρημένες εκτιμήσεις των υπόλοιπων ετών. 
Όταν αλλάζει η μέθοδος απόσβεσης, το αναπόσβεστο κόστος του παγίου θα πρέπει να 
εξαλειφτεί για την υπόλοιπη ωφέλιμη ζωή με τη χρήση της νέας μεθόδου.  
 Σχετικά με τις κρατικές επιχορηγήσεις αυτές καταγράφονται στα έσοδα εις νέο και 
αποσβένονται με βάση την ωφέλιμη ζωή των περιουσιακών στοιχείων που αφορούν (SSAP 4 
“The Accounting Treatment of Government Grants”). Η καταγραφή  
 Τέλος, σύμφωνα με το Πρότυπο SSAP 19 “Accounting for Investment Properties”, 
οι επενδύσεις σε ακίνητα (όπως οι εδαφικές εγκαταστάσεις ή/και τα κτίρια που κατέχονται 
προκειμένου να αποκομίζονται μισθώματα ή αποτελούν κεφαλαιακή ενίσχυση και δεν 
προορίζονται  για λειτουργική χρήση) δεν αποσβένονται και εμφανίζονται στον Ισολογισμό 
στην κανονική τους αξία, δηλαδή στο κόστος.  
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Ελλάδα  
 
 Σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ. οι ενσώματες ακινητοποιήσεις παρακολουθούνται στα 
λογιστικά βιβλία των επιχειρήσεων στους δευτεροβάθμιους λογαριασμούς των εξής 
πρωτοβάθμιων λογαριασμών: 

 10 Εδαφικές εκτάσεις 
 11 Κτίρια-Εγκαταστάσεις κτιρίων- Τεχνικά έργα 
 12 Μηχανήματα- Τεχνικές εγκαταστάσεις- Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 
 13 Μεταφορικά μέσα 
 14 Έπιπλά και λοιπός εξοπλισμός 

 Οι αυξήσεις των ενσώματων ακινητοποιήσεων καταχωρούνται στα λογιστικά βιβλία 
στην τιμή κτήσεως ή στο κόστος ιδιοκατασκευής τους. Μετά την αρχική καταχώρηση, 
επιτρέπονται αναπροσαρμογές αξίας μόνο στα γήπεδα, οικόπεδα και κτίρια και μόνο βάσει 
νόμου (2065/92). Τιμή κτήσεως είναι η  τιμολογιακή αξία αγοράς, η οποία προσαυξάνεται με 
τα ειδικά έξοδα αγοράς (π.χ. ασφάλιστρα μεταφοράς, ναύλοι, δασμοί), δαπάνες 
διαμορφώσεως χώρων, δαπάνες εγκαταστάσεως και συναρμολόγησης των μηχανημάτων 
μέχρι να τεθούν σε κατάσταση λειτουργίας κ.λπ. και μειώνεται με τις σχετικές εκπτώσεις. 
Ειδικά για τα ακίνητα, αξία κτήσεως είναι η αναγραφόμενη στο συμβόλαιο αγοράς. Τα έξοδα 
κτήσεως ακινήτων δεν προσαυξάνουν την αξία κτήσεως ακινήτων αλλά καταχωρούνται στα 
έξοδα πολυετούς απόσβεσης.  
 Η παραπάνω αξία κτήσεως αυξάνεται με τις δαπάνες προσθηκών και βελτιώσεων των 
ενσώματων ακινητοποιήσεων και μειώνεται με τις αποσβέσεις τους. Αντιθέτως, οι 
συντηρήσεις και οι επισκευές των ενσώματων ακινητοποιήσεων δεν προσαυξάνουν την αξία 
κτήσεως αλλά καταχωρούνται στα αποτελέσματα χρήσεως.   
 Το κόστος διατήρησης και επαύξησης του Λογισμικού Η/Υ καταχωρείται συνήθως 
σε ειδικό λογαριασμό των αύλων παγίων σαν λογισμικό και αποσβένεται 30% ετησίως. 
Συχνά, επίσης εξοδοποιείται ενώ σπανιότερα ενσωματώνεται στο κόστος του εξοπλισμού 
Η/Υ που αφορά και αποσβένεται με αυτό. 
 Tα όσα υιοθετεί για τις αποσβέσεις των ενσώματων πάγιων περιουσιακών 
στοιχείων το Ε.Γ.Λ.Σ. είναι κατ’ ανάγκη επηρεασμένα από τις ισχύουσες διατάξεις της 
φορολογικής νομοθεσίας την εποχή καταρτίσεώς του (1976-1979) και συνοψίζονται ως 
εξής:53

 
 Για τον υπολογισμό των αποσβέσεων εφαρμόζεται η μέθοδος της σταθερής 
αποσβέσεως και παρέχεται η ευχέρεια να μη λαμβάνεται υπόψη η υπολειμματική 
αξία εφόσον, κατά την κρίση της οικονομικής μονάδας, δεν είναι αξιόλογη. Στην 
πράξη δεν λαμβάνεται υπόψη υπολειμματική αξία γιατί δεν αναγνωρίζεται από τη 
φορολογική νομοθεσία. Από τη χρήση 1998 υιοθετήθηκε με τα νέα Π.Δ. 100/1998 
και 299/2003 και η φθίνουσα μέθοδος απόσβεσης.  

 Οι αποσβέσεις υπολογίζονται με βάση τους προβλεπόμενους, από την κείμενη 
νομοθεσία, συντελεστές ετήσιας τακτικής αποσβέσεως, για κάθε κατηγορία 

                                                 
53 Γρηγοράκος Θ., (2005), «Ανάλυση – Ερμηνεία του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου», 10η Έκδοση, 
Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα, σελ. 304-305 
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αποσβέσιμων πάγιων στοιχείων. Από τη χρήση 1998 εφαρμόζονται οι συντελεστές 
του Π.Δ. 100/1998 και από χρήσεις που αρχίζουν από 1/1/2003 και μετά οι 
(κατώτεροι και ανώτεροι) συντελεστές του Π.Δ. 299/2003. Οι συντελεστές αυτοί, 
θεωρείται ότι κατά τεκμήριο, καλύπτουν τη φυσική φθορά (από τη χρήση και τη 
πάροδο του χρόνου) καθώς και την οικονομική απαξίωση των οικείων στοιχείων. 

 Δεν επιτρέπεται ο λογισμός αποσβέσεων με συντελεστές μεγαλύτερους από 
εκείνους που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. Επίσης, δεν επιτρέπεται ο 
λογισμός αποσβέσεων με συντελεστές μικρότερους από τους ελάχιστους 
συντελεστές, που η κείμενη νομοθεσία προβλέπει ως υποχρεωτικούς. 

 Η διενέργεια αποσβέσεων για κάθε έτος με τους θεσπισμένους ελάχιστους 
συντελεστές είναι υποχρεωτική, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη κερδών. Η 
διενέργεια αποσβέσεων ξεκινά από τη στιγμή που το πάγιο στοιχείο αρχίζει να 
χρησιμοποιείται ή να λειτουργεί και διακόπτεται, από τη στιγμή που το σύνολο 
των διενεργημένων αποσβέσεων, για κάθε αποσβέσιμο στοιχείο, γίνει ίσο με την 
αποσβεστέα αξία αυτού του στοιχείου (μείον μιας μονάδας), ανεξάρτητα από το 
αν εξακολουθεί η παραγωγική χρησιμοποίησή του. 

 Πάγια περιουσιακά στοιχεία, των οποίων η αξία κτήσης εκάστου είναι μέχρι 
εξακόσια (600) ευρώ, δύνανται να αποσβένονται εξ' ολοκλήρου μέσα στη χρήση 
κατά την οποία χρησιμοποιήθηκαν ή τέθηκαν σε λειτουργία. 

 Οι αποσβέσεις των πάγιων στοιχείων τα οποία παραμένουν σε αδράνεια, για 
συνεχές χρονικό διάστημα πέρα των έξι μηνών, υπολογίζεται με μειωμένους 
συντελεστές, σύμφωνα με τις ειδικές ρυθμίσεις της σχετικής νομοθεσίας. Μέχρι 
σήμερα όμως τέτοιες ρυθμίσεις δεν έχουν υιοθετηθεί από τη φορολογική 
νομοθεσία και έτσι «αποσβέσεις αδράνειας» δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση από 
τα φορολογητέα έσοδα, εκτός εάν «η αδράνεια είναι πρόσκαιρος προς διενέργεια 
λ.χ. επισκευών». 

 Από τις αποσβέσεις που διενεργούνται σε κάθε χρήση, οι τακτικές (βασικές) 
καταχωρούνται στη χρέωση του λογ/σμού 66 «Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων 
ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος» και βαρύνουν το λειτουργικό κόστος 
(δηλαδή τις λειτουργίες παραγωγής, διοικήσεως, ερευνών-αναπτύξεως και 
διαθέσεως), ενώ οι προβλεπόμενες από τη φορολογική νομοθεσία, με τη μορφή 
αναπτυξιακών κινήτρων, πρόσθετες (επιταχυνόμενες) αποσβέσεις, καταχωρούνται 
στη χρέωση του λογαριασμού 85 «Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων μη 
ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος» και βαρύνουν τα αποτελέσματα 
χρήσεως. 

 
 Το Ε.Γ.Λ.Σ. και οι σχετικές με το θέμα Γνωματεύσεις του Ε.Σ.Υ.Λ (41, 47, 192, 206, 
292 ΚΑΙ 298), καθορίζουν τη λογιστική αντιμετώπιση των κρατικών επιχορηγήσεων. Στην 
ουσία το Ελληνικό Δίκαιο είναι πλήρως εναρμονισμένο με την 4η Οδηγία της Ε.Ο.Κ.54

 Ο Ν. 2601/1998 ορίζει τις προϋποθέσεις λήψης κρατικών επιχορηγήσεων, αλλά όχι 
και για τα πιστωτικά ιδρύματα. Οι επιχορηγήσεις που αφορούν την κάλυψη λειτουργικών 

                                                 
54 Σύλλογος Ελλήνων Οικονομικών Διευθυντών, (2001), «Κυριότερες διαφορές μεταξύ των Διεθνών 
Λογιστικών Προτύπων και Ελληνικών Λογιστικών Αρχών», Αθήνα, σελ. 31  
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δαπανών των επιχειρήσεων, καταχωρούνται σε πίστωση λογαριασμού εσόδου, μόνο στην 
περίπτωση που υπάρχει βεβαιότητα είσπραξής της και δεν εξετάζεται η βεβαιότητα 
συμμόρφωσης της επιχείρησης με τους όρους της επιχορήγησης.55

 Οι επιχορηγήσεις που αφορούν την αγορά πάγιων περιουσιακών στοιχείων, 
εμφανίζονται σε λογαριασμούς της καθαρής θέσης. Οι εν λόγω λογαριασμοί δεν αποτελούν 
αποθεματικά διότι δεν σχηματίζονται από διακράτηση κερδών της επιχείρησης. 
 Προκειμένου να υπάρχει ορθολογική επιβάρυνση των αποτελεσμάτων της χρήσης με 
τις διενεργούμενες αποσβέσεις των πάγιων στοιχείων που επιχορηγήθηκαν, διενεργείται 
αναλογικά μείωση των λογαριασμών επιχορήγησης, σε πίστωση του εσόδου της χρήσης. Η 
μείωση αυτή πραγματοποιείται με συντελεστή ανάλογο του συντελεστή απόσβεσης του 
πάγιου στοιχείου. 
 Σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο δεν υπάρχει ξεχωριστή απεικόνιση των ακινήτων 
που κατέχονται για επένδυση, ή αποτελούν κεφαλαιουχική ενίσχυση. 56Ορίζεται ότι 
ακίνητα τα οποία αποφέρουν έσοδα υπόκεινται σε απόσβεση, ενώ η εκτίμηση της αξίας των 
παγίων που εισφέρονται στην επιχείρηση από τους μετόχους γίνεται από ειδική επιτροπή, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 9 του Ν.2190/1920. 
 Σε ότι αφορά τις τράπεζες, τα ακίνητα που έρχονται στην κατοχή τους από 
πλειστηριασμούς θα πρέπει να καταχωρούνται ιδιαιτέρως στον Ισολογισμό τους και να 
αποσβένονται εφ’ όσον ιδιο-χρησιμοποιούνται ή μισθώνονται. Τα ακίνητα αυτά σύμφωνα με 
την Τράπεζα της Ελλάδος θα πρέπει σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα να εκποιούνται, 
εκτός αν υπάρχει σοβαρός λόγος που μια τέτοια πράξη θα ήταν επιζήμια για την τράπεζα. 
 Τα έξοδα (τόκοι), που πραγματοποιούνται από την χρηματοοικονομική λειτουργία της 
επιχείρησης επιβαρύνουν τα αποτελέσματα της επιχείρησης, εκτός εκείνων που αφορούν την 
χρηματοδότηση πάγιων περιουσιακών στοιχείων, τα οποία βρίσκονται στην κατασκευαστική 
περίοδο. 
 Οι τόκοι αυτοί, σύμφωνα με το άρθρο 43 §3 του Ν.2190/1920, είναι δυνατόν να 
θεωρηθούν έξοδα πολυετούς αποσβέσεως και να αποσβένονται είτε εφ’ άπαξ, είτε τμηματικά 
και ισόποσα μέσα σε μία πενταετία. Σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο οι τυχόν 
συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από χρηματοδότηση πάγιων στοιχείων με δάνεια 
σε ξένο νόμισμα , καταχωρούνται σε ειδικό λογαριασμό εξόδων πολυετούς απόσβεσης, και 
τμηματικά επιβαρύνουν τα αποτελέσματα, ανάλογα με την υπόλοιπη χρονική διάρκεια των εν 
λόγω δανείων. 
 Στην περίπτωση πρόωρης εξόφλησης των δανείων σε ξένο νόμισμα που 
χρησιμοποιήθηκαν για κτήση πάγιων στοιχείων, το αναπόσβεστο υπόλοιπο των 
συναλλαγματικών διαφορών επιβαρύνει τα αποτελέσματα της χρήσης, στην οποία 
πραγματοποιήθηκε η εξόφληση των δανείων. 
 

                                                 
55 Σακέλλης Ε., (2005), «Σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά 
Πρότυπα με βάση το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο», Εκδόσεις Σακέλλη, Αθήνα, σελ. 197 
56 Σύλλογος Ελλήνων Οικονομικών Διευθυντών, (2001), «Κυριότερες διαφορές μεταξύ των Διεθνών 
Λογιστικών Προτύπων και Ελληνικών Λογιστικών Αρχών», Αθήνα, σελ. 80  
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5.4.3 ΑΠΑΞΙΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
 

Ην.Βασίλειο  
 
 Σύμφωνα με το Πρότυπο FRS 11 “Impairment of Fixed Assets and Goodwill”, αν η 
υπεραξία θεωρείται πως έχει απροσδιόριστη διάρκεια ωφέλιμης οικονομικής ζωής, ή 
ωφέλιμη οικονομική ζωή  άνω των 20 ετών, στο τέλος κάθε χρόνου θα πρέπει να γίνεται μια 
εκτίμηση για τυχόν απαξιώσεις των στοιχείων (impairment review). Στην αντίθετη 
περίπτωση, μια τέτοια εκτίμηση απαιτείται μόνο στο τέλος του πρώτου ολοκληρωμένου 
έτους που έπεται της αγοράς ή στην περίπτωση που υπάρχει μεταβολή καταστάσεων 
μελλοντικά που δείχνουν μια πτώση στην τιμή.  
 Οποιαδήποτε ζημίας αναγνωρίζεται στην Κατάσταση του Λογαριασμού 
αποτελεσμάτων Χρήσης. Όταν ένα εξωτερικό γεγονός προκάλεσε την αναγνώριση μιας 
ζημίας από την υποτίμηση της αξίας κατά τα προηγούμενα έτη, και τα επακόλουθα εξωτερικά 
γεγονότα αντιστρέφουν καθαρά τα αποτελέσματα αυτού του γεγονότος κατά τρόπο που δεν 
είχε προβλεφθεί κατά την αρχική εκτίμηση των ζημιών από την υποτίμηση της αξίας, 
οποιοδήποτε αποτέλεσμα αντιστρέφει την ζημία υποτίμησης τη αξίας αναγνωρίζεται στην 
Κατάσταση του Λογαριασμού αποτελεσμάτων Χρήσης, σύμφωνα με το Πρότυπο FRS 10.   
 Το Πρότυπο FRS 11 προβλέπει και τις εκτιμήσεις  ζημιών από την απαξίωση των  
παγίων, σε περιπτώσεις όπου γεγονότα  ή μεταβολές σε καταστάσεις υποδεικνύουν ότι η 
αναπόσβεστη αξία των πάγιων περιουσιακών στοιχείων ή της υπεραξίας ενδέχεται να μην 
ανακτηθεί. Κατά την εκτίμηση θα συγκριθούν η αναπόσβεστη αξία ενός παγίου ή μιας 
μονάδας παραγωγής εισοδήματος με την ανακτήσιμη αξία. 57 Για την εκτίμηση αν και κατά 
πόσο υπάρχει ένδειξη για την υποτίμηση ενός περιουσιακού στοιχείου η επιχείρηση θα πρέπει 
να συνεκτιμά τόσο εξωτερικές όσο και εσωτερικές πηγές πληροφόρησης. Σε περίπτωση που 
η ανακτήσιμη αξία του περιουσιακού στοιχείου είναι μικρότερη από την λογιστική του αξία, 
τότε η επιχείρηση θα πρέπει να αναγνωρίζει την σχετική ζημία. 
 Η καθαρή αξία πώλησης  βασίζεται στην αγοραία αξία, ενώ για την μέτρηση της 
αξίας της χρήσης, χρησιμοποιείται η εκτίμηση των μελλοντικών ταμειακών ροών, οι οποίες 
σχετίζονται με την χρησιμοποίηση του περιουσιακού στοιχείου, προεξοφλημένες με 
κατάλληλους συντελεστές προεξόφλησης. 
 Η εκτίμηση της υποτίμησης θα πρέπει να γίνεται για κάθε στοιχείο ξεχωριστά. Η 
ζημία η οποία προκύπτει από την υποτίμηση θα πρέπει να αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα 
της χρήσεως που αφορά, εκτός εάν το περιουσιακό στοιχείο απεικονίζεται σε 
αναπροσαρμοσμένη αξία, όπου η ζημία θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μείωση της 
αναπροσαρμογής. Κάθε επιχείρηση θα πρέπει να επανεκτιμά σε κάθε ημερομηνία 
κλεισίματος του Ισολογισμού, κατά πόσο η αναγνώριση της ζημίας από υποτίμηση που έγινε 
σε προηγούμενα χρόνια συνεχίζει να υφίσταται ή έχει μειωθεί. Η μείωση της υποτίμησης, η 
οποία έχει αναγνωριστεί σε προηγούμενες χρήσεις, θα πρέπει να αναγνωρίζεται σαν έσοδο, 
εκτός εάν το περιουσιακό στοιχείο απεικονίζεται σε αναπροσαρμοσμένη αξία, όπου η μείωση 
της υποτίμησης θα πρέπει να προσαυξήσει την αξία αναπροσαρμογής. Θα πρέπει να 

                                                 
57 Η ανακτήσιμη αξία ορίζεται ως η μεγαλύτερη αξία μεταξύ της καθαρής αξίας πώλησής του παγίου και της 
αξίας της χρήσης του. 
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σημειωθεί όμως ότι η μείωση της υποτίμησης, η οποία αφορά υπεραξία επιτρέπεται μόνο εάν 
η ζημία προήλθε από συγκεκριμένη έκτακτη αιτία, η οποία δεν αναμένεται να επαναληφθεί. 
 
 
Ελλάδα 
 
 Η Ελληνική νομοθεσία προβλέπει την αποτίμηση όλων των περιουσιακών στοιχείων 
μίας επιχείρησης για την εκτίμηση της ύπαρξης υποτίμησης της αξίας τους. Η ζημία η οποία 
προκύπτει από την υποτίμηση της αξίας των στοιχείων αυτών καταχωρείται στα   
αποτελέσματα της χρήσεως στην οποία αναγνωρίστηκε. Επίσης, οποιαδήποτε μείωση της 
υποτίμησης η οποία έχει αναγνωριστεί σε προηγούμενα έτη, καταχωρείται στα έσοδα της 
χρήσεως κατά την οποία προέκυψε.58

 Σύμφωνα όμως με την Ελληνική νομοθεσία δεν προβλέπεται συγκεκριμένη και 
λεπτομερής καθοδήγηση του τρόπου εκτίμησης της απαξίωσης , όπως για παράδειγμα η 
εκτίμηση των μελλοντικών ταμειακών ροών που προβλέπουν τα Πρότυπα του Ην.Βασιλείου. 
Σαν αξιόπιστος τρόπος εκτίμησης, σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία, είναι η αγοραία 
αξία του στοιχείου, χωρίς ειδικά να καθορίζεται η ανακτήσιμη αξία του.  
 Επίσης σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία κάθε ζημία, η οποία προκύπτει από την 
υποτίμηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων ή κέρδος από την μείωση της υποτίμησης, 
η οποία έχει αναγνωριστεί σε προηγούμενα έτη, αναγνωρίζεται σαν κέρδος ή ζημία στα 
αποτελέσματα της χρήσης, στην οποία προέκυψαν, σε αντίθεση με τα Πρότυπα του 
Ην.Βασιλείου τα οποία προβλέπουν μείωση ή αύξηση της αξίας αναπροσαρμογής για πάγια 
τα οποία απεικονίζονται σε αναπροσαρμοσμένες αξίες. 
 Εφόσον η απαξίωση προβλέπεται ότι θα είναι διαρκής, σχηματίζεται ανάλογη 
πρόβλεψη, ώστε η αποτίμηση του στοιχείου αυτού κατά την ημερομηνία κλεισίματος του 
Ισολογισμού, να γίνεται στη χαμηλότερη τιμή μεταξύ της τιμής κτήσης ή του κόστους 
ιδιοκατασκευής και της υποτιμημένης τρέχουσας αξίας του. 59Οι προβλέψεις αυτές βαρύνουν 
τα αποτελέσματα χρήσης και το ποσό τους εμφανίζεται χωριστά στο λογαριασμό 
«Αποτελέσματα χρήσεως» ή στο Προσάρτημα όταν είναι αξιόλογο. Η αποτίμηση στην 
παραπάνω αξιόλογη τιμή μπορεί να μη συνεχιστεί, σε περίπτωση που οι λόγοι που επέβαλλαν 
την προσαρμογή της αξίας έπαψαν να υπάρχουν.Οι άνω προβλέψεις που σχηματίζονται σε 
ύψος που καλύπτει τις υποτιμήσεις των στοιχείων αυτών, κατά την ημερομηνία κλεισίματος 
του Ισολογισμού, εμφανίζονται στο ενεργητικό του ισολογισμού αφαιρετικά από τα στοιχεία 
στα οποία αναφέρονται.   
 Σημειώνεται ότι τα γήπεδα- οικόπεδα και οι άλλες εδαφικές εκτάσεις δεν φθείρονται 
από τη χρήση τους ή την πάροδο του χρόνου και για το λόγο αυτό δεν αποσβένονται. 
Συνεπώς, οι εκβραχισμοί ή οι ισοπεδώσεις των γηπέδων και των άλλων εδαφικών εκτάσεων 
φέρονται σε αύξηση της αξίας κτήσεώς τους, επειδή προσδίδουν αξία σε αυτά. Όταν, όμως, 
για τις εδαφικές αυτές εκτάσεις υπάρχει κίνδυνος οικονομικής απαξιώσεως  και υποτιμήσεως, 
για τις ειδικές αυτές περιπτώσεις σχηματίζεται ειδική πρόβλεψη, η οποία καταχωρείται στο 

                                                 
58 Σύλλογος Ελλήνων Οικονομικών Διευθυντών, (2001), «Κυριότερες διαφορές μεταξύ των Διεθνών 
Λογιστικών Προτύπων και Ελληνικών Λογιστικών Αρχών», Αθήνα, σελ. 65-66  
59 Αληφαντής Γ., (2003), «Χρηματοοικονομική Λογιστική», Τόμος Β’, Εκδόσεις Πάμισος , Αθήνα, σελ. 43-44 
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λογαριασμό 44.10 «Προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιμήσεων παγίων στοιχείων» με χρέωση 
του λογαριασμού 83.10. 60

 Από τα παραπάνω συνάγεται ότι παρά το γεγονός ότι το πνεύμα τόσο της Ελληνικής 
νομοθεσίας όσο και των Προτύπων του Ην.Βασιλείου είναι όμοιο (διαπίστωση υποτίμησης 
αξίας περιουσιακών στοιχείων), η εναρμόνιση προς τελευταία απαιτεί την υιοθέτηση ενός 
πλέγματος διατάξεων, που θα καθορίζουν τους τρόπους εκτίμησης και   λογιστικής 
αντιμετώπισης. 
 
 
5.4.4 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

 
Ην.Βασίλειο  
 
 Τα «Αποθέματα» είναι ένας βασικός τίτλος που θα πρέπει να εμφανίζεται στην όψη 
του Ισολογισμού. Οι ακόλουθοι υπότιτλοι απαιτούνται επίσης, αλλά μπορούν να 
εμφανίζονται είτε στην όψη του ισολογισμού είτε στις σχετικές σημειώσεις:61  

 Πρώτες Ύλες και Αναλώσιμα Υλικά (Raw materials and consumables) 
 Παραγωγή σε εξέλιξη ( Work in progress) 
 Έτοιμα Προϊόντα και Προϊόντα για μεταπώληση ( Finished goods and goods for 

resale) 
 Καταβολές έναντι λογαριασμού( Payments on account).    

 Υπάρχει νομική απαίτηση κατά την οποία θα πρέπει να παρέχεται πληροφόρηση για 
τις λογιστικές πολιτικές που εφαρμόζονται προκειμένου να προσδιοριστούν τα ποσά των 
παραπάνω λογαριασμών. Οι λογιστικές μέθοδοι που εφαρμόστηκαν στους λογαριασμούς των 
αποθεμάτων αλλά και των μακροχρόνιων συμφωνιών, και συγκεκριμένα η μέθοδος 
προσδιορισμού του κύκλου εργασιών και του αποδοτικού κέρδους, θα πρέπει να αναφέρεται 
και να εφαρμόζεται με συνέπεια διαχρονικά από την επιχείρηση. 
 Τα «Αποθέματα» πρέπει να καταγράφονται στην τιμή κτήσης ή στο κόστος 
παραγωγής, εκτός και αν η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία είναι χαμηλότερη. Σε με τέτοια 
περίπτωση, θα πρέπει να χρησιμοποιείται η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία. Το Πρότυπο SSAP 
9 “Stocks and Long-Term Contracts” ορίζει την καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία ως την 
«πραγματική  ή την κατ’ εκτίμηση τιμή πωλήσεως, μειωμένη με το υπολογιζόμενο κόστος 
ολοκλήρωσης της παραγωγής και της πώλησης. Εναλλακτικά, η Πράξη του 1985 επιτρέπει 
την καταγραφή των αποθεμάτων στην τρέχουσα τιμή (συνήθως το κόστος αντικατάστασης – 
replacement cost). Παρόλα αυτά, η τρέχουσα τιμή χρησιμοποιείται σπάνια και μόνο στις 
περιπτώσεις εκείνες που οι λογαριασμοί προετοιμάζονται με βάση την αρχή του τρέχοντος 
κόστους.  
 Για τον προσδιορισμό του ύψους των αποθεμάτων χρησιμοποιούνται διάφορες 
μέθοδοι,  όπως ο σταθμισμένος μέσος όρος, το πρότυπο κόστος και η μέθοδος πρώτη 
εισαγωγή- πρώτη εξαγωγή ( F.I.F.O. – First In First Out). Η μέθοδος τελευταία εισαγωγή- 
πρώτη εξαγωγή ( L.I.F.O. – Last In First Out), συνήθως αδυνατεί να παράσχει μια δίκαιη 
                                                 
60 Ε.Γ.Λ.Σ. παρ. 2.2.104, περ.10 και 11 
61 Wild K., Creighton B. by Deloitte & Touche, (2000), “GAAP 2001, UK Financial Reporting and Accounting”, 
Bath Press, London, p. 583 
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εκτίμηση του πραγματικού κόστους και για το λόγο αυτό γενικά δεν επιτρέπεται η 
χρησιμοποίησή της.  
 Τα στοιχεία που απαρτίζουν το κόστος που περιλαμβάνεται στην αξία των 
αποθεμάτων είναι: 

 Άμεσα υλικά: Όλα εκείνα τα έξοδα που έγιναν κατά την ομαλή λειτουργία της 
επιχείρησης, προκειμένου το προϊόν ή η υπηρεσία να αποκτήσει την τελική μορφή 
(π.χ. έξοδα μεταφοράς, κόστος υλών).  

 Άμεση εργασία: Οι μισθοί των εργαζομένων που δεσμεύτηκαν στην  παραγωγή του 
συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας κατά τις ομαλές συνθήκες εργασίας.  

 Γενικά Έξοδα Παραγωγής : Γενικά έξοδα, εκτός αυτών της παραγωγής , όπως τα 
Γενικά Έξοδα Διοίκησης και τα Γενικά Έξοδα Πωλήσεων, δεν περιλαμβάνονται στην 
εκτίμηση της αξίας των αποθεμάτων, όπως και εκείνα που είναι αποτέλεσμα 
λειτουργικής αναποτελεσματικότητας. 

 Για τον καταλογισμό των Γενικών Εξόδων χρησιμοποιείται μία από τις ακόλουθες 
μεθόδους: 

 ανάλογα με τις ώρες εργασίας ή τις ώρες λειτουργίας των μηχανημάτων 
 σε αναλογία με το κόστος άμεσης εργασίας 
 σε αναλογία με το κόστος άμεσων υλικών 
 σε αναλογία με το πρότυπο κόστος  και 
 εξ ίσου σε κάθε μονάδα παραγωγής ( στην περίπτωση που παράγεται μόνο ένα προϊόν 
σε δεδομένο κέντρο κόστους).  

 Οποιαδήποτε από τις παραπάνω μεθόδους και αν χρησιμοποιηθεί, τα Γενικά Έξοδα θα 
πρέπει να καταλογιστούν με βάση τη λειτουργία της επιχείρησης σε κανονικά επίπεδα.  
 Οι τόκοι των δανειακών κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση της παραγωγής ενός 
περιουσιακού στοιχείου μπορούν να κεφαλαιοποιηθούν. Συνεπώς, οι τόκοι μπορούν να 
κεφαλαιοποιηθούν σε περιπτώσεις όπου, για παράδειγμα η επιχείρηση κατέχει μια σημαντική 
αναλογία αποθεμάτων για τα οποία η περίοδος της ωρίμανσής τους, αποτελεί μέρος της 
περιόδου παραγωγής (π.χ. το ουίσκι).  
 Παρόλα αυτά, γενικά, τόσο η Πράξη του 1985 όσο και το Πρότυπο SSAP 9, 
συμφωνούν ότι οι παραπάνω τόκοι δεν θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στην εκτίμηση της 
αξίας των αποθεμάτων, καθώς το κεφάλαιο συνήθως δανείζεται για τη χρηματοδότηση των 
δραστηριοτήτων της επιχείρησης ως σύνολο και όχι για τη χρηματοδότηση των αποθεμάτων 
κατά την περίοδο παραγωγής τους.  
   Οι «Καταβολές έναντι λογαριασμού» αφορούν τα αποθέματα που μια  επιχείρηση 
έχει παραγγέλλει και προπληρώσει, αλλά δεν έχουν φτάσει ακόμη στις αποθήκες της. Γενικά, 
αυτή η πρακτική  συναντάται σπάνια.  
 Το Πρότυπο SSAP 9, αναφέρεται και στις «Μακροχρόνιες Συμβάσεις» (Long-term 
Contracts), οι οποίες θα πρέπει να αντιμετωπίζονται σε επίπεδο κάθε μίας ξεχωριστής 
σύμβασης (εκτός εάν οι συμβάσεις έχουν συναφθεί σαν ένα ενιαίο σύνολο ή αποτελούν στην 
πραγματικότητα μέρος ενός ενιαίου προγράμματος με γενικό όριο κέρδους).  
 Τα συμβατικά έσοδα και έξοδα θα πρέπει να αναγνωρίζονται με βάση το ποσοστό 
ολοκλήρωσης του έργου (percentage of completion) κατά την ημερομηνία κλεισίματος του 
Ισολογισμού όταν η έκβαση της σύμβασης μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα. Σε περίπτωση μη 
αξιόπιστης εκτίμησης του αποτελέσματος της σύμβασης το κόστος θα πρέπει να βαρύνει τα 
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αποτελέσματα της χρήσης στην οποία πραγματοποιήθηκε και το έσοδο θα πρέπει να 
καταχωρείται μόνο στην έκταση που το πραγματοποιημένο συμβατικό κόστος πιθανολογείται 
ότι θα ανακτηθεί (cost recovery method). Οποιαδήποτε αναμενόμενη ζημία από την σύμβαση 
κατασκευής θα πρέπει να επιβαρύνει άμεσα τα αποτελέσματα. 
 
 
Ελλάδα
 
 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Γ.Λ.Σ. τα αποθέματα παρακολουθούνται στα 
λογιστικά βιβλία των επιχειρήσεων στους δευτεροβάθμιους και τριτοβάθμιους λογαριασμούς 
των εξής πρωτοβάθμιων λογαριασμών : 

 20 Εμπορεύματα 
 21 Προϊόντα Έτοιμα και Ημιτελή 
 22 Υποπροϊόντα και Υπολείμματα 
 23 Παραγωγή σε εξέλιξη  
 24    Πρώτες και Βοηθητικές Ύλες    
 25 Αναλώσιμα Υλικά 
 26 Ανταλλακτικά Παγίων Στοιχείων 
 28 Είδη Συσκευασίας. 
Κατά την αποτίμηση των αποθεμάτων θα πρέπει να ακολουθούνται δύο βασικές 

αρχές, αυτή της πάγιας εφαρμογής της μεθόδου αποτίμησης και η αρχή της ενιαίας 
αποτίμησης του αυτού είδους σε όλες τις εγκαταστάσεις. Η τελευταία σημαίνει ότι η 
αποτίμηση των αποθεμάτων των υποκαταστημάτων με εξαρτημένη λογιστική και των 
αποθηκευτικών χώρων γίνεται με ενιαία τιμή με τα αποθέματα της έδρας. 62

Οι πραγματοποιούμενες, κατά τη διάρκεια της χρήσεως, αγορές αποθεμάτων 
καταχωρούνται στους προαναφερόμενους λογαριασμούς, με την αξία κτήσεως τους, η οποία 
αποτελείται από την τιμολογιακή τους αξία, προσαυξημένη με τα ειδικά έξοδα αγοράς. 
Τιμολογιακή αξία αγοράς είναι η αξία που αναγράφεται στα τιμολόγια αγοράς, μειωμένη 
κατά τις τυχόν χορηγούμενες από τους προμηθευτές εκπτώσεις και απαλλαγμένη από τα ποσά 
των φόρων που δεν βαρύνουν, τελικά την επιχείρηση (όπως ο Φ.Π.Α.), καθώς και από τους 
τόκους που τυχόν καταβάλλει η επιχείρηση στους προμηθευτές ή σε τρίτους, για τις 
πιστώσεις που της χορηγήθηκαν για την αγορά των αποθεμάτων. Ενώ, τα ειδικά έξοδα 
αγορών είναι εκείνα που πραγματοποιούνται κατά τρόπο άμεσο, για κάθε συγκεκριμένη 
αγορά, μέχρι την παραλαβή και την αποθήκευση των αγαθών.  

Αξία κτήσης των αποθεμάτων που προέρχονται από ιδιοπαραγωγή είναι το κόστος 
παραγωγής τους, εκτός των υπολειμμάτων και υποπροϊόντων ως αξία κτήσεως των οποίων 
θεωρείται η πιθανή τιμή πωλήσεώς τους, μειωμένη με τα άμεσα έξοδα που υπολογίζεται ότι 
θα πραγματοποιηθούν για την πώλησή τους. Όταν όμως τα υποπροϊόντα προορίζονται να 
χρησιμοποιηθούν από την ίδια την επιχείρηση, αξία κτήσεώς τους θεωρείται η τιμή 
χρησιμοποιήσεώς τους, δηλαδή η τιμή που θα αγοράζονταν, είτε τα συγκεκριμένα 

                                                 
62 Αληφαντής Γ., (2003), «Χρηματοοικονομική Λογιστική», Τόμος Β’, Εκδόσεις Πάμισος , Αθήνα, σελ. 90 
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υποπροϊόντα, είτε άλλα ισοδύναμης αξίας, με σκοπό να χρησιμοποιηθούν από την 
επιχείρηση. 63

 Σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ., τον Κ.Β.Σ  και τον Ν.2190 τα αποθέματα (εκτός από τα 
υπολείμματα, τα ελαττωματικά προϊόντα και υποπροϊόντα) αποτιμούνται, χωριστά για κάθε 
είδος, στην κατ’ είδος χαμηλότερη τιμή, μεταξύ της τιμής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής 
τους και της τιμής στην οποία η επιχείρηση δύναται να αγοράσει («τρέχουσα τιμή αγοράς») ή 
να παράγει («τρέχουσα τιμή αναπαραγωγής»), κατά την ημέρα κλεισίματος του Ισολογισμού, 
τα αποθέματα κάθε είδους στην κατάσταση που βρίσκονται σήμερα.  
 Εάν αυτή η τρέχουσα τιμή είναι χαμηλότερη από την τιμή κτήσεως ή  το ιστορικό 
κόστος παραγωγής των αποθεμάτων κατά την ημέρα κλεισίματος του Ισολογισμού, αλλά 
μεγαλύτερη από την καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία, τότε η αποτίμηση γίνεται στην καθαρή 
ρευστοποιήσιμη αξία τους. Το ίδιο συμβαίνει και όταν το ιστορικό κόστος παραγωγής είναι 
χαμηλότερο από την τρέχουσα τιμή, αλλά μεγαλύτερο από την καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία.  
 Τα υπολείμματα, υποπροϊόντα, και ελαττωματικά προϊόντα αποτιμούνται στην καθαρή τιμή 
πωλήσεώς τους. 
 Υπάρχουν διάφοροι επιτρεπτοί τρόποι για τον υπολογισμό του μέσου κόστους των 
αποθεμάτων όπως και στην περίπτωση του Ην.Βασιλείου και είναι: η μέθοδος του μέσου 
σταθμικού κόστους, η FIFO,  η LIFO, η μέθοδος του βασικού αποθέματος, η μέθοδος του 
εξατομικευμένου κόστους και η μέθοδος του πρότυπου κόστους. Η μέθοδος η οποία 
επιλέγεται, όπως προαναφέρθηκε, θα πρέπει να ακολουθείται πάγια και αλλαγή της 
επιτρέπεται μόνο αν υπάρχει μεταβολή συνθηκών ή άλλος σοβαρός λόγος και συνήθως 
προϋποθέτει έγκριση της Επιτροπής Λογιστικών Βιβλίων. 64

 Οι γνωστοποιήσεις οι οποίες πρέπει να γίνουν στο προσάρτημα είναι η 
ακολουθούμενη μέθοδος προσδιορισμού του κόστους, η αλλαγή της μεθόδου (εάν υπάρξει) 
και αιτιολόγηση των συνθηκών αυτής καθώς και η επίδραση της αλλαγής αυτής στα 
αποτελέσματα της χρήσεως. Όταν η διαφορά μεταξύ αποτιμήσεως των αποθεμάτων και της 
τρέχουσας τιμής αγοράς είναι αξιόλογη, παρατίθεται στο Προσάρτημα.   
 Τέλος, σύμφωνα με την γνωμάτευση Νο.257/1995 του ΕΣΥΛ, οι «Μακροχρόνιες 
Συμβάσεις» θα πρέπει να λογιστικοποιούνται είτε χρησιμοποιώντας την μέθοδο της 
τμηματικής περάτωσης του έργου ή με βάση την μέθοδο ολοκλήρωσης του έργου. Η συνήθης 
όμως μέθοδος λογιστικοποίησης είναι η αναγνώριση του εσόδου με βάση τις τιμολογήσεις, οι 
οποίες ακολουθούν τις αντίστοιχες πιστοποιήσεις. Το κόστος καταχωρείται στη χρήση στην 
οποία πραγματοποιείται ενώ τυχόν μελλοντικές ζημίες δεν αναγνωρίζονται. 
 
 
5.4.5  ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
 
Ην.Βασίλειο 
 Οι «Επενδύσεις» είναι ένας βασικός τίτλος που θα πρέπει να εμφανίζεται στην όψη 
του Ισολογισμού. Εμφανίζεται σε δύο σημεία, κάτω από τα πάγια περιουσιακά στοιχεία και 

                                                 
63 Γρηγοράκος Θ., (2005), «Ανάλυση – Ερμηνεία του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου», 10η Έκδοση, 
Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα, σελ. 397 
64 Σακέλλης Ε., (2005), «Σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά 
Πρότυπα με βάση το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο», Εκδόσεις Σακέλλη, Αθήνα, σελ. 172 
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κάτω από τις τρέχουσες απαιτήσεις. Οι ακόλουθοι υπότιτλοι απαιτούνται επίσης, αλλά 
μπορούν να εμφανίζονται είτε στην όψη του ισολογισμού είτε στις σχετικές σημειώσεις: 
 

 Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία  
o Συμμετοχές σε επιχειρήσεις ομίλου 
o Δάνεια  σε επιχειρήσεις ομίλου 
o Συμμετοχικό ενδιαφέρον 
o Δάνεια σε επιχειρήσεις στις οποίες η επιχείρηση έχει συμμετοχικό ενδιαφέρον 
o Λοιπές επενδύσεις εκτός των δανείων 
o Λοιπά δάνεια 
o Ίδιες Μετοχές 

 Τρέχουσες Απαιτήσεις 
o Συμμετοχές σε επιχειρήσεις ομίλου 
o Ίδιες Μετοχές 
o Λοιπές επενδύσεις. 

 Σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού κόστους, οι «Τρέχουσες  Επενδύσεις» 
εκτιμώνται στην χαμηλότερη τιμή μεταξύ της ιστορικής τιμής κόστους και της καθαρής 
ρευστοποιήσιμης αξίας, ενώ οι «Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις» εκτιμώνται στο κόστος 
μειωμένη κατά την πρόβλεψη για μόνιμη ελάττωση της αξίας.  Οποιαδήποτε μείωση της 
τιμής κόστους αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης.  
 Για τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις υπάρχουν και εναλλακτικές μέθοδοι για την 
εκτίμησή τους, οι οποίες όμως χρησιμοποιούνται σπάνια στην πράξη. Έτσι η εκτίμηση μπορεί 
να πραγματοποιηθεί:  

 στην αγοραία αξία προσδιοριζόμενη κατά την τελευταία ημέρα της εκτίμησής τους 
 σε μια αξία η οποία προσδιορίζεται σε οποιαδήποτε βάση κρίνεται κατάλληλη για την 
περίπτωση, από το Δ.Σ. 

 Παρομοίως, οι τρέχουσες επενδύσεις για τις οποίες υπάρχει μια διαθέσιμη ενεργή 
αγορά, εκτιμώνται στην αγοραία αξία, με τις ζημίες και κέρδη να αναγνωρίζονται στα 
αποτελέσματα χρήσης. 
 
Ελλάδα 
 
 Σύμφωνα με τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας τα δικαιώματα συμμετοχής στο 
κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων, οποιαδήποτε νομικής μορφής, καταχωρούνται στους 
υπολογαριασμούς του  πρωτοβάθμιου λογαριασμού 18 «Συμμετοχές και άλλες 
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις» εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω δύο 
προϋποθέσεις : 

1. Τα δικαιώματα συμμετοχής αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστο 10% του 
κεφαλαίου των επιχειρήσεων στις οποίες συμμετέχουν, και  

2. Αποκτούνται με σκοπό τη διαρκή κατοχή τους. 
 Αν δεν συντρέχουν οι δύο άνω προϋποθέσεις, τότε χαρακτηρίζονται ως χρεόγραφα 
και παρακολουθούνται στο κυκλοφορούν ενεργητικό και συγκεκριμένα στο λογαριασμό 34 
«Χρεόγραφα».  
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 Εκτός από την άνω αναφερόμενη περίπτωση, το Ε.Γ.Λ.Σ. θεωρεί ως χρεόγραφα τα 
παρακάτω έγγραφα (ή τίτλους ή κινητές αξίες) τα οποία αποκτούνται από την οικονομική 
μονάδα με σκοπό την τοποθέτηση κεφαλαίων της και την πραγματοποίηση  από αυτήν 
αμέσως προσόδου: 

 Μετοχές Α.Ε. (ονομαστικές και ανώνυμες) 
 Ομολογίες (ομολογιακών δανείων του κράτους Ν.Π.Δ.Δ., δημόσιων επιχειρήσεων και 
Α.Ε.) 

 Έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου 
 Μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων  
 Ομόλογα τραπεζών. 

 Οι συμμετοχές και τα χρεόγραφα καταχωρούνται με την αξία κτήσεώς, η οποία είναι 
το ποσό που καταβάλλεται είτε απευθείας στην εταιρία κατά τη συγκρότηση του κεφαλαίου 
της, είτε για αγορά της συμμετοχής, καθώς και η ονομαστική αξία  των τίτλων που δίνονται 
στην οικονομική μονάδα χωρία αντάλλαγμα λόγω νόμιμης αναπροσαρμογής των 
περιουσιακών στοιχείων της εκδότριας εταιρίας ή κεφαλαιοποιήσεως αποθεματικών.  Τα 
ειδικά έξοδα αγοράς τίτλων συμμετοχής και χρεογράφων δεν προσαυξάνουν την αξία 
κτήσεως, αλλά καταχωρούνται στο λογαριασμό 64.10.00 «Προμήθειες και λοιπά έξοδα 
αγοράς συμμετοχών και χρεογράφων».  
 Ο προσδιορισμός της αξίας κτήσης των συμμετοχών και χρεογράφων γίνεται με τις 
μεθόδους με τις οποίες προσδιορίζεται η τιμή κτήσεως των αποθεμάτων. Από τη στιγμή που 
θα επιλεγεί μια από αυτές τις μεθόδους θα πρέπει να εφαρμόζεται πάγια από χρήση σε χρήση. 
Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι ως τρέχουσα τιμή θεωρείται: 

 Για τους εισηγμένους στο χρηματιστήριο τίτλους, ο μέσος όρος της 
χρηματιστηριακής τιμής τους κατά τον τελευταίο μήνα της χρήσεως. 

 Για τα μερίδια των αμοιβαίων κεφαλαίων, ο μέσος όρος της καθαρής τιμής τους κατά 
τον τελευταίο μήνα της χρήσεως. 

 Για τις μετοχές Α.Ε., που δεν είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο, τις συμμετοχές σε 
άλλες (πλην Α.Ε.) επιχειρήσεις  και τους τίτλους με χαρακτήρα ακινητοποιήσεων των 
άλλων αυτών επιχειρήσεων, η εσωτερική λογιστική αξία των μετοχών ή των 
συμμετοχών, ή των τίτλων των επιχειρήσεων αυτών65, όπως προκύπτει από το 
νόμιμα συνταγμένο τελευταίο ισολογισμό τους.  

 Τα κάθε φύσεως χρεόγραφα και τίτλοι, που έχουν χαρακτήρα προθεσμιακής 
κατάθεσης και δεν έχουν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο, αποτιμούνται στην κατ’ είδος 
παρούσα αξία τους κατά την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού, η οποία 
προσδιορίζεται με βάση το ετήσιο επιτόκιο του κάθε χρεογράφου ή τίτλου.  

 Οι μακροπρόθεσμες απαιτήσεις καταχωρούνται στον ισολογισμό στην κατηγορία 
του πάγιου ενεργητικού, όπως και στην περίπτωση του Ην.Βασιλειου και αποτιμώνται στην 
αρχική τους τιμή, δηλαδή στην τιμή κόστους. Αν όμως η αξία των μακροχρόνιων αυτών 
επενδύσεων έχει μειωθεί σημαντικά, τότε η σχετική ζημία αναγνωρίζεται και οι επενδύσεις 
εμφανίζονται στον Ισολογισμό με την τρέχουσα τιμή τους. Η ίδια διαδικασία πρέπει να 
ακολουθείται και όταν μειώνεται σημαντικά η αξία οποιουδήποτε στοιχείου του ενεργητικού.    

 

                                                 
65 Ορίζεται ως το πηλίκο του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων προς τον αριθμό του συνόλου μετοχών ή μεριδίων.   
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5.4.6 ΛΟΙΠΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  
 

Ην.Βασίλειο 
 
 Εκτός των προαναφερθέντων, στην κατηγορία των τρεχουσών απαιτήσεων ανήκουν 
οι «Χρεώστες» και τα «Μετρητά σε τραπεζικό λογαριασμό ή στο ταμείο της 
επιχείρησης».  
 Οι «Χρεώστες» είναι ένας βασικός τίτλος που θα πρέπει να εμφανίζεται στην όψη 
του Ισολογισμού. Οι ακόλουθοι υπότιτλοι απαιτούνται επίσης, αλλά μπορούν να 
εμφανίζονται είτε στην όψη του ισολογισμού είτε στις σχετικές σημειώσεις:66

 Εμπορικοί Χρεώστες : περιλαμβάνονται π.χ. λογαριασμοί πληρωτέοι, χρεωστικά 
υπόλοιπα προμηθευτών, πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις, έκπτωση και 
επιστροφές στις αγορές με πληρωμή τοις μετρητοίς κ.λ. Σε αυτήν την κατηγορία δεν 
θα πρέπει να περιλαμβάνονται ποσά που κατέχονται από όμιλο και τις εξαρτώμενες 
από αυτόν επιχειρήσεις. 

 Ποσά που κατέχονται από εταιρίες ομίλου. Σχετικά με το συμψηφισμό των 
διεταιρικών υπολοίπων, αυτός επιτρέπεται μόνο όταν υπάρχει έννομο δικαίωμα 
συμψηφισμού.  

  Ποσά που κατέχονται από εξαρτημένες  εταιρίες στις οποίες η επιχείρηση έχει 
συμμετοχικό ενδιαφέρον: Σύμφωνα με το πρότυπο FRS 9, οποιοδήποτε ποσό 
εντάσσεται σε αυτή την κατηγορά θα πρέπει να αναλύεται, όπου κρίνεται απαραίτητο, 
στα ποσά που σχετίζονται με δάνεια και σε εκείνα που αφορούν εμπορικά ισοζύγια.  

 Λοιποί Χρεώστες : σε αυτήν την κατηγορία κατατάσσονται οι απαιτήσεις έναντι 
χρεωστών οι οποίες δεν προέρχονται από εμπορικές δραστηριότητες, όπως π.χ. ποσά 
οφειλόμενα από την πώλησης παγίων, απαιτήσεις για ασφαλιστικές αποζημιώσεις κ.λ.  

 Ανακληθέν μετοχικό κεφάλαιο μη καταβεβλημένο 
 Προκαταβολές και δεδουλευμένα έσοδα. 

   
 Τα «Μετρητά σε τραπεζικό λογαριασμό η στο ταμείο της επιχείρησης», 
περιλαμβάνουν ανάμεσα στα άλλα επιταγές, ταχυδρομικές επιταγές, πιστοποιητικά 
πιστωτικών καρτών, καταθέσεις όψεως  κ.λ.  
 Για όλες τις παραπάνω κατηγορίες «Τρεχουσών Απαιτήσεων» αλλά και αντίστοιχα 
για τις «Τρέχουσες Υποχρεώσεις» θα πρέπει, σύμφωνα με το Πρότυπο FRS 13 “Derivatives 
and other Financial Instruments” να παρέχονται πρόσθετες πληροφορίες που αφορούν : 

 τον αντίκτυπο τους στο προφίλ κινδύνου της οντότητας   
 πώς οι ανακύπτοντες κίνδυνοι μπορούν αν επιδράσουν στην απόδοση και την 
χρηματοοικονομική κατάσταση  της οντότητας και   

 τις πολιτικές διαχείρισης κινδύνου.  
Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται : 

 στον κίνδυνο επιτοκίου   
 στο συναλλαγματικό κίνδυνο;  

                                                 
66 Wild K., Creighton B. by Deloitte & Touche, (2000), “GAAP 2001, UK Financial Reporting and Accounting”, 
Bath Press, London, p. 598 
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 στον κίνδυνος ρευστότητας (εκτός από τις τράπεζες και τα παρόμοια ιδρύματα, οι 
οποίες καλύπτονται από τις υπάρχουσες απαιτήσεις)   

 στις εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών προϊόντων 
 στις δραστηριότητες αντιστάθμισης κινδύνου (hedging).  

 
 
Ελλάδα 
 
 Στην ομάδα 3 του Ε.Γ.Λ.Σ παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα 
αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. Οι αντίστοιχοι 
πρωτοβάθμιοι λογαριασμοί είναι: 

 30  Πελάτες  
 31  Γραμμάτια εισπρακτέα  
 32  Παραγγελίες στο εξωτερικό 
 33  Χρεώστες διάφοροι 
 34  Χρεόγραφα 
 35  Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων  
 36  Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 
 38  Χρηματικά διαθέσιμα.  

Ανάλογα με το βαθμό φερεγγυότητας, οι απαιτήσεις διακρίνονται σε : 
 Απαιτήσεις ασφαλούς εισπράξεως ( η πλήρης είσπραξή τους κρίνεται βέβαιη) 
 Απαιτήσεις επισφαλούς εισπράξεως (η αδυναμία ολικής ή μερικής εισπράξεως της 
απαιτήσεως δεν είναι βέβαιη αλλά πιθανή) 

 Απαιτήσεις ανεπίδεκτες εισπράξεως ( η είσπραξή τους θεωρείται αδύνατη). 
 Σύμφωνα με το Ν.2190/20 κατά τη σύνταξη του ισολογισμού τέλους χρήσεως οι 
απαιτήσεις αποτιμούνται στην πραγματοποιήσιμη αξία τους, δηλαδή στην αξία η οποία, με 
βάση τα υπάρχοντα στοιχεία κατά τη σύνταξη του ισολογισμού, βασίμως θεωρείται ότι θα 
εισπραχτεί. Ειδικότερα: 

 Οι απαιτήσεις ασφαλούς εισπράξεως αποτιμούνται και καταχωρούνται στον 
ισολογισμό, οι μεν άτοκες στο ακέραιο, οι δε τοκοδοφόρες προσαυξημένες με το 
δεδουλευμένο (μέχρι την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού) τόκο. 

 Οι απαιτήσεις επισφαλούς εισπράξεως αποτιμούνται και καταχωρούνται στον 
ισολογισμό με το ποσό το οποίο, σύμφωνα με τα υπάρχοντα σχετικά στοιχεία κατά τη 
σύνταξη του ισολογισμού, πιθανολογείται ότι θα εισπραχτούν, σχηματιζόμενης 
αντίστοιχης προβλέψεως για το υπόλοιπο ποσό ( το ποσό της πιθανολογούμενης 
απώλειας). 

 Οι απαιτήσεις ανεπίδεκτες εισπράξεως αποσβένονται εξολοκλήρου.  
Οι πληροφορίες που παρέχονται στο προσάρτημα ή στην έκθεση του Δ.Σ. είναι οι εξής: 

 Για τις απαιτήσεις: 
o αναφέρεται αν συνέτρεξε λόγος σχηματισμού πρόβλεψης υποτιμήσεως τους 

και λόγοι στους οποίους οφείλονται. 
o αναφέρεται αν υπάρχουν απαιτήσεις από όργανα διοικήσεως από δοθείσεις 

προκαταβολές και πιστώσεις. 
o αναφέρονται οι μέθοδοι αποτιμήσεως των απαιτήσεων. 
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 Για τα χρεόγραφα,  
o  ανάλυση κατ’ είδος χρεογράφου, κατά τιμή μονάδος και κατά συνολικά ποσά.  
o πληροφορίες σε περίπτωση απόκτησης ιδίων μετοχών κατά τη διάρκεια της 

τρέχουσας χρήσης. 
 Για τα διαθέσιμα, η νομοθεσία δεν προβλέπει την καταχώρηση κάποιων 
συγκεκριμένων πληροφοριών. 

 Για τους μεταβατικούς λογαριασμούς ενεργητικού, παρέχεται ανάλυση των 
κονδυλίων των λογαριασμών «Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα».  

 Σε ότι αφορά τις πολιτικές αντισταθμίσεις κινδύνων, δεν υπάρχει τίποτε σχετικό που 
να προβλέπεται από την ελληνική νομοθεσία.  

 
 

5.4.7 ΚΑΘΑΡΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 
 

Ην.Βασίλειο 
 
  
 Σύμφωνα με την Εταιρική Πράξη του 1985 και το Πρότυπο FRS  4 “Accounting for 
Capital Instruments” στον στην όψη του Ισολογισμού, κάτω από τον βασικό τίτλο 
«Μετοχικό Κεφάλαιο και Αποθεματικά» , θα πρέπει να υπάρχουν οι εξής υπότιτλοι : 

 Ανακληθέν μετοχικό κεφάλαιο, καταβλητέο σε πρώτη ζήτηση (Called up share 
capital)  

 Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο (Share premium account) 
 Αποθεματικό αναπροσαρμογής (Revaluation reserve) και 
 Λογαριασμός κερδών και ζημιών (Profit and loss account).  

 Επιπρόσθετα, το Πρότυπο FRS 4 απαιτεί την περαιτέρω ανάλυση των κεφαλαίων των 
μετόχων σε αυτά που αφορούν τις κοινές μετοχές (Equity shareholders’ funds)  και σε αυτά 
που αφορούν τις προνομιούχες μετοχές (Non-equity shareholders’ funds) καθώς και το ποσό 
των «Δικαιωμάτων Μειοψηφίας» που προέρχεται από δύο είδη μετοχών.  
 Γενικά, εκτός της παραπάνω κατηγοριοποίησης των κεφαλαίων, οι μετοχές 
διακρίνονται σε διάφορους τύπους με βάση τη νομική τους μορφή και εν κατακλείδι με βάση 
το είδος των δικαιωμάτων που έχουν ενσωματωθεί σε αυτές. Διακρίνονται λοιπόν σε :67

 Κοινές μετοχές (Ordinary shares) 
 Προνομιούχες μετοχές (Preference shares) 
 Μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου (Non-voting shares) και  
 Εξαγοράσιμες μετοχές (Redeemable shares), δηλαδή μετοχές που εκδίδονται με τον 
όρο να αγοραστούν από την εταιρεία που τις έχει εκδώσει μέσα σε ορισμένο χρονικό 
διάστημα.  

 Σύμφωνα με την Πράξη του 1985, στις Σημειώσεις του Ισολογισμού θα πρέπει να 
παρέχονται πληροφορίες, ανάμεσα στα άλλα και για τα εξής ζητήματα :68

                                                 
67 PriceWaterhouseCoopers , (1999), “Student’s Manual of Accounting, The Guide to UK Accounting Law and 
Practice”, International Thomson Business Press, UK, p. 19001 
68 Wild K., Creighton B. by Deloitte & Touche, (2000), “GAAP 2001, UK Financial Reporting and Accounting”, 
Bath Press, London, p. 694-695 
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 Το ποσό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ( authorized share capital) 
 Το ποσό του διανεμηθέντος μετοχικού κεφαλαίου (allotted share capital) και το ποσό 
του ανακληθέντος μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, θα πρέπει να εμφανίζονται 
ξεχωριστά.  

 Σε περίπτωση διανομής διαφορετικών τύπων μετοχών, θα πρέπει να διευκρινίζεται ο  
αριθμός και η συνολική ονομαστική αξία ανά είδος μετοχών. 

 Τον αριθμό, το είδος  και το πλήθος των μετοχών που κατέχονται από εξαρτώμενες 
επιχειρήσεις της μητρικής.  

 Βάσει του Προτύπου FRS 4, θα πρέπει ακόμη να δημοσιοποιείται το ποσό των 
κεφαλαίων των μετόχων που αντιστοιχεί σε κάθε είδος κοινών μετοχών καθώς και τα 
παραστατικά δικαιώματος (series of warrants) αυτών των  μετοχών. Επιπρόσθετα, οι 
εισηγμένες επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις «Απαιτήσεις της Έγγραφης Συμφωνίας» του 
Χρηματιστηρίου (Listing Agreement of the Stock Exchange), σε περίπτωση διανομής 
μετοχών έναντι μετρητών, και η διανομή αυτή έναντι των μετόχων  της εταιρίας αναλογικά 
με τις κατεχόμενες μετοχές  τους, ούτε εγκρίθηκε από τους μετόχους. Βάσει της παραπάνω 
Συμφωνίας, θα πρέπει να αναφέρονται : 

 Τα ονόματα των κληρούχων, όταν αυτά δεν ξεπερνούν τα πέντε σε αριθμό και στην 
αντίθετη περίπτωση, μια σύντομη γενική περιγραφή τους. 

 Η αγοραία τιμή των σχετικών χρεογράφων κατά την ημερομηνία που οι όροι της 
έκδοσης καταστάθηκαν σταθεροί. 

 Κατά την έκδοση των μετοχών δεν είναι υποχρεωτικό αυτές να πληρωθούν εις 
ολόκληρο. Οι μετοχές μπορούν αν εκδοθούν υπέρ το άρτιο, αλλά απαγορεύεται αυστηρώς η 
έκδοση μετοχών υπό το άρτιο. Για τις ιδιωτικές εταιρίες, δεν υπάρχουν κανόνες που να 
αφορούν το ελάχιστο ποσό κεφαλαίου που πρέπει να καταβληθεί ή τον τρόπο διαχωρισμού 
του σε ονομαστική αξία και αξία υπέρ το άρτιο. Αντιθέτως, οι δημόσιες εταιρίες θα πρέπει να 
καταβάλει σε μετρητά τουλάχιστο το 25% της ονομαστικής αξίας των μετοχών καθώς και 
ολόκληρο το ποσό που αφορά εκδόσεις υπέρ το άρτιο. Οι μετοχές όμως, που εκδίδονται για 
τους υπογράφοντες του καταστατικού της εταιρίας, θα πρέπει να πληρώνονται εις ολόκληρο 
συμπεριλαμβανομένου οποιοιδήποτε ποσού υπέρ το άρτιο. Οποιεσδήποτε δαπάνες, 
προμήθειες ή εκπτώσεις  προκύπτουν κατά την έκδοση των μετοχών, αυτές μπορούν να 
συμψηφιστούν με το Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.  
 Μια δημόσια εταιρία δεν θα πρέπει να αποδέχεται σαν πληρωμή των μετοχών μια 
υπόσχεση παροχής υπηρεσίας. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο κάτοχος αυτών των μετοχών 
υποχρεούται να καταβάλλει στην επιχείρηση χρηματικό ποσό που να ισούται με την 
ονομαστική αξία των μετοχών που αγόρασε, τη διαφορά υπέρ το άρτιο καθώς και τους 
φόρους που αναλογούν σε αυτό το ποσό. Όταν όμως, μια δημόσια επιχείρηση προτίθεται να 
δεχτεί μια μη χρηματική αμοιβή για τη διανομή των μετοχών, τότε η αμοιβή αυτή θα πρέπει 
να εκτιμηθεί ανεξάρτητα. Η αναφορά εκτίμησης θα πρέπει να πραγματοποιηθεί από την 
εταιρία, σε διάστημα έξι μηνών πριν από την διανομή, από τον  ελεγκτή της εταιρίας σε 
συνεργασία με ικανό και ανεξάρτητο εκτιμητή και θα πρέπει να αναφέρει : 

 Την ονομαστική αξία των μετοχών που θα πληρωθούν εν μέρει ή εις ολόκληρον από 
την εκτιμώμενη αμοιβή. 

 Το ποσό της πληρωτέας διαφοράς υπέρ το άρτιο των μετοχών.  
 Μια περιγραφή της εκτιμώμενης αμοιβής. 
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 Το βαθμό στον οποίο η ονομαστική αξία των μετοχών και οποιαδήποτε διαφορά υπέρ 
το άρτιο αυτών  πρόκειται να αντιμετωπιστούν ως  ανακληθέν κεφάλαιο είτα από την 
αμοιβή που εκτιμήθηκε είτε από μετρητά.  

 Οι μετοχές μπορούν να συναλλάσσονται στο Χρηματιστήριο στην αγοραία τιμή τους. 
Παρόλα αυτά, η εμφάνισή τους στην κατάσταση του Ισολογισμού, γίνεται στην ονομαστική 
αξία τους, η οποία προσαυξάνεται με το πριμ 69, και η μεταγενέστερη μεταβολή της αξία της 
τιμής της μετοχής δεν επηρεάζει το ποσό με το οποίο αυτή καταχωρείται στις οικονομικές 
καταστάσεις. Επίσης, ο νόμος επιτρέπει σε μια επιχείρηση να κατέχει μετοχές σε διαφορετικά 
συναλλάγματα. Για κάθε είδος μετοχής όμως, τα ποσά θα πρέπει να εκφράζονται σε ένα 
νόμισμα, αλλά οι διαφορετικοί τύποι μετοχών μπορούν να εκφράζονται σε διαφορετικά 
νομίσματα.  
 Τα «Αποθεματικά», που αποτελούν το δεύτερο συστατικό στοιχείο της καθαρής 
περιουσίας μιας εταιρίας, περιλαμβάνουν καταρχήν την «Διαφορά αναπροσαρμογής υπέρ το 
άρτιο» η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συγκεκριμένους σκοπούς όπως π.χ. για την 
εξάλειψη των εξόδων πρώτης εγκατάστασης, αλλά παρά αυτόν τον περιορισμό δεν παύει να 
διαμορφώνει το κεφάλαιο μιας επιχείρησης, αφού μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μείωσή 
του.  
 Το «Αποθεματικό αναπροσαρμογής» χρησιμοποιείται για την καταγραφή κερδών ή 
ζημιών που προέρχονται από την αναπροσαρμογή των περιουσιακών στοιχείων. Το υπόλοιπο 
αυτού του αποθεματικού αντιπροσωπεύει ένα δεσμευμένο πλεόνασμα το οποίο δεν μπορεί να 
διανεμηθεί.  
 Το αποθεματικό για την έκδοση ομολογιακού δανείου μπορεί να προκύψει από την 
ανάκτηση ή την αγορά ιδίων κεφαλαίων από την επιχείρηση και δεν μπορεί να διανεμηθεί. 
Από την  άλλη πλευρά,  το αποθεματικό συγχωνεύσεων, δημιουργείται σαν αποτέλεσμα 
εφαρμογής της νόμιμης απαίτησης για την απαγόρευση μεταφοράς της διαφοράς υπέρ το 
άρτιο από την έκδοση μετοχών στο αντίστοιχο αποθεματικό (share premium account) σε 
συγκεκριμένες περιπτώσεις που ορίζονται στην Πράξη.  
 Μια επιχείρηση μπορεί να προβεί στη σύσταση αποθεματικού και για άλλους λόγους  
που προβλέπονται π.χ. από το Καταστατικό της. Παρόλα αυτά, αυτό δεν συνηθίζεται στην 
πράξη. Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι η νομοθεσία του Ην.Βασιλείου δεν προβλέπει τη 
σύσταση αποθεματικού για νομικούς ή φορολογικούς σκοπούς.  
 
 
Ελλάδα  
 
 Σύμφωνα με τα Ελληνικά Πρότυπα, «Καθαρή Θέση» ή «Καθαρή Περιουσία» είναι 
το ίδιο κεφάλαιο κάθε οικονομικής μονάδας, το οποίο για τις εταιρίες αποτελείται από το 
καταβεβλημένο μετοχικό ή εταιρικό κεφάλαιο, από τα κάθε είδους και φύσεως αποθεματικά 
και από το εκάστοτε υπόλοιπο εις νέον (κερδών ή ζημιών).    
 Η παρουσίαση στον Ισολογισμό των λογαριασμών της καθαρής περιουσίας της 
επιχειρήσεως εξαρτάται από τη νομική και επιχειρηματική μορφή της επιχειρήσεως και 
διαφέρει ανάλογα με την περίπτωση. Στην περίπτωση της ατομικής επιχειρήσεως 

                                                 
69 Διαφορά μεταξύ της ονομαστικής και της αγοραστικής ή πραγματικής αξίας ενός χρεογράφου. 
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(λογαριασμός 40.07), παρουσιάζεται μόνο ένας λογαριασμός κεφαλαίου ή καθαρής 
περιουσίας που αυξομειώνεται ανάλογα με νέες εισφορές κεφαλαίων, με ατομικές απολείψεις 
και με την πραγματοποίηση κερδών ή ζημιών.  Στην περίπτωση των εταιριών πάσης φύσεως, 
δηλαδή συμμετοχών, ομορρύθμων, ετερορρύθμων, περιορισμένης ευθύνης (λογαριασμός 
40.06) κ.ά. (εκτός από τις ανώνυμες εταιρίες), κάτω από την κατηγορία «Καθαρή Περιουσία» 
παρουσιάζονται πολλοί λογαριασμοί κεφαλαίου, οι οποίοι αντανακλούν το κεφάλαιο που 
αντιστοιχεί σε κάθε συνέταιρο και το οποίο αυξομειώνεται ανάλογα με κέρδη ή τις ζημίες και 
τις νέες συνεισφορές (των συνεταίρων).  
 Στην περίπτωση της ανώνυμης εταιρίας (λογαριασμοί 40.00-40.05), τα πράγματα 
είναι περισσότερο σύνθετα, γιατί υπάρχουν περισσότεροι νομικοί περιορισμοί που διέπουν τις 
σχέσεις του κεφαλαίου. Σύμφωνα με το Ν.2190/20, το κεφάλαιο της Α.Ε. είναι μια ορισμένη, 
από το καταστατικό της, χρηματική ποσότητα, η οποία εμφανίζεται στον ισολογισμό ως 
αμετάβλητη μαθηματική ποσότητα, ανεξάρτητα του αποτελέσματος (κέρδος ή ζημία) που 
προκύπτει στο τέλος κάθε χρήσεως. Αυτή η αρχή της σταθερότητας του μετοχικού 
κεφαλαίου, στοχεύει στην προστασία των πιστωτών της Α.Ε, οι οποίοι ως μοναδική τους 
εξασφάλιση έχουν το μετοχικό κεφάλαιο.  
 Όπως και στην περίπτωση του Ην.Βασιλείου, ενδέχεται να πραγματοποιηθεί έκδοση 
μετοχής υπέρ το άρτιο, αλλά απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή μικρότερη της 
ονομαστικής τους αξίας ( υπό το άρτιο). Η διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 
καταχωρείται στο λογαριασμό 41.00 «Καταβεβλημένη διαφορά από την έκδοση μετοχών 
υπέρ το άρτιο», ο οποίος είναι συμπληρωματικός λογαριασμός του μετοχικού κεφαλαίου και 
όχι λογαριασμός αποθεματικού, γιατί δεν δημιουργήθηκε από αδιανέμητα κέρδη αλλά από 
καταβολές των μετόχων.  
 Ανάλογα με το είδος των ενσωματωμένων στη μετοχή δικαιωμάτων, οι μετοχές 
διακρίνονται σε κοινές και προνομιούχες, και ανάλογα με την αναγραφή ή όχι του ονόματος 
του δικαιούχου ης μετοχής επί του τίτλου της, σε ονομαστικές και ανώνυμες.  Η καταβολή 
της αξία των μετοχών μπορεί να γίνει είτε σε χρήμα, είτε σε είδος είτε σε χρήμα και σε είδος, 
με την προϋπόθεση ότι τα στοιχεία του ενεργητικού που απαρτίζουν το μετοχικό κεφάλαιο 
είναι δεκτικά χρηματικής αποτιμήσεως. Για τις Α.Ε., το καταβαλλόμενο συγχρόνως με την 
κάλυψη ποσό μετρητών πρέπει να είναι τουλάχιστο ίσο , αφενός με το κατώτατο όριο του 
κεφαλαίου (των €60.000,00που είναι σήμερα) και αφετέρου με το ¼ της συνολικής 
ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής. Για τις Ε.Π.Ε, από 1/1/20002 και μετά το κατώτατο όριο 
εταιρικού κεφαλαίου είναι € 18.000,00 ολοσχερώς καταβεβλημένο, από το οποίο το μισό 
πρέπει να είναι καταβεβλημένο σε μετρητά. Το άλλο μισό δύναται να είναι αντικείμενο 
εισφορών είδους, η δε αποτίμηση της αξίας τους γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 9 του Ν.2190/20.  
 Θα πρέπει να σημειωθεί ακόμη, ότι το εκτός από την αυξομείωση ενδέχεται να 
υπάρξει και απόσβεση κεφαλαίου, κυρίως στην περίπτωση των Α.Ε.70 Ως απόσβεση του 
μετοχικού κεφαλαίου ορίζεται η μερική ή ολική απόδοση στους μετόχους της ονομαστικής 
αξίας των μετοχών τους, η οποία προβλέπεται από το καταστατικό ή αποφασίστηκα από τη 
Γενική Συνέλευση και η οποία γίνεται με τη χρησιμοποίηση, είτε διαθέσιμων καθαρών 

                                                 
70 Γρηγοράκος Θ., (2005), «Ανάλυση – Ερμηνεία του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου», 10η Έκδοση, 
Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα, σελ. 539 
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κερδών, είτε σχηματισμένων εδικών ή έκτακτων πραγματικών αποθεματικών (δηλαδή 
αποθεματικών ου έχουν σχηματιστεί από καθαρά κέρδη).  
 Οι πληροφορίες που παρέχονται στο προσάρτημα των οικονομικών καταστάσεων 
σχετικές με τα ίδια κεφάλαια είναι οι εξής: 

 Κατηγορίες μετοχών στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο. 
 Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.  
 Εκδοθέντες τίτλοι (μετοχές, ομολογίες, ιδρυτικοί τίτλοι κ.λπ.) και ενσωματωμένα σε 

αυτούς δικαιώματα. 
 Απόκτηση ιδίων μετοχών μέσα στη χρήση.   

 
 Στους υπολογαριασμούς του πρωτοβάθμιου 41 έχουν ενταχθεί και παρακολουθούνται 
οι ακόλουθες κατηγορίες λογαριασμών καθαρής θέσης : 

 Αποθεματικά  
 Διαφορές από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 
 Διαφορές αναπροσαρμογής 
 Υπεραξίες από εισφορά πάγιου εξοπλισμού σε άλλη εταιρία ή από μετατροπή ή 
συγχώνευση εταιριών 

 Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων.  
 Αναφορικά με τα «Αποθεματικά», τονίζεται ότι αυτά δημιουργούνται αποκλειστικά 
και μόνο από μη διανεμόμενα στους μετόχους καθαρά κέρδη, τα οποία αποθεματοποιούνται 
και παραμένουν  στην επιχείρησης, αυξάνοντας τα ίδια κεφάλαιά της. Μπορούν, μεταξύ 
άλλων, να χρησιμοποιηθούν για τη διανομή μερισμάτων σε μελλοντικές χρήσεις, κατά τις 
οποίες ίσως να μην πραγματοποιήσει κέρδη η επιχείρηση.  
Από ιδιωτικοοικονομικής απόψεως τα αποθεματικά διακρίνονται σε: 

 Εμφανή, τα οποία εμφανίζονται στο παθητικό του ισολογισμού σε ιδιαίτερους 
λογαριασμούς αποθεματικών, και σε  

 Αφανή, τα οποία δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό. Υπογραμμίζεται ότι ως αφανή 
αποθεματικά εννοούμε μόνο εκείνα που αντιπροσωπεύουν καθαρά κέρδη, τα οποία 
δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό ούτε και διανεμήθηκαν στους μετόχους ή 
κεφαλαιοποιήθηκαν. Δηλαδή, δεν είναι αφανή αποθεματικά οι υπεραξίες των παγίων 
στοιχείων, των αποθεμάτων και των χρεογράφων, που προέρχονται από υποτίμηση 
του νομίσματος λόγω του πληθωρισμού, γιατί οι υπεραξίες αυτές, αφού δεν 
προέρχονται από αδιανέμητα κέρδη αλλά από τον πληθωρισμό, δεν είναι πραγματικά 
αποθεματικά, ανεξάρτητα από το αν εμφανίζονται ή όχι στον ισολογισμό 
(Γρηγοράκος, 2005).  

 
Από νομική, κυρίως, άποψη τα αποθεματικά διακρίνονται στα: 

 Νόμιμα ή νομοθετημένα αποθεματικά, τα οποία προβλέπονται κυρίως από το 
Ν.2190/20 και περιλαμβάνουν: 

o το τακτικό αποθεματικό, που για τις Α.Ε. και τις Ε.Π.Ε ισούται τουλάχιστο με 
το 5% των καθαρών κερδών προς διάθεση με εξαίρεση τις ασφαλιστικές 
εταιρίες που σχηματίζουν το 20% των κερδών προς διάθεση και 
χρησιμοποιείται αποκλειστικά προς εξίσωση προ πάσης διανομής μερίσματος 
του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών.  
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o το  αποθεματικό για ίδιες μετοχές του Ν.2190/20, και  
o εκείνα που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις άλλων νόμων για ορισμένες 

κατηγορίες εταιριών ή ορισμένες εταιρίες. 
 Αποθεματικά καταστατικού, που προβλέπονται από το καταστατικό της εκάστοτε 
εταιρίας. 

 Προαιρετικά ή ελεύθερα ή έκτακτα αποθεματικά, τα οποία σχηματίζονται με 
απόφαση της γενικής συνέλευσης και στα οποία ανήκουν και τα «Αφορολόγητα 
αποθεματικά», ο σχηματισμός των οποίων ανήκει στην ελεύθερη κρίση της γενικής 
συνέλευσης, δεδομένου ότι οι διάφοροι φορολογικοί νόμοι καθορίζουν μόνο τις 
προϋποθέσεις απαλλαγής των σχετικών ποσών από τη φορολογία, χωρίς να 
επιβάλλουν υποχρέωση για το σχηματισμό τους.   

 
5.4.8 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  

 
Ην.Βασίλειο 
 
 Οι νομικές απαιτήσεις σχετικά με την παρουσίαση και την παροχή πληροφοριών για 
τις Υποχρεώσεις προβλέπονται από τέσσερις πηγές: την Πράξη του 1985, την «Έγγραφη 
Συμφωνία» του Χρηματιστηρίου (Listing Agreement of the Stock Exchange) και τα Πρότυπα 
FRS  4 “Accounting for Capital Instruments” και FRS 12 “Provisions, Contingent Liabilities 
and  Contingent Assets”.  
 Το ASB ορίζει την υποχρέωση ως «μια παρούσα οφειλή της επιχείρησης, η οποία 
προκύπτει από γεγονότα του παρελθόντος και ο διακανονισμός της οποίας αναμένεται να 
επιφέρει μια εκροή οικονομικών πόρων ». Τα μέσα δανεισμού (Debt Instruments), εκτός των 
μετοχών, θα πρέπει να περιλαμβάνονται στις υποχρεώσεις μόνο στην περίπτωση που 
ενσωματώνουν μια υποχρέωση ή μια ενδεχόμενη υποχρέωση για μεταφορά οικονομικών 
οφελών.   
 Τα είδη των μέσων μακροπρόθεσμου δανεισμού που προβλέπονται από τη Νομοθεσία 
του Ην.Βασιλείου είναι: 

 Ομολογίες και δανειακό κεφάλαιο (Debentures and loan capital) 
 Μετατρέψιμο χρέος (Convertible debt) 
 Ομολογίες με αποχωριζόμενο παραστατικό δικαιώματος αγοράς (Bonds with 

detachable warrants) 
 Παρεπόμενο χρέος (Subordinate debt) 
 Ανανεώσιμα δάνεια (Perpetual Debt) 
 Δάνεια με περιορισμένο δικαίωμα προσφυγής (Limited recourse debt). 

 Οποιοδήποτε μέσο χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων των χρεογράφων (χωρίς 
ασφάλεια), των δανείων και των οφειλών καταγράφονται αρχικά στην καθαρή πρόσοδο (net 
proceeds), δηλαδή στην τρέχουσα τιμή της αμοιβής έναντι της έκδοσης, μειωμένη κατά τα 
έξοδα έκδοσης. Από την άλλη πλευρά, τα έξοδα χρηματοδότησης, δηλαδή η διαφορά μεταξύ 
της καθαρής προσόδου και του συνολικού πληρωτέου ποσού έναντι του χρέους, 
επιμερίζονται κατά τη χρονική διάρκεια της οφειλής με σταθερό ποσοστό επί του ποσού που 
μεταφέρεται στην επόμενη περίοδο. 
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 Σχετικά με την εμφάνιση του λογαριασμού των «Πιστωτών» στην κατάσταση 
Ισολογισμού, η Πράξη παρέχει δύο εναλλακτικές. Στο πρώτο υπόδειγμα, υπάρχουν δύο 
ξεχωριστές, βασικές επικεφαλίδες : «Πιστωτές : Ποσά ληξιπρόθεσμα εντός του έτους» και 
«Πιστωτές : Ποσά ληξιπρόθεσμα πέραν του έτους». Κατά το δεύτερο υπόδειγμα υπάρχει μία 
μόνο βασική επικεφαλίδα, οι «Χρεώστες», αλλά οι υποχρεώσεις που λήγουν μέσα στο έτος 
και μετά από ένα έτος θα πρέπει να εμφανίζονται ξεχωριστά για κάθε υπότιτλο, και θα πρέπει 
να παρέχονται αθροίσεις για τα ποσά των κατηγοριών ανάλογα με τη λήξη τους.  
 Οι υπότιτλοι είναι:71

 Ομολογιακά δάνεια (Debenture loans) 
 Τραπεζικά δάνεια και υπεραναλήψεις χρημάτων (Bank loan and overdrafts).  
 Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού (Payments received on account) 
 Εμπορικές πιστώσεις (Trade creditors) 
 Συναλλαγματικές πληρωτέες (Bills of exchange payable) 
 Ποσά οφειλόμενα σε εξαρτώμενες επιχειρήσεις (Amounts owed to group 

undertakings) 
 Ποσά οφειλόμενα σε εξαρτώμενες επιχειρήσεις στις οποίες η μητρική έχει 
συμμετοχικό ενδιαφέρον (Amounts owed to undertakings in which the company has 
participating interest) 

 Άλλοι πιστωτές, συμπεριλαμβανομένου της φορολογίας και της κοινωνικής 
ασφάλισης (Other creditors, including taxation and socials security), και 

 Δεδουλευμένες υποχρεώσεις και αναβαλλόμενο εισόδημα (Accruals and deferred 
income). 

  Η Διοίκηση μπορεί να προσαρμόσει τους παραπάνω υπότιτλους σε περιπτώσεις που 
η μορφή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της εταιρίας απαιτεί μια τέτοια προσαρμογή.  
 Σύμφωνα με το Πρότυπο FRS 4, σε περίπτωση πρόωρου διακανονισμού ή 
επαναγοράς ενός δανείου (ή χρέους γενικότερα), οποιαδήποτε ανακύπτουσα ζημία ή κέρδος 
θα πρέπει να αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης  κατά τη χρονική 
περίοδο που έγινε ο διακανονισμός ή η επαναγορά. Όταν η διαφορά από την επαναγορά είναι 
σημαντική και μεταφέρθηκε στα αποτελέσματα χρήσης, θα πρέπει να εμφανίζεται σαν 
ξεχωριστό αντικείμενο στην όψη της κατάστασης, κοντά στους λογαριασμούς με τίτλο 
«Πληρωτέοι φόροι και συναφή έξοδα». Όταν η διαφορά καθίσταται αναβαλλόμενη και 
αποσβένεται, θα πρέπει να αποκαλύπτονται οι συνθήκες, η υιοθετούμενη λογιστική μέθοδος 
και οι βασικοί όροι του αρχικού και του ανανεωμένου δανείου.  
  
 
Ελλάδα 
 
 Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, οι «Υποχρεώσεις» διακρίνονται σε δύο 
βασικές κατηγορίες: 

 Σε ενδεχόμενες υποχρεώσεις ή προβλέψεις ( εξετάζονται στην επόμενη ενότητα), και  
 Σε βέβαιες υποχρεώσεις, οι οποίες διακρίνονται περαιτέρω σε: 

                                                 
71 Wild K., Creighton B. by Deloitte & Touche, (2000), “GAAP 2001, UK Financial Reporting and Accounting”, 
Bath Press, London, p. 630  
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o Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, δηλαδή σε υποχρεώσεις των οποίων η 
προθεσμία εξοφλήσεώς τους λήγει μετά το τέλος της επόμενης χρήσεως.  

o Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, δηλαδή σε υποχρεώσεις των οποίων η 
προθεσμία εξοφλήσεώς τους λήγει μέχρι το τέλος της επόμενης χρήσεως.  

 Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις καταχωρούνται και παρακολουθούνται στους 
υπολογαριασμούς του πρωτοβάθμιου 45 «Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις». Μερικά 
παραδείγματα μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων αποτελούν τα ομολογιακά δάνεια, τα 
ενυπόθηκα δάνεια, τα γραμμάτια πληρωτέα που λήγουν σε ύστερα από χρονικό διάστημα 
μεγαλύτερο του έτους, τα τραπεζικά δάνεια, δάνεια επ’ ενεχύρω κ.λπ.  
 Για να τακτοποιηθούν οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, κατά την κατάρτιση κάθε 
ισολογισμού, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι κανόνες: 

 Κάθε μακροπρόθεσμη υποχρέωση που μετατρέπεται σε βραχυπρόθεσμη μεταφέρεται 
στον αρμόδιο λογαριασμό της ομάδας 5. 

 Οι ομολογίες που είναι πληρωτέες μέσα στη νέα χρήση μεταφέρονται από τους 
λογαριασμούς 45.00-45.05 στο λογαριασμό 53.04 «Ομολογίες πληρωτέες». 

 Τα ποσά των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων των λογαριασμών 45.10-45.99 που 
είναι πληρωτέα μέσα στη νέα χρήση μεταφέρονται από τους λογαριασμούς αυτούς 
στους λογαριασμούς 53.17 «Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στη νέα 
χρήση σε ευρώ» και 53.18 «Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στη νέα χρήση 
σε ξένο νόμισμα». Παρέχεται η δυνατότητα, αντί από τη μεταφορά και επαναφορά, να 
εμφανίζονται τα σχετικά ποσά των λογαριασμών 53.17 και 53.18 στην κατηγορία των 
βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του ισολογισμού, χωρίς να μεσολαβεί άνοιγμα των 
λογαριασμών αυτών στα λογιστικά βιβλία.  

 Οι πληροφορίες που παρέχονται στο Προσάρτημα των οικονομικών καταστάσεων 
σχετικές με τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις είναι οι εξής: 

 Αναφέρονται κατ’ είδος (δάνεια, γραμμάτια πληρωτέα κ.λπ.) οι μακροπρόθεσμες 
υποχρεώσεις πάνω από πέντε έτη. 

 Οι υποχρεώσεις οι καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες.     
 
 Για την πληρωμή των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων απαιτείται η θυσία 
κυκλοφοριακών ενεργητικών στοιχείων της επιχείρησης ή η δημιουργία νέων 
βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων. Αυτές οι υποχρεώσεις παρακολουθούνται στα λογιστικά 
βιβλία των επιχειρήσεων στους υπολογαριασμούς των εξής πρωτοβάθμιων λογαριασμών : 

 50 Προμηθευτές 
 51 Γραμμάτια πληρωτέα 
 52 Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 
 53 Πιστωτές διάφοροι 
 54 Υποχρεώσεις από φόρους – τέλη 
 55 Ασφαλιστικοί οργανισμοί 
 56 Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού: όπως οι μεταβατικοί λογαριασμοί του 
ενεργητικού, έτσι και οι μεταβατικοί λογαριασμοί του παθητικού εξυπηρετούν το 
σκοπό της αναμορφώσεως των λογαριασμών του ισολογισμού στο πραγματικό 
μέγεθός τους κατά την ημερομηνία λήξεως της χρήσεως. 
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Ειδικότερα, σε στους μεταβατικούς λογαριασμούς παθητικού καταχωρούνται τα 
έσοδα της επόμενης χρήσεως που προεισπράττονται και τα πληρωτέα έξοδα της 
κλειόμενης χρήσεως, που πραγματοποιούνται δηλαδή μέσα στη χρήση, δεν 
πληρώνονται όμως μέσα σε αυτή, ούτε είναι δυνατή η πίστωσή τους σε προσωπικούς 
λογαριασμούς, επειδή δεν είναι απαιτητά κατά το τέλος της χρήσεως.  

  Οι πληροφορίες που παρέχονται στο Προσάρτημα των οικονομικών καταστάσεων 
σχετικές με τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις και τους μεταβατικούς λογαριασμούς του 
παθητικού, είναι οι εξής: 

 Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες.     
 Ανάλυση των κονδυλίων του λογαριασμού «Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα». 

 
 
5.4.9 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ, ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ    
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 
Ην.Βασίλειο  
 
 Με το ζήτημα των προβλέψεων και των ενδεχόμενων υποχρεώσεων και απαιτήσεων, 
ασχολείται το Πρότυπο FRS 12 “Provisions, Contingent Liabilities and  Contingent Assets”. 
Κύριος σκοπός του Προτύπου είναι να εξασφαλίσει ότι εφαρμόζονται, όσο το δυνατόν 
ακριβέστερα, κριτήρια και βάσεις εκτίμησης προκειμένου να αναγνωριστεί, εκτιμηθεί και 
λογιστικοποιηθεί μια πρόβλεψη, μια ενδεχόμενη υποχρέωση και μια ενδεχόμενη απαίτηση.  
 Η «Πρόβλεψη» ορίζεται ως μια υποχρέωση αορίστου χρόνου ή ποσού και θα πρέπει 
να αναγνωρίζεται με την ταυτόχρονη ικανοποίηση των ακόλουθων όρων:72

1. Η επιχείρηση έχει μια παρούσα υποχρέωση (νομική ή τεκμαιρόμενη), ως αποτέλεσμα 
παρελθουσών ενεργειών.  

2. Είναι πιθανόν ότι μια εκροή πόρων που ενσωματώνει οικονομικά οφέλη θα απαιτηθεί 
για τον διακανονισμό της υποχρέωσης.  

3. Μπορεί να γίνει μια αξιόπιστη εκτίμηση για το ποσό της υποχρέωσης.  
 Βάσει της παραπάνω αρχής, μια πρόβλεψη θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για τα 
συγκεκριμένα έξοδα για τα οποία δημιουργήθηκε. Προβλέψεις για μελλοντικές λειτουργικές 
ζημίες δεν αναγνωρίζονται, εκτός από την περίπτωση των επαχθών συμβάσεων. Ο ορισμός 
των επαχθών συμβάσεων είναι πολύ περιορισμένος. Ένα παράδειγμα αποτελεί μια σύμβαση 
μίσθωσης (ακατοίκητης) ιδιοκτησίας (lease on vacant property).  
 Το ποσό που καταχωρείται ως πρόβλεψη πρέπει να είναι η βέλτιστη εκτίμηση του 
εξόδου, που απαιτείται για να διακανονιστεί η δέσμευση κατά την ημερομηνία του 
Ισολογισμού. Θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κίνδυνοι και αβεβαιότητες, ενώ απαιτείται 
ιδιαίτερη προσοχή προκειμένου να αποφεύγονται περιπτώσεις υπερεκτίμησης των στοιχείων 
ενεργητικού ή των εσόδων και υποτίμησης των υποχρεώσεων ή εξόδων.  
 Η επίδραση της διαχρονικής αξίας του χρήματος πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψιν για 
την εκτίμηση του ποσού της πρόβλεψης, όχι όμως και τα κέρδη  από αναμενόμενη διάθεση 

                                                 
72 Jones C., Samar-Fauchon M., (2001), “European Comparison: UK & France, The main differences between 
UK and French Accounting Practice” , Deloitte & Touche, London, p. 83 
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των περιουσιακών στοιχείων. Επίσης επιτρέπεται η αποτίμηση (προεξόφληση) της 
πρόβλεψης σε παρούσα αξία όταν το ποσό είναι πολύ σημαντικό και εξαρτάται από τον 
παράγοντα χρόνο. 
 Οι Προβλέψεις και το ύψος αυτών θα πρέπει να αναθεωρούνται κατά τις ημερομηνίες 
σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων, προκειμένου να αντανακλούν όσο το δυνατό 
ακριβέστερα μεγέθη. Οι εκτιμήσεις προσδιορίζονται κατά την κρίση της Διοίκησης, η οποία 
μπορεί να στηρίζεται σε εκθέσεις εμπειρογνωμόνων.   
  Η επιχείρηση αναγνωρίζει μια πρόβλεψη για τα κόστη αναδιοργάνωσης, όταν 
υποδεικνύεται ότι έχει μια παρούσα τεκμαιρόμενη δέσμευση να προβεί στα σχετικά έξοδα. 
Μια τεκμαιρόμενη δέσμευση προκύπτει μόνο  όταν η επιχείρηση: 

 έχει ένα λεπτομερές και επίσημο σχέδιο για την αναδιοργάνωση και 
 έχει δημιουργήσει μια βάσιμη προσδοκία σε αυτούς που θα επηρεαστούν 

(εργαζόμενους, προμηθευτές, πελάτες κ.λπ.) ότι θα υλοποιήσει το σχέδιο 
αναδιοργάνωσης. Η βάσιμη προσδοκία δημιουργείται είτε από το γεγονός ότι ξεκινά 
την εφαρμογή του σχεδίου είτε από το γεγονός ότι ανακοινώνει το σχέδιό της ή τα 
κύρια σημεία αυτού στους ενδιαφερόμενους.  

 Η πρόβλεψη για αναδιοργάνωση περιλαμβάνει μόνο τα έξοδα εκείνα που 
σχετίζονται άμεσα με αυτή και τα οποία: 

 Είναι απαραίτητα για την αναδιοργάνωση. 
 Δεν σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα της επιχείρησης.  

 
 Σχετικά με τις «Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Απαιτήσεις», το Πρότυπο FRS 12 
παρέχει τους ακολούθους ορισμούς: 

 Ενδεχόμενη υποχρέωση είναι μια πιθανή υποχρέωση ή μια παρούσα υποχρέωση, η 
οποία δεν αναγνωρίζεται στις οικονομικές καταστάσεις. Η παρούσα υποχρέωση δεν 
αναγνωρίζεται διότι: 

o δεν πιθανολογείται ότι θα απαιτηθεί μια εκροή οικονομικών πόρων 
προκειμένου να διακανονιστεί η υποχρέωση ή  

o το ποσό της δέσμευσης δεν μπορεί να αποτιμηθεί με επαρκή αξιοπιστία. 
 Ενδεχόμενη απαίτηση είναι μια πιθανή απαίτηση.  

 Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές 
καταστάσεις, αλλά γνωστοποιούνται στις «Επεξηγηματικές Σημειώσεις».  
  
 Για κάθε κατηγορία πρόβλεψης, μια επιχείρηση θα πρέπει να περιλαμβάνει στις 
Σημειώσεις που συνοδεύουν τις οικονομικές καταστάσεις τα ακόλουθα:73

 Τη λογιστική αξία κατά την έναρξη και τη λήξη της χρήσης.  
 Τις πρόσθετες προβλέψεις που διενεργήθηκαν στη χρήση, καθώς επίσης και τις τυχόν 
αυξήσεις σε υπάρχουσες προβλέψεις. 

 Τα ποσά που αναστράφηκαν κατά τη διάρκεια της χρήσης. 
 Την αύξηση στο προεξοφλημένο ποσό που προκύπτει και κάθε μεταβολή στο 
επιτόκιο. 

                                                 
73 Wild K., Creighton B. by Deloitte & Touche, (2000), “GAAP 2001, UK Financial Reporting and Accounting”, 
Bath Press, London, p. 683-685 
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 Σύντομη περιγραφή του είδους της υποχρέωσης και πότε αναμένεται ή ενδέχεται να 
πραγματοποιηθεί η εκροή οικονομικών οφελών. 

 Τις μεγαλύτερες παραδοχές που έγιναν σχετικά με μελλοντικά γεγονότα (όπου αυτό 
είναι αναγκαίο). 

 Το ποσό της αναμενόμενης αποζημίωσης, δηλώνοντας το ποσό κάθε απαίτησης που 
έχει αναγνωριστεί για αυτήν την αναμενόμενη αποζημίωση. 

 Για κάθε κατηγορία ενδεχόμενης υποχρέωσης κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, 
μια επιχείρηση πρέπει να γνωστοποιεί τα εξής (εκτός από τις περιπτώσεις που η εκροή πόρων 
είναι απομακρυσμένη) : 

 Περιγραφή της φύσης της ενδεχόμενης υποχρέωσης. 
 Εκτίμηση του οικονομικού αποτελέσματος της ενδεχόμενης υποχρέωσης. 
 Μια ένδειξη των αβεβαιοτήτων που αφορούν στο ποσό ή στο χρονοδιάγραμμα της 
εκροής. 

 Την πιθανότητα κάθε αποζημίωσης. 
Όταν  μια εισροή οικονομικών οφελών είναι πιθανή, τότε μια επιχείρηση θα πρέπει να 
γνωστοποιεί μια σύντομη της φύσης των ενδεχόμενων απαιτήσεων κατά την ημερομηνία 
του Ισολογισμού. 
 Όπου είναι εφικτό, επίσης, θα πρέπει να γνωστοποιείται και μια εκτίμηση της 
οικονομικής επίδρασης των ενδεχόμενων απαιτήσεων, με τη χρησιμοποίηση για την 
αποτίμησή τους, των αρχών που τίθενται για τις προβλέψεις.  
    

 
Ελλάδα 
 
 Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, «Πρόβλεψη» είναι η κράτηση ορισμένου 
ποσού, που γίνεται κατά το κλείσιμο του ισολογισμού της οικονομικής μονάδας, σε βάρος 
του λογαριασμού γενικής εκμεταλλεύσεως ή του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης.74  Η 
κράτηση αυτή αποβλέπει στην κάλυψη ζημίας ή εξόδων ή ενδεχόμενης υποτιμήσεως 
στοιχείων του ενεργητικού ή υπερτιμήσεως υποχρεώσεων, όταν κατά την ημερομηνία 
συντάξεως του ισολογισμού είναι πιθανή η πραγματοποίησή τους (της πιθανότητας 
εκτιμώμενης, κατά την κρατούσα πρακτική, σε ποσοστό περί 50%), χωρίς όμως να είναι 
γνωστό το ακριβές μέγεθός τους ή ο χρόνος πραγματοποιήσεως ή και τα δύο.  
 Οι προβλέψεις διακρίνονται στις εξής δύο βασικές κατηγορίες: 

1. Στις προβλέψεις για κινδύνους εκμεταλλεύσεως, που προορίζονται να καλύψουν 
έξοδα της χρήσεως που πιθανολογούνται ότι θα πραγματοποιηθούν μετά το 
σχηματισμό προβλέψεων, και 

2. Στις προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους (έκτακτες ζημίες και έξοδα), που 
προορίζονται να καλύψουν έκτακτες ζημίες και έκτακτα έξοδα που πιθανολογούνται 
ότι θα πραγματοποιηθούν μετά το σχηματισμό προβλέψεων. 

 Η παρακολούθηση των προβλέψεων γίνεται στους ακόλουθους πρωτοβάθμιους 
λογαριασμούς: 

                                                 
74 Γρηγοράκος Θ., (2005), «Ανάλυση – Ερμηνεία του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου», 10η Έκδοση, 
Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα, σελ. 152-153 
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 44 Προβλέψεις 
 68 Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως 
 83 Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 
 84 Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων. 

 Διευκρινίζεται ότι στην Ελλάδα, εξαιτίας των πάγιων διατάξεων της φορολογικής 
νομοθεσίας75, σε περίπτωση υποτιμήσεως εμπορεύσιμων αγαθών, χρεογράφων και 
απαιτήσεων σε ξένο νόμισμα, έχει επικρατήσει να μη δημιουργούνται ιδιαίτεροι λογαριασμοί 
προβλέψεων, αλλά με τα σχετικά ποσά να πιστώνονται οι λογαριασμοί των υποτιμηθέντων 
περιουσιακών στοιχείων και τούτο γιατί με βάση αυτές τις διατάξεις, τα στοιχεία αυτά 
καταχωρούνται απευθείας στην απογραφή με την έναντι της αξίας κτήσεώς τους υποτιμημένη 
τρέχουσα αξία τους. Την επικρατούσα τακτική αυτή ακολούθησε, κατ’ ανάγκη και το 
Ε.Γ.Λ.Σ. και δεν δημιούργησε ιδιαίτερους λογαριασμούς προβλέψεων για τα άνω στοιχεία.   
 Τα Ελληνικά πρότυπα δεν επιτρέπουν την προεξόφληση των προβλέψεων, δεν 
αναγνωρίζουν σχηματισμό προβλέψεως για μελλοντική αναδιάρθρωση της επιχειρήσεως και 
απαγορεύουν να διενεργούνται προβλέψεις εσόδων. Οι σχηματισμένες προβλέψεις 
αναπροσαρμόζονται στο τέλος κάθε χρήσεως, με βάση τις νέες συνθήκες που στο μεταξύ 
έχουν διαμορφωθεί. Αν υπάρχουν ποσά προβλέψεων που δεν χρησιμοποιήθηκαν, είτε επειδή 
οι ζημίες ή τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν ήταν μικρότερα από τις σχηματισμένες γι’ αυτά 
προβλέψεις, είτε επειδή εξέλιπαν οι κίνδυνοι για τους οποίους είχαν σχηματιστεί, 
μεταφέρονται στην πίστωση του λογαριασμού 84.00 «Έσοδα από αχρησιμοποίητες 
προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων».   
 Οι πληροφορίες που παρέχονται στο Προσάρτημα των οικονομικών καταστάσεων 
σχετικές με τις προβλέψεις είναι οι εξής:76

 Μέθοδοι υπολογισμού των προβλέψεων για υποτιμήσεις περιουσιακών στοιχείων. 
 Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων πάγιων  περιουσιακών στοιχείων. 
 Διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων του ενεργητικού και οι λόγοι 
στους οποίους οφείλονται. 

 Ανάλυση του λογαριασμού «Λοιπές προβλέψεις» να το ποσό είναι σημαντικό.  
 Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που ενδεχομένως να 
προκύψουν σε βάρος της κλειόμενης και των προηγούμενων χρήσεων, εφόσον δεν 
εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις. 

 Οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις κ.λπ. που δεν εμφανίζονται σε λογαριασμούς 
τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών μηνιαίων παροχών και οικονομικές 
δεσμεύσεις για συνδεμένες επιχειρήσεις.  

 Σχετικά με την Έκθεση του Δ.Σ. για σημαντικές ζημίες, οι οποίες είτε υπάρχουν είτε 
αναμένονται να προκύψουν στο μέλλον, αυτές αποτελούν τη σημαντικότερη πληροφορία που 
πρέπει να γίνεται γνωστή στους ιδιοκτήτες της επιχείρησης αλλά και στους τρίτους 
προκειμένου να εκτιμήσουν σωστά τα στοιχεία των δημοσιευμένων οικονομικών 
καταστάσεων.  
 Οι αναμενόμενες να προκύψουν στο μέλλον ζημίες είναι δυνατόν να συμβούν ή όχι. 
Τις περισσότερες φορές εμφανίζονται ως προβλέψεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι 
                                                 
75 Απ. 22 ΚΦΣ του Β.Δ. 27/4/1956 στο ΦΕΚ τ. Α’ 116/1956, αρ. 41 ΚΦΣ του Π.Δ. 99/1977, αρ. 28 του ΚΒΣ του 
Π.Δ. 186/1992 
76 Αληφαντής Γ., (2003), «Χρηματοοικονομική Λογιστική», Τόμος Β’, Εκδόσεις Πάμισος , Αθήνα, σελ. 134 
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εκτιμήσεις του αποτελέσματος και των οικονομικών επιπτώσεων των ενδεχόμενων 
γεγονότων καθορίζεται κατά τη κρίση της διοικήσεως της επιχειρήσεως.  
 
5.4.10 ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ 
 
Ην.Βασίλειο 
 
 Σύμφωνα με το Πρότυπο SSAP 21 “Accounting for Leases and Hire-purchase 
Contracts”, χρηματοοικονομική μίσθωση (finance lease) είναι μια μίσθωση με την οποία 
μεταβιβάζονται ουσιαστικά στον μισθωτή όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη που έχουν σχέση με 
την κυριότητα ενός στοιχείου του ενεργητικού, ανεξάρτητα από την τελική μεταβίβαση ή μη 
του τίτλου κυριότητας του στοιχείου του ενεργητικού. Συνεπώς, όπου η παρούσα αξία των 
ελάχιστων πληρωμών (που πρόκειται να εισπραχθούν κατά τη διάρκεια της μίσθωσης), 
ισούται τουλάχιστο με το 90% της εύλογης αξία του περιουσιακού στοιχείου, γίνεται η 
υπόθεση ότι η εν λόγω μίσθωση είναι  χρηματοοικονομική μίσθωση.  
 Κατά την έναρξη της χρηματοοικονομικής μίσθωσης, ο εκμισθωτής θα πρέπει να 
συμπεριλάβει το μισθωμένο περιουσιακό στοιχείο και την αντίστοιχη υποχρέωση μίσθωσης 
στην παρούσα αξία των ελάχιστων πληρωμών μίσθωσης. Σε πιο πολύπλοκες περιπτώσεις, 
όπου δεν εξασφαλίζεται το ποσοστό της τάξεως του 90% και άνω, το περιεχόμενο της 
συμφωνίας μπορεί να είναι η χρηματοδότηση. Σε αυτή την περίπτωση, ο μισθωτής 
κεφαλαιοποιεί το περιουσιακό στοιχείο και την καθαρή παρούσα αξία των μισθωμάτων.  
 Σε περίπτωση πώλησης και επαναμίσθωσης (sale and leaseback), το κέρδος ή η ζημία 
από την πώληση ενός περιουσιακού  στοιχείου που επαναμισθώνεται αναβάλλεται αν η 
επαναμίσθωση είναι χρηματοοικονομική μίσθωση, και αναγνωρίζεται αμέσως όταν η 
επαναμίσθωση είναι λειτουργική μίσθωση. Η μέτρηση του κέρδους ή της ζημίας γίνεται 
εφόσον προβλεφτούν τυχόν μόνιμες απομειώσεις στην εύλογη αξία του περιουσιακού 
στοιχείου πριν από την  επαναμίσθωση.  
 
Ελλάδα 
 Ο θεσμός της χρηματοοικονομικής μίσθωσης εισήχθηκε στην Ελλάδα με το 
Ν.1665/1986, ο οποίος μέχρι σήμερα έχει τροποποιηθεί πολλές φορές. Δηλαδή σύμφωνα με 
την ελληνική νομοθεσία, δεν γίνεται διάκριση μεταξύ λειτουργικών και χρηματοδοτικών 
μισθώσεων, καθώς όλες οι συμβάσεις χρηματοδοτικής μισθώσεως εμφανίζονται ως 
λειτουργικές μισθώσεις (operational leases). Στο τέλος της μίσθωσης η κυριότητα των 
μισθωμένων περιουσιακών στοιχείων μεταβιβάζεται στον μισθωτή σε τιμή σημαντικά 
χαμηλότερη από την πραγματική τους αξία. Τα εκμισθωμένα περιουσιακά στοιχεία 
εμφανίζονται στον ισολογισμό ως αποσβέσιμα περιουσιακά στοιχεία και αποσβένονται με τη 
διάρκεια της σύμβασης. Τα μηνιαία μισθώματα καταχωρούνται στα αποτελέσματα χρήσεως 
με τη μέθοδο του δεδουλευμένου.77

 Σε περίπτωση πώλησης και επαναμίσθωσης, η διαφορά μεταξύ τιμήματος και αξίας 
παγίου λογίζεται κατευθείαν στα αποτελέσματα σε όλες τις περιπτώσεις. 
                                                 
77 Σακέλλης Ε., (2005), «Σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά 
Πρότυπα με βάση το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο», Εκδόσεις Σακέλλη, Αθήνα, σελ.193 
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5.4.11 ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ  ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
 
Ην.Βασίλειο 
 
 Τα γεγονότα μεταγενέστερα της ημερομηνίας του Ισολογισμού είναι τα γεγονότα 
εκείνα τα οποία λαμβάνουν χώρα στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την  ημερομηνία  
του Ισολογισμού έως και την ημερομηνία κατά την οποία εγκρίνονται για έκδοση οι 
οικονομικές καταστάσεις. Τα γεγονότα αυτά διακρίνονται σε δύο κατηγορίες :78

1. Διορθωτικά γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού, τα οποία είναι 
ενδεικτικά των συνθηκών που υπήρχαν κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού. 
Παραδείγματα αποτελούν, η πτώση στην τιμή πώλησης ενός προϊόντος, που μειώνει 
την καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία των αποθεμάτων κάτω του κόστους, μεταβολή 
φορολογικών συντελεστών επί των κερδών κ.λπ. 

2. Μη διορθωτικά γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού, τα οποία είναι 
ενδεικτικά των συνθηκών που προέκυψαν μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού. 
Παραδείγματα αποτελούν, η μεταβολή στις συναλλαγματικές ισοτιμίες, η έκδοση 
μετοχών κ.λπ. 

 Η επιχείρηση θα πρέπει να αναμορφώνει τις οικονομικές της καταστάσεις για 
μεταγενέστερα της ημερομηνίας του Ισολογισμού γεγονότα τα οποία παρέχουν απόδειξη ότι 
προϋπήρχαν της ημερομηνίας του Ισολογισμού. Αντίθετα δεν θα πρέπει να αναμορφώνονται 
οι οικονομικές καταστάσεις για γεγονότα μεταγενέστερα της ημερομηνίας του Ισολογισμού 
αν οι συνθήκες αυτών προέκυψαν μεταγενέστερα της ημερομηνίας του Ισολογισμού. Παρόλα 
αυτά θα πρέπει να παρέχει πληροφορίες για τα τελευταία, όταν αυτά είναι ουσιώδους 
σημασίας με αποτέλεσμα  ή μη αποκάλυψή τους θα επηρέαζε την ικανότητα των χρηστών 
των οικονομικών καταστάσεων να διεξάγουν σωστά συμπεράσματα για την οικονομική θέση 
της οικονομικής μονάδας. Εάν οι ιδιοκτήτες της εταιρίας ή άλλοι έχουν το δικαίωμα να 
τροποποιούν τις οικονομικές καταστάσεις μετά την έκδοση, η εταιρία θα πρέπει να 
γνωστοποιεί το γεγονός αυτό.   
 
Ελλάδα 
 
 Η ελληνική νομοθεσία δεν προβλέπει σαφείς κανόνες διάκρισης και οδηγίες για τη 
λογιστική αντιμετώπιση των γεγονότων μεταγενέστερων της ημερομηνίας του Ισολογισμού. 
Σαν τέτοια γεγονότα θα μπορούσαν να θεωρηθούν:79

1. Σημαντικές ζημίες από χρεώστες και γραμμάτια εισπρακτέα. 
2. Σοβαρές ζημίες στα εμπορεύματα ή τις εγκαταστάσεις προερχόμενες από φυσικές 

καταστροφές ή ατυχήματα μετά το κλείσιμο του ισολογισμού.  
3. Εξαγορά μιας άλλης επιχείρησης ή ίδρυση υποκαταστήματος θυγατρικής εταιρίας.  
4. Επέκταση εργοστασιακών εγκαταστάσεων ή γενικά των κτιρίων της επιχείρησης. 

                                                 
78 PriceWaterhouseCoopers , (1999), “Student’s Manual of Accounting, The Guide to UK Accounting Law and 
Practice”, International Thomson Business Press, UK, p.20018 
79 Τσακλάγκανος Α., (2006), «Χρηματοοικονομική Λογιστική, (Σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα)», 
Δεύτερη Έκδοση, Εκδόσεις Κυριακίδη α.ε., Θεσσαλονίκη, σελ. 153 
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5. Έκδοση νέων μετοχών, κοινών ή προνομιούχων. 
6. Έκδοση ομολογιακού δάνειου. 
7. Ζημίες ή  κέρδη από βραχυπρόθεσμες επενδύσεις σε ομολογίες και μετοχές. 
8. Υπογραφή ή ακύρωση μεγάλης ποσότητας συμβάσεων που αντιπροσωπεύουν μεγάλο 

ποσοστό των εσόδων της επιχείρησης. 
9. Έκδοση δικαστικής απόφασης ή συμβιβασμός σχετικά με εκκρεμούσες απαιτήσεις ή 

υποχρεώσεις οι οποίες δημιουργήθηκαν μετά  το κλείσιμο του ισολογισμού. 
 Πρέπει να τονιστεί ότι στις επεξηγηματικές σημειώσεις του ισολογισμού θα πρέπει να 
ανακοινώνονται μόνο τα γεγονότα τα οποία προκαλούν σημαντικές μεταβολές στις 
λογιστικές καταστάσεις της επιχείρησης. Γεγονότα χωρίς λογιστική σημασία (π.χ. αλλαγές 
στη Διοίκηση και τη διεύθυνση της επιχείρησης, απεργίες εργατών κ.λπ.) θα πρέπει να 
ανακοινώνονται στους μετόχους και τους υπόλοιπους ενδιαφερόμενους με διαφορετικούς 
τρόπους.  
 Ο Ν.2190/20 παρέχει το δικαίωμα στη Γενική Συνέλευση των μετόχων το δικαίωμα 
τροποποίησης των οικονομικών καταστάσεων. Δεν απαιτείται συνεπώς, καμία σχετική 
γνωστοποίηση. 80

 
 
 
 

5.5 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 
 
 Παρακάτω εξετάζονται οι καταστάσεις που σχετίζονται με τα αποτελέσματα της 
επιχείρησης καθώς και προβλεπόμενοι κανόνες για την φορολόγηση των αποτελεσμάτων.   
 
5.5.1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 
 
Ην.Βασίλειο  
 
  
 Σύμφωνα με την Εταιρική Πράξη του 1985, ο Λογαριασμός Αποτελεσμάτων 
Χρήσης (που αποτελεί τη βασική κατάσταση προσδιορισμού του αποτελέσματος της 
επιχείρησης)  θα πρέπει να παρέχει μια αληθινή και δίκαιη εικόνα του κέρδους ή της ζημίας 
του οικονομικού έτους και όσον αφορά τη μορφή και το περιεχόμενό του, επιτρέπει την 
εναλλακτική επιλογή ανάμεσα από τέσσερεις μορφές γραμμογράφησης. Υπάρχουν δύο τύποι 
«κάθετης» διάταξης, ο ένας εκ των οποίων κατηγοριοποιεί τα έξοδα ( ανά προορισμό) σαν 
κόστος πωληθέντων εμπορευμάτων, έξοδα πωλήσεως  και γενικά και διοικητικά έξοδα, 
εμφανίζοντας το μεικτό αποτέλεσμα ( κέρδος ή ζημία). Ο άλλος τύπος παρέχει πιο 
λεπτομερείς πληροφορίες (ανά είδος λογαριασμού), όπως για παράδειγμα μεταβολές στα 
αποθέματα, πληροφορίες για τις πρώτες ύλες, για έξοδα τρίτων, αμοιβές προσωπικού κλ. Ο 
πρώτος τύπος είναι αυτός που χρησιμοποιείται και πιο συχνά.  

                                                 
80 Σακέλλης Ε., (2005), «Σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά 
Πρότυπα με βάση το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο», Εκδόσεις Σακέλλη, Αθήνα, σελ. 179 
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 Υπάρχουν επίσης, και δύο τύποι «οριζόντιας» διάταξης των λογαριασμών, οι οποίοι 
ομαδοποιούν από τη μια πλευρά τα έξοδα και από την άλλη τα έσοδα. Αυτοί οι δύο τύποι 
χρησιμοποιούνται σπάνια από τις εμπορικές επιχειρήσεις.  
 Το Πρότυπο FRS  3 “Reporting Financial Performance”, απαιτεί την αποκάλυψη 
πρόσθετων πληροφοριών στην όψη του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης, όπως: 

 ο κύκλος εργασιών και τα λειτουργικά έσοδα θα πρέπει να αναλύονται ανάμεσα στις 
συνεχιζόμενες  (συνήθεις) δραστηριότητες της επιχείρησης, τις εξαγορές – 
απορροφήσεις και τις μη συνεχιζόμενες  δραστηριότητες.   

 ο μέσος συνολικός αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού για το οικονομικό έτος 
καθώς και η κατηγοριοποίηση αυτού του ποσού σε ομάδες οι οποίες δημιουργούνται 
από τη Διοίκηση ανάλογα με τον τρόπο οργάνωσης της επιχείρησης. Αυτός ο μέσος 
αριθμός προκύπτει από τη διαίρεση του συνολικά απασχολούμενου προσωπικού με 
σύμβαση εργασίας για κάθε μήνα δια του αριθμού των μηνών για το οικονομικό έτος.  

 Υπόμνημα των κερδών και ζημιών σε ιστορικό κόστος: 81Αυτό αποτελεί μια 
αναδιατύπωση του λογαριασμού κερδών και ζημιών ώστε τα περιουσιακά στοιχεία να 
μην έχουν υποστεί καμία προσαρμογή, αλλά να καταγράφονται στο ιστορικό κόστος. 
Αυτό το υπόμνημα είναι χρήσιμο για εκείνους τους χρήστες των καταστάσεων που 
προτιμούν το ιστορικό κόστος σαν μέγεθος έκφρασης και παράλληλα σύγκρισης των 
οικονομικών μεγεθών.   

 
 Η Πράξη του 1985 απαιτεί να παρέχεται πληροφόρηση, στις σημειώσεις επί των 
λογαριασμών, για τις μεταβολές στο μετοχικό κεφάλαιο καθώς και στα αποθεματικά, ενώ το 
FRS 3 απαιτεί την αποκάλυψη πληροφοριών για την προσαρμογή των συνολικών κεφαλαίων 
των μετόχων για την αρχή και το τέλος της περιόδου.  
 Το Πρότυπο FRS  3 απαιτεί από τις επιχειρήσεις να συντάξουν μία Κατάσταση 
Συνολικά Αναγνωρισμένων Κερδών και Ζημιών. Αυτή η βασική οικονομική κατάσταση 
περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

 κέρδη ή ζημίες πριν από την αφαίρεση των μερισμάτων 
 προσαρμογές σε αποτιμήσεις των περιουσιακών στοιχείων 
 διαφορές στις καθαρές επενδύσεις σε ξένες επιχειρήσεις εξαιτίας μεταβολών στις 
συναλλαγματικές ισοτιμίες του ξένου νομίσματος. 

Σε αυτή την κατάσταση δεν περιλαμβάνονται οι καταβολές στους μετόχους ή οι συνεισφορές 
από αυτούς, όπως π.χ. τα μερίσματα ή οι διανομές κεφαλαίου, η αύξηση κεφαλαίου.  
 Παρά της σημαντικότητας αυτής της κατάστασης δεν δέχεται την ανάλογη προσοχή 
από τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων. 82Μάλιστα, πολλές φορές δεν 
δημοσιεύεται καν μαζί με τα αποτελέσματα χρήσης. Οι βασικοί λόγοι για αυτό το φαινόμενο 
είναι ότι λόγω του τρέχοντος συστήματος των προαιρετικών και ακανόνιστων 
αναθεωρήσεων, τα κέρδη και οι ζημίες που εκτίθενται στην κατάσταση είναι αυθαίρετα, μη 
συγκρίσιμα και πολλές φορές δεν σχετίζονται με την υπό εξέταση περίοδο. Αυτά τα 
μειονεκτήματα θα αντιμετωπίζονταν μονό στην περίπτωση που οι επιχειρήσεις προέβαιναν σε 

                                                 
81 Wild K., Creighton B. by Deloitte & Touche, (2000), “GAAP 2001, UK Financial Reporting and Accounting”, 
Bath Press, London, p. 303-304  
82 PriceWaterhouseCoopers , (1999), “Student’s Manual of Accounting, The Guide to UK Accounting Law and 
Practice”, International Thomson Business Press, UK, p. 7064-7065 
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ετήσιες αναθεωρήσεις  των περιουσιακών τους στοιχείων, κάτι που είναι, αν όχι αδύνατο, 
τουλάχιστο πολύ δύσκολο να επιτευχθεί.  
 
Ελλάδα  
 
 
 Με βάση το λογαριασμό 86 «Αποτελέσματα Χρήσεως»  καταρτίζεται, στο τέλος της 
χρήσεως, η Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως, στην οποία πέραν από τα 
στοιχεία που προκύπτουν από τους υπο-λογαριασμούς του λογαριασμού αυτού, 
αναγράφονται και ο συνολικός κύκλος εργασιών (πωλήσεις) και το κόστος πωλήσεων. Η 
κατάσταση αυτή (που πρέπει να συντάσσεται σύμφωνα με τις βασικές λογιστικές αρχές) , σε 
συνδυασμό με τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων, εκφράζει τις μεταβολές που επήλθαν 
στα «αδιανέμητα κέρδη» μεταξύ δύο διαδοχικών ισολογισμών.  
 Όλα τα στοιχεία της κατάστασης απεικονίζονται σε δύο στήλες, στις αξίες που 
εμφανίζονται στους οικείους υπο-λογαριασμούς του 83 : (1) κατά το τέλος της χρήσεως στην 
οποία αναφέρονται τα αποτελέσματα και (2) κατά το τέλος της προηγούμενης χρήσεως.  
 Τα έξοδα ταξινομούνται στο λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης, για να βοηθήσουν 
τον κάθε ενδιαφερόμενο να κατανοήσει τις διάφορες σχέσεις μεταξύ των εξόδων και εσόδων 
καθώς επίσης και τις σχέσεις που προέρχονται από τις κανονικές και μη, επιχειρηματικές 
δραστηριότητες. Η ελληνική νομοθεσία δεν έχει καθιερώσει ένα ειδικό τύπο καταστάσεως 
αποτελεσμάτων, καθώς θεωρείται ότι η κατάσταση αυτή πρέπει να έχει ελαστικότητα, ώστε 
να μπορεί να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της μεγάλης ποικιλίας των επιχειρήσεων. Η 
ελαστικότητα της καταστάσεως αυτής κρίνεται πιο σημαντική από ό,τι η τυποποίησή της. Η 
πράξη έχει επιβάλλει, ωστόσο, δύο διαφορετικούς τύπους καταστάσεων αποτελεσμάτων 
χρήσης: τη μονοδιάστατη κατάσταση αποτελεσμάτων και την πολυδιάστατη κατάσταση 
αποτελεσμάτων. 83

 Στη Μονοδιάστατη Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως (Single- Step Income 
Statement) τα κονδύλια διαχωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: τα έσοδα, τα έξοδα και τα 
έκτακτα κονδύλια. Λέγεται μονοδιάστατη γιατί υπάρχει μόνο μία υποδιάκριση των 
αποτελεσμάτων, εμφανίζει δηλαδή τα κέρδη πριν από τα έκτακτα κονδύλια. Σε πολλές 
περιπτώσεις τα έξοδα αναγράφονται κατά είδος, αντί της συνηθισμένης λειτουργικής 
ταξινόμησής τους.   
 Στην Πολυδιάστατη Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως (Multiple- Step Income 
Statement), η δομή και η ανάλυση των εσόδων και εξόδων είναι σχετικά λεπτομερειακή και 
παρέχει στο μελετητή πολλές χρήσιμες πληροφορίες για τα επιτεύγματα της επιχείρησης και 
δίνει τη δυνατότητα να προβλεφτούν τα μελλοντικά αποτελέσματα, γιατί δίνει πληροφορίες 
για τα οργανικά, επαναλαμβανόμενα, λειτουργικά αποτελέσματα της επιχείρησης. Αυτή η 
μορφή προτιμάται στην πράξη.  
 Στον πίνακα προσδιορίζονται κατά σειρά : 

 το μεικτό κέρδος εκμεταλλεύσεως 
 τα κέρδη από συνήθεις εργασίες 

                                                 
83 Σακέλλης Ε., (2003), «Το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο», Τόμος Δ’, Δεύτερη έκδοση, Εκδόσεις 
Σακέλλη, Αθήνα, σελ.2738-2739 
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 τα κέρδη πριν από το φόρο εισοδήματος και τα ασυνήθη κονδύλια 
 τα καθαρά κέρδη της χρήσεως προς διάθεση. 

Από την άποψη του τρόπου της παρουσίασης, υπάρχουν επίσης δύο άλλες κατηγορίες:84

 την παρουσίαση με τη μορφή του λογαριασμού (Account Form) ή οριζόντια διάταξη 
και 

 την παρουσίαση με τη μορφή της καταστάσεως ή εκθέσεως (Report Form) ή κάθετη 
διάταξη των αποτελεσμάτων χρήσεως.  

 H παρουσίαση με τη μορφή του λογαριασμού ή οριζόντια διάταξη συνίσταται στο να 
τοποθετήσουμε στην αριστερή πλευρά της σελίδας αναλυτικά το κόστος των πωληθέντων 
εμπορευμάτων και τις διάφορες κατηγορίες των εξόδων και στη δεξιά πλευρά όλα τα πάσης 
φύσεως και μορφής έσοδα. Το καθαρό αποτέλεσμα, κέρδος ή ζημία, αναγράφεται στην 
πλευρά που απαιτείται για τη συνολική εξίσωση των δύο πλευρών. Η παρουσίαση με τη 
μορφή της καταστάσεως (που αποτελεί και τη σύνθετη μορφή) συνίσταται στο διαχωρισμό 
των εσόδων και των εξόδων κατά τμήματα παρά κατά λογαριασμούς.  
 Και στην περίπτωση της Ελλάδας, σημαντικό και αναπόσπαστο κομμάτι της 
κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεις αποτελούν οι σημειώσεις, στις οποίες ανάμεσα στα 
άλλα θα πρέπει να αναφέρεται η μέθοδος αποτίμησης των εμπορευμάτων, αν υπήρξε έκδοση 
νέων μετοχών και μετατροπή αυτών (π.χ. από προνομιούχες σε κοινές), κεφαλαιοποίηση 
αποθεματικών κ.λ. 
 Παράλληλα στο Προσάρτημα θα πρέπει να περιλαμβάνονται πληροφορίες όπως: 85

 Ο μέσος όρος του αριθμού του προσωπικού που απασχολήθηκε στη διάρκεια της 
χρήσεως, ο οποίος προσδιορίζεται με βάση το συνολικό αριθμό των ατόμων που 
απασχολήθηκαν στην κάθε εργάσιμη ημέρα. Ο μέσος αυτός αριθμός αναλύεται σε 
κατηγορίες (π.χ. διοικητικό προσωπικό) για τις οποίες παρατίθεται αναλυτικά η 
επιβάρυνση της εταιρίας, για τη χρήση, από μισθούς και ημερομίσθια, κοινωνικές 
επιβαρύνσεις και βοηθήματα.  

 Ανάλυση των εσόδων που αφορούν την κλειόμενη χρήση, αλλά δεν εισπράχτηκαν ή 
δε χρεώθηκαν σε προσωπικούς λογαριασμούς μέσα σε αυτή, καθώς και τα έξοδα που 
πραγματοποιήθηκαν και αφορούν την κλειόμενη  χρήση, αλλά δεν πληρώθηκαν ή δεν 
πιστώθηκαν σε προσωπικούς λογαριασμούς μέσα σε αυτή, εφόσον τα ποσά αυτών 
είναι σημαντικά.  

 Ανάλυση των έκτακτων και ανόργανων εσόδων και εξόδων μαζί με διευκρινήσεις 
αναφορικά με τη φύση τους και την επίδρασή τους στον υπολογισμό του φόρου 
εισοδήματος της  εταιρίας για την κλειόμενη χρήση, εφόσον τα ποσά αυτά είναι 
σημαντικά.  

 Παρόμοια ανάλυση γίνεται και για τα έσοδα ή έξοδα που καταχωρήθηκαν στην 
κλειόμενη χρήση, αλλά αφορούν προηγούμενες χρήσεις.  

 
 Ο Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων περιλαμβάνεται μεταξύ των οικονομικών 
καταστάσεων που υποχρεούται να καταρτίζει μια επιχείρηση στην περίπτωση που γίνεται 

                                                 
84 Τσακλάγκανος Α., (2006), «Χρηματοοικονομική Λογιστική, (Σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα)», 
Δεύτερη Έκδοση, Εκδόσεις Κυριακίδη α.ε., Θεσσαλονίκη, σελ. 231-232 
85 Σακέλλης Ε., (2003), «Το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο», Τόμος Δ’, Δεύτερη έκδοση, Εκδόσεις 
Σακέλλη, Αθήνα, σελ.2758-2759 
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διάθεση αποτελεσμάτων και δημοσιεύεται υποχρεωτικά στο τέλος κάθε χρήσης, σύμφωνα με 
τη νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά. Όλα τα στοιχεία αυτού του πίνακα απεικονίζονται σε 
δύο στήλες, οι οποίες αντιστοιχούν στη χρήση του ισολογισμού και στην προηγούμενη αυτού 
χρήση. Περιλαμβάνονται οι ακόλουθες κατηγορίες κονδυλίων: 

 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως 
 Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων 
 Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων 
 Αποθεματικά προς διάθεση.  

 Ο νόμος καθιστά υποχρεωτική τη δομή και το περιεχόμενο του υποδείγματος του 
πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων που παρέχει το Ε.Γ.Λ.Σ., με τη διαφορά ότι δεν είναι 
υποχρεωτική και παραλείπεται η στήλη των κωδικών αριθμών του υποδείγματος αυτού.  
 
 
5.5.2 ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 
 
Ην.Βασίλειο 
 
 Το Πρότυπο FRS 14 “Earnings per Share” εκδόθηκε στις 1 Οκτωβρίου του 1998 
(αντικαθιστώντας το αντίστοιχο Πρότυπο SSAP 3 “Earnings per Share”) και εφαρμόζεται σε 
επιχειρήσεις:86

 που έχουν κοινές μετοχές ή οι τίτλους μετατρέψιμους σε κοινές μετοχές δημόσια 
διαπραγματεύσιμες, 

 που βρίσκονται σε διαδικασία έκδοσης κοινών ή τίτλων μετατρέψιμων σε κοινές 
μετοχές σε δημόσια χρηματιστήρια, και 

 που από μόνες τους επιλέγουν να παρουσιάσουν τα κέρδη ανά μετοχή.  
 Σε περίπτωση που μια επιχείρηση προετοιμάζει οικονομικές τόσο ατομικές όσο και 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις (για τον όμιλο που διοικεί), η παροχή πληροφορικών 
που απαιτείται από το Πρότυπο, αφορά μόνο τις ενοποιημένες καταστάσεις. 87

 Οι πληροφορίες που πρέπει να αποκαλύπτονται στην όψη των οικονομικών 
καταστάσεων είναι : 

 Η επιχείρηση θα πρέπει να παρουσιάζει τα βασικά και τα μειωμένα κέρδη ανά μετοχή 
στην κατάσταση των αποτελεσμάτων για κάθε κατηγορία κοινών μετοχών, που έχει  
διαφορετικό δικαίωμα στην διανομή των καθαρών κερδών της χρήσεως. 

 Η επιχείρηση θα πρέπει να γνωστοποιεί τον αριθμητή και παρανομαστή του  
υπολογισμού τόσο των κοινών κερδών ανά μετοχή, όσο και των μειωμένων κερδών 
ανά μετοχή. 

 Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα κέρδη ή τις ζημίες της 
χρήσεως που αναλογούν στους κατόχους κοινών μετοχών με τον μέσο σταθμισμένο 
αριθμό κοινών μετοχών σε κυκλοφορία κατά την διάρκεια της χρήσεως.  

 Τα μειωμένα κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται λαμβάνοντας υπόψη την επήρεια, που 
θα είχε η εξάσκηση συμβολαίων ή δικαιωμάτων έκδοσης κοινών μετοχών ή 

                                                 
86 FRS 14 “Earnings per Share”, Sec. 3 
87 Wild K., Creighton B. by Deloitte & Touche, (2000), “GAAP 2001, UK Financial Reporting and Accounting”, 
Bath Press, London, p. 318  
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μετατροπής σε κοινές μετοχές ή στην έκδοση κοινών μετοχών, τα οποία μοιράζονται 
στα κέρδη της εταιρίας. 

 
Ελλάδα  
  
Δεν υπάρχει τίποτα σχετικό.  
  
 
5.5.3 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
 
Ην.Βασίλειο 
 
 Οι επιχειρήσεις στο Ην. Βασίλειο καταβάλλουν φόρο επί των κερδών τους, σύμφωνα 
με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία, τα κύρια χαρακτηριστικά της οποίας είναι τα εξής: 
 

 η φορολογία των επιχειρήσεων υπολογίζεται στα φορολογητέα κέρδη της 
επιχείρησης 

 σε περίπτωση «μεγάλης» επιχείρησης, αυτή καταβάλλει τον φόρο σε τριμηνιαίες 
δόσεις, συνήθως δύο στην τρέχουσα διαχειριστική χρήση και μία στην επόμενη. 
Διαφορετικά, μια επιχείρηση καταβάλλει το φόρο εννέα μήνες και μια ημέρα μετά το 
τέλος μιας διαχειριστικής χρήσης 

 πριν από τις 6 Απριλίου του 1999, στην περίπτωση που αποδίδονταν  μερίσματα, 
καταβάλλονταν προκαταβαλλόμενος φόρος. 88 Αυτός καταργήθηκε στις 6 Απριλίου 
του 1999 και παράλληλα εισήχθη ο «σκιώδης» (shadow) προκαταβαλλόμενος φόρος 
για τον καθορισμό του τρόπου χειρισμού του πλεονάσματος προκαταβαλλόμενου 
φόρου (που προέκυψε κατά τις διαχειριστικές χρήσεις πριν από τις 6 Απριλίου του 
1999), προκειμένου να μειωθούν μελλοντικές καταβολές φόρου. Στην παρούσα φάση, 
σε περίπτωση καταβολής μερισμάτων, δεν αποδίδεται προκαταβαλλόμενος φόρος 

 οι επιστροφές φόρου θα πρέπει να υποβάλλονται. 
 Ο φόρος επί των κερδών μιας επιχείρησης θα πρέπει να υπολογίζεται σύμφωνα με 
τους φορολογικούς συντελεστές. Σύμφωνα με το Πρότυπο FRS 16 “Current Tax” , η 
φορολογία επί των κερδών θα πρέπει να χωριστεί στην φορολογία του Ην. Βασιλείου (ή της 
Ιρλανδίας ή της Δημοκρατίας) και στην εξωτερική φορολογία (foreign tax). Επιπλέον, αυτά 
τα ποσά θα πρέπει να διαχωριστούν περεταίρω στην φορολογία της τρέχουσας περιόδου και 
σε οποιεσδήποτε προσαρμογές αναγνωρίστηκαν σε προηγούμενες περιόδους. Για το ποσό της  
φορολογίας του Ην. Βασιλείου θα πρέπει να παρέχονται πληροφορίες τόσο πριν όσο και μετά 
από απαλλαγή από διπλή φορολογία, ενώ βάσει του Προτύπου δεν απαιτείται αποκάλυψη του 
χρησιμοποιούμενου φορολογικού συντελεστή.  
 Εκτός από τον φόρο επί των κερδών τους, οι επιχειρήσεις ενδέχεται να υποστούν 
φορολογικές επιβαρύνσεις ή να λάβουν πίστωση φόρου. Αυτές οι περιπτώσεις είναι γνωστές 
με τις ακόλουθες ονομασίες: 
                                                 
88 Πρόκειται για το φόρο που παρακρατείται από τις προκαταβολές έναντι διανομής (αναμενόμενων) κερδών 
στους μετόχους. Ο όρος εφαρμόζεται και στο φόρο που παρακρατείται από τις προκαταβολές που χορηγούνται 
στους δικαιούχους τοκομεριδίων που δεν έχουν ακόμα λήξει.  
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 εξωτερική φορολογία (foreign tax) 
 απαλλαγή από διπλή φορολογία (double tax relief)89  
 ανείσπρακτος προκαταβαλλόμενος φόρος (irrecoverable advanced corporation tax) 
 προσαρμογές έναντι προηγούμενων ετών 
 φόρος εισοδήματος.  
 φόρος που παρακρατείται στη πηγή του (withholding tax) 
 αναβαλλόμενος φόρος (deferred tax).  

 Τα φορολογικά υπόλοιπα θα πρέπει να εμφανίζονται στην κατάσταση λογαριασμού 
αποτελεσμάτων χρήσης, στην κατάσταση των συνολικά αναγνωρισμένων κερδών και ζημιών 
αλλά και στον ισολογισμό μιας επιχείρησης.  
 Το Πρότυπο FRS 16 “Current Tax” εφαρμόζεται σε όλους τους λογαριασμούς που 
έχουν μια αληθινή και δίκαιη εικόνα εκτός των επιχειρήσεων που διέπονται από το Πρότυπο 
FRSSE και κάνει λόγο για τα ακόλουθα ζητήματα:   

 Η φορολογία θα πρέπει να παρουσιάζεται στις ίδιες καταστάσεις αποτελεσμάτων 
όπως και τα σχετικά εισοδήματα/έξοδα.  

 Τα μερίσματα, τα μερίδια και άλλα ποσά πληρωτέα ή εισπρακτέα θα πρέπει να 
αναγνωρίζονται στο μέρος που: 

o περιλαμβάνουν φόρους που παρακρατούνται στην πηγή τους και 
καταβάλλονται στις φορολογικές αρχές εις ολόκληρο, εκ μέρους του 
παραλήπτη. 

o αποκλείουν τα άλλα είδη φόρων. 
 Τα έσοδα και τα έξοδα θα πρέπει να περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα προ φόρων 
βάσει των εσόδων ή των εξόδων που έχει όντως εισπραχτεί ή πληρωθεί αντίστοιχα και 
δεν θα πρέπει να προσαρμόζονται σε υποθετικούς φόρους. 

 Ο τρέχων φόρος θα πρέπει να υπολογίζεται βάσει φορολογικών συντελεστών και 
νόμων  που καταρτίστηκαν κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. 

 Σχετικά με την αναβαλλόμενη φορολογία, αυτή ρυθμίζεται από το Πρότυπο FRS 19 
“Deferred Tax”, το οποίο αντικατέστησε το SSAP 15 “Accounting for deferred tax”  και 
ορίζεται ως η φορολογία που αποδίδεται στις χρονικές διαφορές. 90 Απαιτεί την καταβολή 
του αναβαλλόμενου φόρου βάσει πλήρης πρόβλεψης (full provision basis)- και όχι μερικής 
πρόβλεψης που απαιτούσε το SSAP 15 (partial  provision basis)- στις περισσότερες 
περιπτώσεις χρονικών διαφορών. Επιτρέπει - χωρίς όμως να επιβάλλει-  στις επιχειρήσεις να 
προεξοφλούν τα μακροπρόθεσμα υπόλοιπα αναβαλλόμενης φορολογίας. Απαιτεί επίσης την 
ερμηνεία των διαφορών ανάμεσα στους χρησιμοποιούμενους φορολογικούς συντελεστές και 
τους καθιερωμένους.  
 Για την αναγνώριση αναβαλλόμενου εισπρακτέου/συμψηφιστέου φόρου (deferred tax 
asset), πρέπει να υπάρχει βεβαιότητα ότι η εταιρεία θα είναι κερδοφόρος όταν μελλοντικά 
κλείσει η χρονική διαφορά αυτή, έτσι ώστε να συμψηφίσει την απαίτηση με την φορολογική 
υποχρέωση. Σε περίπτωση ενδεχόμενης φορολογικής υποχρέωσης, η οποία ενδέχεται να 
συμβεί μόνο κατόπιν αποφάσεων της διοίκησης της εταιρείας (π.χ. διανομή ειδικών 

                                                 
89 Ο όρος αφορά κυρίως την απαλλαγή της φορολογίας των εισοδημάτων που έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό, 
εφόσον έχουν φορολογηθεί εκεί. Αυτό όμως γίνεται ύστερα από συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών. 
90 Είναι οι διαφορές μεταξύ του φορολογητέου αποτελέσματος και λογιστικού αποτελέσματος που 
δημιουργούνται σε μια χρήση και αναστρέφονται (τακτοποιούνται) σε μία ή περισσότερες επόμενες χρήσεις.   
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αφορολόγητων αποθεματικών για τα οποία πρέπει να πληρωθεί φόρος), τότε δεν υπάρχει 
υποχρέωση λογισμού του αναβαλλόμενου φόρου, αλλά μόνο γνωστοποίηση αυτού στις 
οικονομικές καταστάσεις, ενώ απαγορεύεται η προεξόφληση αναβαλλόμενων χρεωστικών ή 
πιστωτικών φόρων.  
 Για τον υπολογισμό του αναβαλλόμενου φόρου χρησιμοποιείται ο φορολογικός 
συντελεστής ο οποίος πιθανολογείται ότι θα ισχύει κατά την πραγματοποίηση της χρονικής 
διαφοράς. 
 
Ελλάδα  
 
 Σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος Ν.2238/1994 επιβάλλεται φόρος 
στο συνολικό καθαρό εισόδημα από κάθε πηγή, που αποκτάται από: 

 ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες 
 δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα ανεξάρτητα αν αποτελούν ή όχι ίδια νομικά πρόσωπα 

 συνεταιρισμούς που έχουν συσταθεί νόμιμα και οι ενώσεις τους 
 αλλοδαπές επιχειρήσεις που λειτουργούν με οποιονδήποτε τύπο εταιρίας, καθώς και 
οι κάθε είδους αλλοδαποί οργανισμοί που αποβλέπουν στην απόκτηση οικονομικών 
ωφελημάτων 

 ημεδαπές εταιρίες περιορισμένης  ευθύνης 
 μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα δημόσιου ή 
ιδιωτικού δικαίου, στα οποία περιλαμβάνονται και τα κάθε είδους ιδρύματα. 

 Ο φόρος υπολογίζεται με συντελεστή είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) στο συνολικό 
φορολογητέο εισόδημά τους το οποίο προκύπτει από διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν 
από την 1η Ιανουαρίου 2007 και μετά. Ειδικά, για τα κέρδη τα οποία προκύπτουν από 
διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2005, ο συντελεστής 
φορολογίας ορίζεται σε τριάντα δύο τοις εκατό (32%) και για τα κέρδη τα οποία προκύπτουν 
από διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2006 έως την 31η 
Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, ο συντελεστής αυτός ορίζεται σε είκοσι εννέα τοις εκατό (29%). 
Για τα κέρδη τα οποία προκύπτουν από διαχειριστικές περιόδους που άρχισαν μέσα στο έτος 
2004, ο συντελεστής φορολογίας ορίζεται σε τριάντα πέντε τοις εκατό (35%). 
 Για τα ημεδαπά και αλλοδαπά νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ο 
φόρος υπολογίζεται με συντελεστή τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) για τα εισοδήματα του 
οικονομικού έτους 2005, τριάντα δύο τοις εκατό (32%) για τα εισοδήματα του οικονομικού 
έτους 2006, είκοσι εννέα τοις εκατό (29%) για τα εισοδήματα του οικονομικού έτους 2007 
και είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) για τα εισοδήματα του οικονομικού έτους 2008 και 
επομένων. Επίσης, τα εισοδήματα που αποκτούν από την εκμίσθωση οικοδομών και γαιών οι 
Ιεροί Ναοί, οι Ιερές Μητροπόλεις, οι Ιερές Μονές, η Αποστολική Διακονία, η Ιερή Μονή 
Πάτμου, η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου και Ιερές Σταυροπηγιακές Μονές Κύπρου, τα 
ημεδαπά νομικά πρόσωπα που νόμιμα έχουν συσταθεί ή συνιστώνται και τα οποία 
επιδιώκουν αποδεδειγμένα κοινωφελείς σκοπούς, καθώς και τα ημεδαπά κοινωφελή 
ιδρύματα, φορολογούνται για το οικονομικό έτος 2005 με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%), 
ο οποίος μειώνεται σε επτά τοις εκατό (7%) για τα εισοδήματα οικονομικού έτους 2006 και 
σε τέσσερα τοις εκατό (4%) για τα εισοδήματα οικονομικού έτους 2007. 
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 Επιπλέον του οριζόμενου στις προηγούμενες παραγράφους φόρου, επιβάλλεται και 
συμπληρωματικός φόρος στο εισόδημα από ακίνητα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα. Ο 
φόρος αυτός υπολογίζεται με συντελεστή τρία τοις εκατό (3%) στο συνολικό ακαθάριστο 
εισόδημα που προέρχεται από ακίνητα, μη δυνάμενος να υπερβεί το ποσό του φόρου 
εισοδήματος των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου. Ο φόρος της παραγράφου αυτής 
δεν επιβάλλεται στα εισοδήματα από ακίνητα των νομικών προσώπων, τα οποία 
απαλλάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 του παρόντος, του φόρου 
εισοδήματος για τα εισοδήματα αυτά. 
 Το ποσό φόρου που εκπίπτει σύμφωνα με την περίπτωση αυτή σε καμία περίπτωση 
δεν μπορεί να είναι ανώτερο από το ποσό του φόρου που αναλογεί για το εισόδημα αυτό στην 
Ελλάδα. 
 Ο φόρος εισοδήματος δεν συνιστά έξοδο και συνεπώς δεν διαμορφώνει το 
αποτέλεσμα της χρήσεως, αλλά αποτελεί συμμετοχή του κράτους στο αποτέλεσμα αυτό. 
Καταχωρείται στο λογαριασμό Αποτελέσματα προς διάθεση και όχι στο Λογαριασμό 
Αποτελέσματα Χρήσεως.  
 Αξίζει να σημειωθεί ότι η ελληνική φορολογία δεν προβλέπει το καθεστώς των 
αναβαλλόμενων φόρων και ως εκ τούτου αυτοί δεν απεικονίζονται στις οικονομικές 
καταστάσεις.  
 
 
5.5.4 ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 
 
 Και στις δύο περιπτώσεις χωρών (SSAP 5 “Accounting for Value Added Tax”, 
Ν.2859/2000/17.11.04 Κώδικας Φόρου Προστιθεμένης Αξίας),η λογιστική αντιμετώπιση του 
Φ.Π.Α. αντανακλά τον ρόλο της επιχείρησης ως συλλέκτη φόρου για λογαριασμό του 
Κράτους και αποτελεί έναν έμμεσο φόρο που επιβαρύνει τον τελικό καταναλωτή. 

 
 

5.5.5 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 
 
Ην.Βασίλειο  
  
 Το Πρότυπο FRS 1 “Cash Flow Statement” προβλέπει τη σύνταξη της κατάστασης 
Ταμειακών Ροών για όλες τις επιχειρήσεις εκτός από : 

 τις επιχειρήσεις που βάσει της Πράξης του 1985 θεωρούνται μικρού μεγέθους 
 τις θυγατρικές επιχειρήσεις, στις οποίες το τουλάχιστο το 90% των δικαιωμάτων 
ψήφου ελέγχεται από τον όμιλο, με την προϋπόθεση ότι οι ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις (στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η θυγατρική) διατίθενται δημόσια 

 τα Ιδιωτικά Ταμεία Συντάξεων 
 οικοδομικές εταιρίες και 
 Mutual life assurance company (εταιρεία, της οποίας το κεφάλαιο έχει συγκεντρωθεί 
από τους κατόχους ασφαλιστηρίων συμβολαίων υπό μορφή πριμ). 
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 Για τους σκοπούς της κατάστασης ταμειακών ροών, τα ταμειακά διαθέσιμα ή 
ταμειακά ισοδύναμα ορίζονται σαν τα μετρητά (cash in hand) και οι καταθέσεις όψεως σε 
οπουδήποτε πιστωτικό ίδρυμα, μειωμένες κατά το ποσό των αναλήψεων από τους 
λογαριασμούς στα αντίστοιχα  πιστωτικά ιδρύματα. Τα μετρητά περιλαμβάνουν ακόμη τα 
διαθέσιμα και τις καταθέσεις σε ξένο νόμισμα.  
 Οι ταμειακές ροές ταξινομούνται  κατά: 

1. λειτουργικές δραστηριότητες 
2. μερίσματα από κοινοπραξίες και συγγενείς επιχειρήσεις 
3. αποδόσεις επί των επενδύσεων και χρηματοδοτική υποστήριξη   
4. φορολογία 
5. επενδύσεις και χρηματοδότηση κεφαλαίου και επενδύσεις 
6. εξαγορές και διαθέσεις  
7. καταβαλλόμενα μερίσματα κοινών μετοχών  
8. διαχείριση διαθεσίμων και  
9. χρηματοδότηση.  

 Μια επιχείρηση εμφανίζει τις ταμειακές της ροές χρησιμοποιώντας με την άμεση 
μέθοδο, όπου εμφανίζονται οι ακαθάριστες πληρωμές (π.χ. προς προμηθευτές κλπ) και 
εισπράξεις (πχ. από πελάτες κλπ). Για την παροχή περισσότερων πληροφοριών, μπορούν να 
προστεθούν και τα στοιχεία της  έμμεσης μεθόδου, με βάση την οποία το κέρδος ή η ζημία 
της περιόδου αναμορφώνεται με βάση τις επιδράσεις των συναλλαγών μη ταμειακής φύσεως, 
των δεδουλευμένων εισπράξεων ή πληρωμών, καθώς και στοιχείων εξόδων ή εσόδων, που 
συνδέονται με επενδυτικές ή χρηματοοικονομικές δραστηριότητες.  
 Στις σημειώσεις της κατάστασης θα πρέπει να επεξήγηση για τη συμφωνία του ποσού 
από το λειτουργικό κέρδος και του ποσού από τις καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές 
δραστηριότητες της επιχείρησης. Θα πρέπει να υπάρχει ακόμη μια βεβαίωση συμφωνίας για 
τη διακίνηση ρευστών της περιόδου και της διακίνησης του καθαρού χρέους. Αυτή η 
δήλωση– βεβαίωση δεν θα πρέπει να αποτελεί τμήμα της κατάστασης ταμειακών ροών, αλλά 
μπορεί να αποτελεί σημείωση στην παραπάνω κατάσταση  ή να επισυνάπτεται σε αυτή.  
 Για τη μετάφραση των ταμειακών ροών ξένων υποκαταστημάτων και εξαρτώμενων 
επιχειρήσεων, χρησιμοποιείται η μέση τιμή ισοτιμιών για την περίοδο (average rate) ή αυτή 
που σημειώνεται κατά το κλείσιμο της ημέρας (closing rate), οποιαδήποτε χρησιμοποιείται 
στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. Από την άλλη πλευρά, οι ταμειακές ροές σε ξένο 
νόμισμα της οντότητας, μεταφράζονται συνήθως στην τρέχουσα τιμή συναλλαγματικής 
ισοτιμίας  κατά τη στιγμή πραγματοποίησης της ταμειακής ροής. Η επίδραση από τις 
διακυμάνσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας στις ροές που εμφανίζονται σε ξένο νόμισμα θα 
πρέπει να περιλαμβάνονται στο συμβιβασμό του καθαρού χρέους.  
 Τέλος, οι σημαντικές συναλλαγές (που δεν σχετίζονται με ροές), πρέπει να 
εμφανίζονται στις σημειώσεις στην περίπτωση που αυτό είναι απαραίτητο για την κατανόηση 
των υποκείμενων συναλλαγών.  
 
Ελλάδα 
 
 Σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς (5/204/14.11.2000), οι εταιρίες οι οποίες έχουν μετοχές εισηγμένες στον 

 



 - 79 -

Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, υποχρεούνται στην κατάρτιση κατάστασης ταμειακών ροών 
(ατομικών και ενοποιημένων σε περίπτωση ομίλου). 
 Στα πλαίσια όμως της λογιστικής του ιστορικού κόστους, τα έσοδα 
πραγματοποιούνται κατά τη μεταβίβαση της κυριότητας του αγαθού ή προσφορά της 
υπηρεσίας, οπότε γεννάται και η αντίστοιχη απαίτηση. Αντίστοιχα, οι οικονομικές 
καταστάσεις που καταρτίζουν και δημοσιεύουν οι επιχειρήσεις βασίζονται στην αρχή του 
ιστορικού κόστους, η οποία έχει ως θεμέλιο την αρχή της πραγματοποίησης των εσόδων 
(actual basis) και όχι την αρχή της ταμειακής είσπραξης (cash basis).  Από την άλλη πλευρά, 
η κατάσταση των ταμειακών ροών στηρίζεται στην εκδοχή ότι το έσοδο πραγματοποιείται το 
χρόνο της είσπραξής του και το έξοδο στο χρόνο εξόφλησης της υποχρέωσης. 
 Το βασικό λοιπόν πρόβλημα στην κατάρτιση της κατάστασης ταμειακών ροών είναι 
με ποια τεχνική μπορούμε να μετατρέψουμε τα έσοδα και τα έξοδα, που εμφανίζονται στην 
κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης σε κατάσταση ταμειακών ροών, δηλαδή σε 
μια κατάσταση που ως έσοδα θα έχει τις εισπράξεις μετρητών και έξοδα θα έχει τις πληρωμές 
μετρητών και η διαφορά εισπράξεων- πληρωμών να εμφανίζει τα διαθέσιμα που 
δημιουργήθηκαν από τη δράση της επιχείρησης στης διάρκεια της χρήσεως, τα οποία 
προστιθέμενα στο υπόλοιπο διαθέσιμων έναρξης της χρήσεως να δίνει το υπόλοιπο 
διαθεσίμων τέλους χρήσεως.  
 Για τη μετατροπή των εσόδων σε εισπράξεις και των εξόδων σε πληρωμές μετρητών 
ακολουθούνται οι παρακάτω κανόνες:91

1. Θεωρούμε ότι όλα τα έσοδα έγιναν τοις μετρητοίς και συνεπώς συνιστούν εισροές 
μετρητών. Το τμήμα των εσόδων που πραγματοποιήθηκε με πίστωση εμφανίζεται ως 
προσαύξηση της διαφορά στα υπόλοιπα έναρξης και λήξης της χρήσεως των σχετικών 
λογαριασμών απαιτήσεων. 

2. Θεωρούμε ότι όλα τα έξοδα έγιναν τοις μετρητοίς και συνεπώς συνιστούν εκροές 
μετρητών. Το τμήμα των εξόδων που πραγματοποιήθηκε με πίστωση εμφανίζεται ως 
προσαύξηση της διαφορά στα υπόλοιπα έναρξης και λήξης της χρήσεως των σχετικών 
λογαριασμών υποχρεώσεων. 

Οι ταμειακές ροές ταξινομούνται κατά : 
 λειτουργικές,  
 επενδυτικές και  
 χρηματοδοτικές δραστηριότητες και εμφανίζονται με βάση την έμμεση μέθοδο 

(καθαρές ροές από πληρωμές και εισπράξεις), ενώ δεν προβλέπεται η χρησιμοποίηση 
της άμεσης μεθόδου (αναμόρφωση κερδών χρήσεως).  

 Το ελληνικό δίκαιο δεν έχει υιοθετήσει καμία από τις μεθόδους σύνταξης των 
οικονομικών καταστάσεων έτσι ώστε να φανερώνονται οι τυχόν δραστικές μεταβολές 
των τιμών. 

 Δεν υπάρχει απαίτηση για αποκάλυψη πληροφοριών σχετικά με σημαντικές 
συναλλαγές που δεν σχετίζονται με ροές, όπως στην περίπτωση του Ην.Βασιλείου.    

 
 

                                                 
91 Σακέλλης Ε., (2003), «Το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο», Τόμος Δ’, Δεύτερη έκδοση, Εκδόσεις 
Σακέλλη, Αθήνα, σελ.2802-2805 
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5.6 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

 
Ην. Βασίλειο 
 
 Η εμφάνιση των ενοποιημένων λογαριασμών στο Ηνωμένο Βασίλειο εντοπίζεται 
χρονολογικά από το 1920, αλλά οργανωμένες προσπάθειες για τη νομοθέτηση κανόνων 
εμφανίζονται το 1947 με την έκδοση μιας Εταιρικής Πράξης, οι διατάξεις της οποίες 
συμπεριλήφθησαν και βελτιώθηκαν με την Εταιρική Πράξη του 1948. Παρόλα αυτά, οι 
Πράξεις αυτές δεν αναφέρονταν λεπτομερώς σε κανόνες σύνταξης των ενοποιημένων 
λογαριασμών, παρά μόνο ανέφεραν τις περιπτώσεις απαλλαγής των θυγατρικών εταιριών από 
την υποχρέωση σύνταξης ενοποιημένων καταστάσεων.  
 Όσον αφορά τη θέσπιση Προτύπων για την ενοποίηση των λογαριασμών, αρχικά 
εκδόθηκε το 1978 από το ASC το Πρότυπο SSAP 14 “Group Accounts”, το οποίο 
αντικαταστάθηκε από το Πρότυπο  FRS 2 “Accounting for Subsidiary Undertakings”, που 
έκδωσε το ASB το 1992, καθώς επίσης και τα  Πρότυπα FRS  6 “Acquisitions and Mergers”, 
FRS  7 “Fair Values in  Acquisition Accounting” και FRS 10 “Goodwill and Intangible 
Assets”.   
 Σύμφωνα με την Πράξη του 1985, οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που θα 
πρέπει να συντάσσονται είναι οι εξής:  
 

1. Ενοποιημένος Ισολογισμός.  
2. Ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης.  
3. Σημειώσεις επί των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 
4. Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών.  
5. Επιπλέον το Πρότυπο FRS 3 “Reporting Financial Performance”, απαιτεί και την 

σύνταξη και μιας Ενοποιημένης Κατάστασης για τα Συνολικά Αναγνωρισμένα Κέρδη 
και Ζημίες, ενώ το Πρότυπο FRS 1 απαιτεί και την προετοιμασία μιας Ενοποιημένης 
Κατάστασης Ταμειακών Ροών.  

 Η Εταιρική Πράξη του 1985 ορίζει τις περιπτώσεις εκείνες όπου υπάρχει σχέση 
μητρικής-θυγατρικής, προκειμένου να δικαιολογηθεί η δημιουργία ομίλου. Αυτές οι 
περιπτώσεις υφίστανται όταν :92

1. Η μητρική εταιρία έχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου της θυγατρικής. Τα 
δικαιώματα ψήφου στην εξαρτημένη αφορούν τα δικαιώματα που παρέχονται στους 
μετόχους αναλογικά με τις μετοχές που διαθέτουν, ή στην περίπτωση που δεν 
υπάρχει μετοχικό κεφάλαιο, αφορούν το δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις 
της εξαρτημένης εταιρίας επί της πλειοψηφίας των θεμάτων.    

2. Η μητρική αποτελεί μέλος του οργάνου που λαμβάνει τις αποφάσεις και έχει το 
δικαίωμα να ορίζει και παύει μέλη του οργάνου διοίκησης (όπως π.χ. του Διοικητικού 
Συμβουλίου) που κατέχουν την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου για όλα, ή για 
τα περισσότερα, ζητήματα. 

                                                 
92 Wild K., Creighton B. by Deloitte & Touche, (2000), “GAAP 2001, UK Financial Reporting and Accounting”, 
Bath Press, London, p.827-336 
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3. Όταν η μητρική εταιρία έχει το δικαίωμα άσκησης δεσπόζουσας επιρροής στην 
εξαρτημένη εταιρία : 93 

 
a. εφόσον υπάρχουν διατάξεις στο Πρωτόκολλο που να αναφέρονται στις 

περιοχές άσκησης της δύναμης: i) Το δικαίωμα άσκησης δεσπόζουσας 
επιρροής σημαίνει πως ο δικαιούχος έχει το δικαίωμα να δίνει εντολές 
σχετικά με τις λειτουργικές και χρηματοοικονομικές μεθόδους που πρόκειται 
να εφαρμοστούν σε μια άλλη εξαρτημένη εταιρία  με τις οποίες είναι 
υποχρεωμένοι να συμμορφωθούν οι διευθυντές της, είτε αυτές είναι προς 
όφελος της εταιρίας είτε όχι. ii)  Η πραγματική άσκηση δεσπόζουσας 
επιρροής από την άλλη πλευρά, αναφέρεται στην άσκηση επιρροής με την 
οποία επιτυγχάνεται αποτέλεσμα –μέσω λειτουργικών και 
χρηματοοικονομικών μεθόδων- σύμφωνα με τα όσα επιθυμεί ο ασκών την 
επιρροή, προκειμένου να ικανοποιηθούν τα δικά του συμφέροντα.  

b. μέσω ενός «ελεγκτικού συμβολαίου» (control contract), εφόσον αυτό 
προβλέπεται από την νομοθεσία που αναφέρεται στη συγκεκριμένη 
εξαρτημένη εταιρία. Ως έλεγχος ορίζεται η ικανότητα μιας εταιρίας να 
κατευθύνει τις και χρηματοοικονομικές πολιτικές και τρόπο λειτουργίας μιας 
άλλης εταιρίας, με σκοπό την ικανοποίηση οικονομικών οφελών.  

4. Η μητρική είναι μέλος της εξαρτημένης εταιρίας και ελέγχει από μόνη της , σύμφωνα 
με συμφωνία με άλλους μετόχους ή μέλη, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου 
της εξαρτημένης. 

5. Η μητρική έχει συμμετοχικό συμφέρον από αυτή τη σχέση και: 
a. ασκεί όντως δεσπόζουσα επιρροή στην εξαρτημένη (ποσοστό ίσο με το 20% 

και πλέον των μετοχών της εξαρτημένης) 
b. αυτή και η εξαρτημένη έχουν κοινή βάση διοίκησης, όταν δηλαδή οι 

λειτουργίες της εξαρτημένης εταιρίας έχουν ολοκληρωθεί και διοικούνται σαν 
να αποτελούν μονάδα.  

 Το Πρότυπο FRS 2 αναφέρεται και στις περιπτώσεις εκείνες που μια μητρική 
εταιρία απαλλάσσεται από την υποχρέωση κατάρτισης ενοποιημένων λογαριασμών. 
Αυτές υφίστανται όταν: 

1. Η μητρική εταιρία, που υποστηρίζει την εξαίρεση, δεν έχει μετοχές που να είναι 
εισηγμένες σε οργανωμένο χρηματιστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης  και η 
εξαρτημένη εταιρία ελέγχεται στην πλειοψηφία ή στην ολότητά της από μια μητρική 
εταιρία αναγνωρισμένη από ένα κράτος – μέλος της Ε.Ε., η οποία προετοιμάζει 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις (που υπόκεινται σε έλεγχο ) στην αγγλική 
γλώσσα οι οποίες μάλιστα είναι σύμφωνες με την Έβδομη Κοινοτική Οδηγία, και η 
μειοψηφία των μετόχων που κατέχουν πάνω από το μισό των υπόλοιπων μετοχών ή 
το 5% των συνολικών μετοχών, δεν ζήτησαν την σύνταξη ομαδικών λογαριασμών.  

2. Η μητρική εταιρία και ο όμιλος που ελέγχεται από αυτή χαρακτηρίζονται ως μικρού 
ή μεσαίου μεγέθους και άρα ο όμιλος δεν θεωρείται  «ακατάλληλος»( ineligible).  

  

                                                 
93 Company Act 1985, Sec. 258 
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 Η Εταιρική Πράξη του 1985 καθώς και το Πρότυπο FRS 2, αναφέρουν και τις 
περιπτώσεις όπου οι θυγατρικές εταιρίες δεν περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες 
καταστάσεις. Η θυγατρική δεν συμμετέχει στην ενοποίηση όταν :94

 
1. Η συμμετοχή της δεν είναι ουσιώδης προκειμένου να παρουσιαστεί μια αληθινή και 

δίκαιη εικόνα.  
2. Οι πληροφορίες που κρίνονται απαραίτητες για την προετοιμασία των ενοποιημένων 

οικονομικών καταστάσεων δεν μπορούν να αποκτηθούν χωρίς δυσανάλογες δαπάνες 
και αδικαιολόγητες καθυστερήσεις. 
Ο παραπάνω λόγος απαλλαγής υποστηρίζεται από την  Εταιρική Πράξη του 1985. 
Παρόλα αυτά κατά το Πρότυπο FRS 2  υποστηρίζεται ότι οι αδικαιολόγητες δαπάνες 
και καθυστερήσεις δεν μπορούν από μόνες τους να αποτελέσουν αιτία απαλλαγής της 
θυγατρικής και συνεπώς αυτή η «αιτία» δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην πράξη. 
95Η άποψη του ASB αναφορικά με αυτή τη διάσταση απόψεων είναι πως όταν μια 
θυγατρική εταιρία  είναι ουσιώδους σημασίας, τότε αυτή θα πρέπει να συμπεριληφθεί 
στην ενοποίηση, γιατί διαφορετικά οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις δεν θα 
παρέχουν μια δίκαιη και αληθινή εικόνα.   

3. Υπάρχουν σημαντικοί βραχυπρόθεσμοι περιορισμοί στα δικαιώματα της μητρικής 
πάνω στη θυγατρική εταιρία σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία και τη διοίκηση της 
τελευταίας.  

 Αυτήν την άποψη υποστηρίζει η Πράξη, σε αντίθεση με το Πρότυπο και το ASB τα 
 οποία ορίζουν ότι όταν οι περιορισμοί είναι τέτοιου μεγέθους που να εμποδίζουν τον 
 έλεγχο της μητρικής έναντι της θυγατρικής της, δεν θα πρέπει η τελευταία να 
 συμπεριληφθεί στην ενοποίηση.  
4. Το ενδιαφέρον της μητρικής εταιρίας στην θυγατρική διατηρείται μόνο λόγω 

μελλοντικής πώλησης της τελευταίας. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι ενώ η Πράξη 
επιτρέπει την απαλλαγή της θυγατρικής, το Πρότυπο την επιβάλλει αυστηρά.  

5. Όταν οι δραστηριότητες της θυγατρικής διαφέρουν από αυτές του ομίλου σε βαθμό 
που η συμμετοχή της στην ενοποίηση θα ερχόταν σε  σύγκρουση με την υποχρέωση 
παροχής μιας ακριβοδίκαιης εικόνας.    

 Ο τρόπος με τον οποίο οι εξαιρούμενες θυγατρικές επιχειρήσεις θα πρέπει να 
ερμηνευτούν στους ενοποιημένους λογαριασμούς εξαρτάται από τον λόγο για τον οποίο 
εξαιρέθηκαν: 96

1. Όταν σημαντικοί μακροπρόθεσμοι περιορισμοί εμποδίζουν την άσκηση των 
δικαιωμάτων της μητρικής, ο λογιστικός χειρισμός εξαρτάται από την ημερομηνία 
κατά την οποία εμφανίστηκαν αυτοί οι περιορισμοί. Αν οι περιορισμοί ήταν σε ισχύ 
κατά την ημερομηνία εξαγοράς / απόκτησης (acquisition date), η θυγατρική πρέπει να 
εμφανίζεται στο κόστος από την αρχή. Αν όμως οι  περιορισμοί εμφανίστηκαν 
αργότερα, τότε η θυγατρική δεν θα πρέπει να εμφανίζεται εφεξής στην ενοποίηση και 

                                                 
94 Blake J., (1995), “Accounting Standards”, Fifth Edition, Pitman Publishing, Great Britain, p.34 
95 PriceWaterhouseCoopers , (1999), “Student’s Manual of Accounting, The Guide to UK Accounting Law and 
Practice”, International Thomson Business Press, UK, p.21050 
96 Blake J., (1995), “Accounting Standards”, Fifth Edition, Pitman Publishing, Great Britain, p.35 
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αντ’ αυτού θα πρέπει να καταγράφεται ως επένδυση υπολογιζόμενη με βάση τη 
μέθοδο της καθαρής θέσης.  

2. Στην περίπτωση που μια επένδυση σε θυγατρική αφορά μελλοντική μεταπώληση, 
τότε πρέπει να εκφράζεται σαν κυκλοφορούν ενεργητικό στην χαμηλότερη τιμή 
ανάμεσα στην τιμή κόστους και στην καθαρή φορολογητέα αξία. Σε περίπτωση που η 
θυγατρική δεν έχει πωληθεί σε χρονικό διάστημα ενός έτους από την ημερομηνία 
απόκτησής της, τότε αυτή θα πρέπει να συμπεριληφθεί στην ενοποίηση με την 
εμφάνιση των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία κατά το 
χρόνο απόκτησης.  

3. Όταν  η αιτία αποκλεισμού είναι το διαφορετικό αντικείμενο δραστηριότητας, τότε 
σύμφωνα με τον εταιρικό νόμο, θα πρέπει να εφαρμοστεί η μέθοδος της καθαρής 
θέσης καθώς η μέθοδος της πλήρους ενοποίησης κρίνεται ακατάλληλη.  

 
 
Ελλάδα  

 
Κάνοντας μια αναδρομή στο παρελθόν, η πρώτη απόπειρα του ελληνικού δικαίου να 

συμπεριλάβει τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις ήταν το Π.Δ.498/1987 με το οποίο 
επιχειρήθηκε η προσαρμογή στην Έβδομη Οδηγίας ΕΟΚ, νυν ΕΕ. Η υποχρεωτικότητα της 
κατάρτισης και δημοσίευσης ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων άρχισε, για τις 
επιχειρήσεις που τηρούσαν τις σχετικές προϋποθέσεις (ιδιότητα μητρικής, υπέρβαση ορίων / 
κριτηρίων κ.τ.λ.) για χρήσεις που άρχισαν από 1/7/1990, ενώ για τις τράπεζες τρία χρόνια 
αργότερά. Σχετική απόφαση (αρ. Κ2-733/18-1-90) εκδόθηκε από το Υπουργείο Εμπορίου, σε 
εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας.97 Έτσι, ο Ν.2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιριών 
αρχικά εμπλουτίστηκε με τα άρθρα 90-109 που αναφέρονται σε αυτές ακριβώς τις 
καταστάσεις και κατά  συνέπεια «Κάθε επιχείρηση που διέπεται από το ελληνικό δίκαιο, αν 
είναι μητρική σύμφωνα με όσα ορίζονται στην περίπτ. α της παρ. 5 του άρθρου 42ε, 
υποχρεούται να καταρτίζει ενοποιημένους λογαριασμούς (ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις) και ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης » 98.  

Αργότερα, το Π.Δ. 367/1994 πρόσθεσε ακόμη ένα άρθρο, το 130, για την «κατάρτιση 
των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων (ενοποιημένων λογαριασμών) και της 
ενοποιημένης εκθέσεως διαχειρίσεως των πιστωτικών ιδρυμάτων » 99 ενώ η τελευταία 
προσαρμογή του Νόμου επήλθε με τον  Ν.3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006. 
 Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν: α. τον ενοποιημένο 
Ισολογισμό, β. τα ενοποιημένα Αποτελέσματα Χρήσεως, γ. τον ενοποιημένο Πίνακα Κίνησης 
Ιδίων Κεφαλαίων, δ. την ενοποιημένη Κατάσταση Ταμιακών Ροών, ε. το  ενοποιημένο 
Προσάρτημα. Τα έγγραφα αυτά αποτελούν ενιαίο σύνολο. Οι ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις - όπως και στην περίπτωση του Ην.Βασιλείου - πρέπει να εμφανίζουν την 
πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης, καθώς και 

                                                 
97 Φίλιος Φ. Β , (1991), « Όμιλοι εταιριών και η ενοποίηση χρηματοοικονομικών καταστάσεων », Εκδόσεις 
Παπαζήση, Αθήνα, σελ.163 
98 Ν.2190/1920 αρ.90 παρ.1  
99 Ν.2190/1920 αρ.130 παρ.1 
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των αποτελεσμάτων χρήσης του συνόλου των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην 
ενοποίηση.  
 Όσον αφορά τον προσδιορισμό της σχέσης μητρικής-θυγατρικής προκειμένου να 
υπάρξει υποχρέωση κατάρτισης ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, ισχύουν τα όσα 
αναφέρθηκαν και στην περίπτωση του Ην.Βασιλείου.  Επιπρόσθετα όμως, όλες οι εισηγμένες 
εταιρείες, σε χρηματιστήριο εντός της ΕΕ, πρέπει να συντάξουν ενοποιημένες 
καταστάσεις.  
 Σχετικά με την απαλλαγή των μητρικών από την υποχρέωση κατάρτισης 
ενοποιημένων λογαριασμών ο νόμος ορίζει πως μια μητρική επιχείρηση απαλλάσσεται από 
την υποχρέωση κατάρτισης Ε.Λ.Κ. όταν :100

 
 Δεν πληρούνται τα δύο από τα τρία κριτήρια του αρ.92 παρ.1.101 Η περίπτωση 
αυτή είναι όμοια με τη δεύτερη  περίπτωση απαλλαγής βάσει των προτύπων του 
Ην.Βασιλείου.  

 Πρόκειται για εταιρίες Αμοιβαίων Κεφαλαίων, Διαχείρισης Επενδυτικών 
Κεφαλαίων ή παρόμοια οντότητα. 

 Οι μετοχές της δεν είναι εισηγμένες σε χρηματιστήρια της Ε.Ε. 
 

Καθώς και μετά από τη σωρευτική συνδρομή των παρακάτω προϋποθέσεων :  
 κατά τη διάρκεια της χρήσης δεν είχαν άμεση ή έμμεση ανάμειξη στη διοίκηση 
της θυγατρικής επιχείρησης 

 δεν άσκησαν το δικαίωμα ψήφου που συνδέεται με τη συμμετοχή κατά το 
διορισμό μέλους του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου της 
θυγατρικής επιχείρησης 

 έχουν χορηγήσει δάνεια μόνο σε επιχειρήσεις στις οποίες έχουν συμμετοχή. 
 

Επίσης εξαιρούνται της ενοποίησης εταιρείες οι οποίες: 
 έχουν μητρική εταιρεία εντός της ΕΕ (η και εκτός ΕΕ), κατά τουλάχιστον 90% η 
οποία συντάσσει ενοποιημένες καταστάσεις 

 υπάρχουν αυστηροί περιορισμοί ή το κόστος ενοποίησης είναι σημαντικό ο έλεγχος 
είναι προσωρινός 

 
 Σχετικά με την εξαίρεση των θυγατρικών ισχύουν οι περιπτώσεις 1,2 και 5 που 
αναφέρθηκαν για το Ην.Βασίλειο  και επιπλέον υπάρχει απαλλαγή όταν η θυγατρική 
συμμετέχει σε κοινοπραξία με την οποία δεν σχετίζεται η μητρική. Ο νόμος ορίζει ότι στις 
σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων θα πρέπει να αναφέρονται οι αιτίες απαλλαγής 
των θυγατρικών, αλλά δεν αναφέρεται στον λογιστικό χειρισμό των απαλλασόμενων.  
 

                                                 
100 Ν.2190/1920 αρ.92-95 
101 Σύνολο ισολογισμού 3.700.000 ευρώ, όπως αυτό προκύπτει από την άθροιση των στοιχείων Α μέχρι και Ε 
του ενεργητικού στο υπόδειγμα ισολογισμού , δηλαδή δεν συνυπολογίζονται οι λογαριασμοί τάξεως, β. καθαρός 
κύκλος εργασιών 7.400.000 ευρώ,  γ. μέσος όρος προσωπικού, που απασχολήθηκε κατά τη διάρκεια της χρήσης, 
250 άτομα.  
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5.6.1 ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 
Ην.Βασίλειο 
 Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις θα πρέπει να παρέχουν μια αληθινή και 
δίκαιη εικόνα των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων και της οικονομικής 
κατάστασης της μητρικής εταιρίας αλλά και των θυγατρικών που περιλαμβάνονται στην 
ενοποίηση. Οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιούνται στην διαδικασία ενοποίησης θα πρέπει 
να αποκαλύπτονται στις επεξηγηματικές σημειώσεις των ενοποιημένων οικονομικών 
καταστάσεων. Αυτές οι σημειώσεις καλύπτουν κατά κύριο λόγο τα ακόλουθα ζητήματα 
σχετικά με τις ενοποιήσεις : 

1. Μέθοδοι προετοιμασίας ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων: Στην πράξη 
υπάρχουν δύο μέθοδοι. Στην πρώτη, οι ατομικές οικονομικές καταστάσεις των 
θυγατρικών αθροίζονται κεντρικά, δηλαδή αθροίζονται μαζί τα μεγέθη των 
καταστάσεων γραμμή προς γραμμή. Αυτά τα συνολικά μεγέθη που προκύπτουν από 
τις προβλεπόμενες από το νόμο οικονομικές καταστάσεις των θυγατρικών, 
τροποποιούνται στη συνέχεια για να αποτελέσουν τμήμα των γενικότερων 
τροποποιήσεων λόγω ενοποίησης.   
Μια δεύτερη μέθοδος, καταλληλότερη για μεγαλύτερους ομίλους, είναι η 
προετοιμασία από κάθε θυγατρική εταιρία μιας αναφοράς ενοποίησης. Αυτή 
συντάσσεται με βάση τις οικονομικές καταστάσεις των θυγατρικών οι οποίες 
προσαρμόζονται με βάση τις κοινές λογιστικές μεθόδους και σε μια μορφή που 
διευκολύνει τη διαδικασία ενοποίησης. Στη συνέχεια, αυτές οι εκθέσεις προστίθενται 
για να αποτελέσουν τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του ομίλου.   

2. Τις λογιστικές  μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την ενοποίηση νέων θυγατρικών, 
οι οποίες είναι η Λογιστική των Εξαγορών (Acquisition Accounting) και η 
Λογιστική των Συγχωνεύσεων (Merger Accounting).  

3. Την μεταχείριση οποιασδήποτε υπεραξίας προκύπτει από την ενοποίηση καθώς και 
την μεταχείριση των άλλων διαφορών που προκύπτουν από την ενοποίηση.  

 Το Πρότυπο FRS 10 “Goodwill and Intangible Assets”, απαιτεί την 
κεφαλαιοποίηση της ανακύπτουσας (λόγω ενοποίησης) θετικής υπεραξίας και 
την ταξινόμησή της ως περιουσιακό στοιχείο στην Κατάσταση του 
Ισολογισμού.  

 Η μη απόσβεση της υπεραξίας αποτελεί παραβίαση του κανόνα παροχής μιας 
ακριβοδίκαιης εικόνας, γι αυτό και θα πρέπει να   παραλείπεται σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις, κατά τις οποίες η απόσβεσή της θα ερχόταν σε αντίθεση με τον 
παραπάνω κανόνα.  

 Στην περίπτωση εμφάνισης αρνητικής υπεραξίας, αυτή σύμφωνα με το 
Πρότυπο FRS 10 θα πρέπει να εμφανίζεται στον Ισολογισμό σαν ξεχωριστή 
κατηγορία, στα περιουσιακά στοιχεία, κάτω ακριβώς από τη θετική υπεραξία, 
και  θα πρέπει παράλληλα να εμφανίζεται και το καθαρό σύνολο των δύο. 

 Στην περίπτωση που η αρνητική υπεραξία υπερισχύει της θετικής, θα υπάρχει 
ένα πιστωτικό ποσό στην πλευρά των περιουσιακών στοιχείων. Το Πρότυπο 
FRS 10 δεν αναφέρεται στην ταξινόμηση της αρνητικής υπεραξίας στην 
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κατάσταση των αποτελεσμάτων χρήσης. Αλλά όπως και στην περίπτωση της 
θετικής υπεραξίας, θα ήταν συνεπές να συμπεριλάβουμε την αρνητική 
υπεραξία σαν αρνητικό συστατικό της αποσβεσμένης υπεραξίας, η οποία 
αντιμετωπίζεται σαν λειτουργικό κόστος.  

 Τέλος, σύμφωνα με το Πρότυπο FRS 2 και την Εταιρική Πράξη του 1985, 
στην περίπτωση που δημιουργείται υπεραξία «εσωτερικά» (διαφορά ανάμεσα 
στην αγοραία αξία της επιχείρησης και της συνολικής λογιστικής αξίας των 
καθαρών περιουσιακών στοιχείων της ), αυτή δεν θα πρέπει να εμφανίζεται 
στον Ισολογισμό.  

4. Τον χειρισμό των δικαιωμάτων μειοψηφίας. 
Ισολογισμός: Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, τα δικαιώματα μειοψηφίας θα πρέπει να 
περιλαμβάνονται στον Ενοποιημένο Ισολογισμό σαν υποχρέωση. Στην αντίθετη 
περίπτωση,  περιλαμβάνονται σαν ξεχωριστή κατηγορία, με τον τίτλο «Δικαιώματα 
Μειοψηφίας», μετά από τις «Προβλέψεις για απαιτήσεις και υποχρεώσεις» ή μετά 
από το «Μετοχικό Κεφάλαιο και Αποθεματικά». Τα δικαιώματα μειοψηφίας δεν θα 
πρέπει να εμφανίζονται σαν τμήμα του κεφαλαίου και των αποθεματικών , καθώς ο 
Ενοποιημένος Ισολογισμός παρέχει πληροφορίες για την οικονομική κατάσταση του 
ομίλου, ο οποίος αφορά μέλη μόνο της μητρικής εταιρίας. Το Πρότυπο FRS  4 
“Accounting for Capital Instruments”, απαιτεί την ανάλυση του συνολικού ποσού 
που περιλαμβάνεται στα δικαιώματα μειοψηφίας, στο συνολικό ποσό που αποδίδεται 
στο μερίδιο των μετόχων και σε αυτό που αποδίδεται στα λοιπά μερίδια.  Τα 
πληρωτέα μερίσματα επί των δικαιωμάτων μειοψηφίας θα πρέπει να 
περιλαμβάνονται στην κατηγορία των «Άλλων πιστωτών, συμπεριλαμβανομένης της 
φορολογίας και της κοινωνικής ασφάλισης».   
Αποτελέσματα Χρήσης : Όταν τα δικαιώματα μειοψηφίας παρουσιάζονται στον 
ενοποιημένο ισολογισμό ως υποχρεώσεις, τότε στην Ενοποιημένη Κατάσταση 
Αποτελεσμάτων Χρήσης θα πρέπει να τοποθετηθούν στην κατηγορία των μεριδίων.  
Για τις υπόλοιπες κατηγορίες δικαιωμάτων μειοψηφίας, που αφορούν τις τακτικές/ 
συνήθεις δραστηριότητες , αυτά τοποθετούνται κάτω από την κατηγορία «Κέρδη ή 
Ζημίες από συνήθεις δραστηριότητες, μετά φόρων». Όταν όμως τα δικαιώματα 
μειοψηφίας αφορούν μη συνήθεις δραστηριότητες, αυτά τοποθετούνται σε ξεχωριστή 
κατηγορία κάτω από την «Φορολογία επί έκτακτου κέρδους ή ζημίας».   Περαιτέρω, 
το Πρότυπο FRS 2, απαιτεί την ανάλυση των ποσών του λογαριασμού των 
δικαιωμάτων μειοψηφίας, σε αυτά που αφορούν μερίδια των μετόχων και στα λοιπά 
μερίδια.  

5. Την αντιμετώπιση των διεταιρικών συναλλαγών του ομίλου.  
 Σύμφωνα με το Πρότυπο FRS 2 τα διεταιρικά κέρδη ή ζημίες, στο βαθμό που 
αντανακλώνται στην λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων που 
πρόκειται να συμπεριληφθούν στην ενοποίηση, εξαλείφονται πλήρως. 

 Οι διεταιρικοί λογαριασμοί των πιστωτών και των χρεωστών εξαλείφονται 
πλήρως. 

 Η εξάλειψη των κερδών ή ζημιών βάσει διεταρικών συναλλαγών θα πρέπει να 
αντισταθμίζεται με τα συμφέροντα της μητρικής και των άλλων θυγατρικών 
της, καθώς και με τα δικαιώματα μειοψηφίας, αναλογικά με τα αντίστοιχα 
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περιουσιακά στοιχεία της θυγατρικής της οποίας οι ατομικές οικονομικές 
καταστάσεις απεικονίζουν τα εξαλειφθέντα κέρδη ή ζημίες.  

 Όλες οι συναλλαγές που επρόκειτο να εξαλειφθούν αν ήταν ανάμεσα σε 
θυγατρικές που συμπεριλαμβάνονταν στην ενοποίηση, θα πρέπει επίσης να 
εξαλειφθούν αν ένα μέλος είναι θυγατρική εταιρία που έχει αποκλειστεί από 
την ενοποίηση λόγω διαφορετικού αντικειμένου δραστηριότητας σε σχέση με 
τη μητρική.  

 Τυχόν κέρδη ή ζημίες που προκύπτουν από συναλλαγές με θυγατρικές που 
δεν περιλήφθηκαν στην ενοποίηση, λόγω επικείμενης πώλησής τους ή λόγω 
σημαντικών μακροπρόθεσμων περιορισμών, δεν θα πρέπει να εξαλειφθούν 
εκτός και αν η θυγατρική αντιμετωπίζεται σαν συνέταιρος.  

 
Ελλάδα   
 
Από την ελληνική νομοθεσία προβλέπονται τα εξής: 
 

 Τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην 
ενοποίηση ενσωματώνονται ακέραια στον ενοποιημένο ισολογισμό (ολική 
ενοποίηση). 

 Τα έσοδα και τα έξοδα των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση 
ενσωματώνονται ακέραια στον ενοποιημένο λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης 
(ολική ενοποίηση). 

 Οι λογιστικές αξίες (αξίες λογιστικών βιβλίων) των μετοχών ή μεριδίων στο κεφάλαιο 
των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση, συμψηφίζονται με το ποσό 
των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων αυτών, το οποίο αναλογεί σ’ αυτές τις 
μετοχές ή τα μερίδια. Ο συμψηφισμός γίνεται με βάση τις λογιστικές αξίες. 

 Οι διαφορές που προκύπτουν από τον συμψηφισμό καταχωρούνται, κατά το δυνατό, 
απ’ ευθείας στα στοιχεία του ενοποιημένου ισολογισμού, στα οποία η τρέχουσα αξία 
είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη από τη λογιστική τους αξία.  

 Το σύνολο των θετικών (χρεωστικών) και των αρνητικών (πιστωτικών) διαφορών 
εμφανίζεται στον ενοποιημένο ισολογισμό σε ιδιαίτερο κονδύλι με τίτλο "διαφορές 
ενοποίησης". Για το λογιστικό χειρισμό του κονδυλίου αυτού ισχύουν τα εξής:  

o Αν είναι χρεωστικό, εμφανίζεται στην κατηγορία "Λοιπές ασώματες 
ακινητοποιήσεις" (λοιπά άυλα πάγια στοιχεία) του ενοποιημένου ισολογισμού 
και αποσβένεται είτε εφάπαξ, είτε τμηματικά και ισόποσα, σε περισσότερες 
από μία χρήσεις, οι οποίες δεν είναι δυνατό να υπερβαίνουν τα πέντε (5) έτη. 
Παρέχεται η ευχέρεια της άμεσης και εμφανούς αφαίρεσης του παραπάνω 
κονδυλίου απ’ ευθείας από τα αποθεματικά του ενοποιημένου ισολογισμού.  

o Αν είναι πιστωτικό, εμφανίζεται στην κατηγορία "ίδια κεφάλαια" του 
ενοποιημένου ισολογισμού και μπορεί να μεταφέρεται στα ενοποιημένα 
αποτελέσματα χρήσης, μερικώς ή ολικώς, 

 Τα δικαιώματα μειοψηφίας  μεταφέρονται στα ίδια κεφάλαια. 
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 Κατά την ελληνική νομοθεσία, η έννοια της Διεταιρικής Πράξης υφίσταται εφόσον 
από την πράξη αυτή προκύπτει λογιστικό αποτέλεσμα. Πράξεις που προκαλούν 
λογιστική αντιστοιχία είναι: 

o Η αγοροπωλησία εμπορευμάτων μεταξύ επιχειρήσεων, με την προϋπόθεση ότι 
κατά την ημέρα κατάρτισης του Ενοποιημένου Ισολογισμού, οι ποσότητες των 
εμπορευμάτων βρίσκονται μέσα στον όμιλο. Η λογιστική αντιμετώπισή 
γίνεται ως εξής: 

 όταν η μητρική πουλά στη θυγατρική, τότε εξαλείφουμε ολοκληρωτικά 
το κέρδος που προκύπτει από τη συναλλαγή και τα αποθέματα 
εμφανίζονται σε τιμές κτήσης. 

 όταν η θυγατρική πουλά στη μητρική, τότε γίνεται ολική εξάλειψη του 
κέρδους ή εναλλακτικά εξάλειψη του κέρδους μέχρι το ποσοστό 
συμμετοχής της.  

 όταν θυγατρική πουλά σε μια άλλη θυγατρική, η λογιστική 
αντιμετώπιση του κέρδους από τη συναλλαγή γίνεται ολικά ή μερικά.  

 Εξαλείφονται επίσης τυχόν ζημίες αγοροπωλησίες παγίων μεταξύ 
εταιρικών του ομίλου. 

o Οι αμοιβές και οι χρεοαπαιτήσεις  μεταξύ των εταιριών του ομίλου, εφόσον 
εξακολουθούν να την ημέρα της ενοποίησης. Λογαριασμοί που φανερώνουν 
τέτοιου είδους απαιτήσεις είναι οι ακόλουθοι: 18.02 «Μακροπρόθεσμες 
απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων», 45.15 «Μακροπρόθεσμες 
υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις», 33.11 «Βραχυπρόθεσμες 
απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων» και 53.10 «Βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις».  

 Κατά την ενοποίηση πρέπει να γίνει αντιλογισμός των χρεοαπαιτήσεων 
μεταξύ της μητρικής και των θυγατρικών της προκειμένου να πάψουν 
να υφίστανται οι σχετικοί λογαριασμοί.  

o Τέλος, εξαλείφονται πλήρως πάσης φύσεως έσοδα και έξοδα που 
δημιουργήθηκαν από διάφορες συναλλαγές μεταξύ των εταιριών του ομίλου.  

 
5.6.2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 
Ην.Βασίλειο 
 
 Σύμφωνα με την Εταιρική Πράξη του 1985,όταν μια εξαρτημένη επιχείρηση γίνεται 
θυγατρική, υπάρχουν δύο εναλλακτικές μέθοδοι για την λογιστική αντιμετώπιση της 
ενοποίησης: η Λογιστική των Εξαγορών (Acquisition Accounting) και η Λογιστική των 
Συγχωνεύσεων (Merger Accounting). Η Πράξη επιτρέπει την εφαρμογή της Λογιστικής των 
Εξαγορών σε κάθε περίπτωση συνδυασμού επιχειρήσεων. Στην περίπτωση όμως της 
Λογιστικής των Συγχωνεύσεων, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί αυτή από τα διοικητικά 
στελέχη, θα πρέπει να ισχύουν οι κατάλληλες συνθήκες.   
 Σύμφωνα  με αυτή τη Μέθοδο των Εξαγορών, τα περιουσιακά στοιχεία και οι 
υποχρεώσεις της απορροφώμενης επιχείρησης, συνεχίζουν να εμφανίζονται στην τρέχουσα 
αξία με την οποία καταγράφονταν στα βιβλία της επιχείρησης, πριν την εξαγορά. Στις 
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ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις όμως,  τα καθοριστικά αυτά στοιχεία θα πρέπει να 
εμφανίζονται στη εύλογη αξία κατά την ημερομηνία της εξαγοράς. Σύμφωνα με το Πρότυπο 
FRS  7 “Fair Values in  Acquisition Accounting”, η διαφορά ανάμεσα σε αυτές τις αξίες και 
στο κόστος εξαγοράς αναγνωρίζεται ως υπεραξία ή αρνητική υπεραξία.  
 Όσον αφορά το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης, τα αποτελέσματα της 
απορροφώμενης επιχείρησης περιλαμβάνονται στην κατάσταση του ομίλου από την 
ημερομηνία της εξαγοράς. Στην εύλογη αξία θα πρέπει να καταγράφονται και τα δικαιώματα 
μειοψηφίας.  
 Αναφορικά με το κόστος εξαγοράς, αυτό μετράται στην τρέχουσα αξία της 
εξεταζόμενης αγοράς και περιλαμβάνει τα έξοδα που έγιναν εξαιτίας της εξαγοράς.102 Τυχόν 
κόστη μετοχών ή άλλων χρεογράφων που χρησιμοποιήθηκαν για τη χρηματοδότηση της 
εξαγοράς, ερμηνεύονται ως μείωση του κεφαλαίου και δεν συνιστούν μέρος του κόστους 
εξαγοράς. Το κόστος θα πρέπει να περιλαμβάνει επίσης μια λογική εκτίμηση της τρέχουσας 
αξίας οποιουδήποτε σχετικού τιμήματος πρόκειται να αποδοθεί μελλοντικά. Αυτές οι 
εκτιμήσεις καθώς η ανακύπτουσα υπεραξία, θα πρέπει να επανεξετάζονται και να 
προσαρμόζονται, όταν κρίνεται απαραίτητο.  
 Η χρήση της Μεθόδου των Συγχωνεύσεων συναντάται σπάνια στην πράξη καθώς 
για την εφαρμογή της θα πρέπει να ισχύουν ορισμένες προϋποθέσεις. Σύμφωνα με το 
Πρότυπο FRS 6, πέντε είναι τα ποιοτικά κριτήρια που θα πρέπει να ικανοποιούνται: 

1. Κανένα από τα μέλη δεν έχει την ιδιότητα του αγοραστή  (acquirer) ή του επίκτητου 
(acquired). 

2. Όλα τα μέλη συμμετέχουν στη θεμελίωση της διοικητικής δομής της 
απορροφώμενης επιχειρηματικής οντότητας.    

3. Το σχετικό μέγεθος των συνδυασμένων οντοτήτων δεν είναι δυσανάλογο και έτσι 
δεν τίθεται ζήτημα επιβολής λόγω μεγέθους.  

4. Το αντάλλαγμα που αποκτάται από  τους κατόχους κοινών μετοχών  κάθε οντότητας 
του ομίλου, θα πρέπει να αποτελείται κατά κύριο λόγο από κοινές μετοχές στη νέα 
δομή του ομίλου.    

5. Κανένας κάτοχος κοινών μετοχών, σε οποιαδήποτε οντότητα του ομίλου, δεν θα 
πρέπει να διατηρεί ουσιώδες ενδιαφέρον για τη μελλοντική απόδοση για ένα μόνο 
μέλος της συνδυασμένης οντότητας- ομίλου.  

 Εκτός από τα παραπάνω ποιοτικά κριτήρια, θα πρέπει να ικανοποιούνται και τα 
ποσοτικά που θέτει η Πράξη του 1985: 

1. Σαν αποτέλεσμα της προσφοράς, ο προσφέρων έχει εξασφαλίσει τουλάχιστο το 
90%  όλων των κοινών μετοχών. 

2. Η τρέχουσα τιμή οποιασδήποτε αμοιβής, εκτός των κοινών μετοχών, δεν 
υπερβαίνει το 10% της ονομαστικής αξίας των κοινών μετοχών σε κυκλοφορία.  

 Όταν ικανοποιούνται και οι δύο ομάδες κριτηρίων, το Πρότυπο FRS 6, απαιτεί τη 
χρήση της Λογιστικής των Συγχωνεύσεων.  
 Εξαίρεση από τα παραπάνω κριτήρια υφίσταται στην περίπτωση αναδόμηση του 
ομίλου (συναλλαγές μεταξύ οντοτήτων υπό κοινό έλεγχο). Αυτοί οι επιχειρηματικοί 

                                                 
102 FRS  7 “Fair Values in  Acquisition Accounting”, sec. 9 & 13 
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συνδυασμοί μπορούν να ερμηνευτούν με τη λογιστική των εξαγορών, υπό την προϋπόθεση 
ότι: 

 Δεν απαγορεύεται από το νόμο η  χρήση της λογιστικής συγχωνεύσεων. 
 Οι βασικού μέτοχοι καθώς και τα σχετικά δικαιώματά τους  παραμένουν ίδια. 
 Δεν επηρεάζονται τα δικαιώματα μειοψηφίας  στα καθαρά περιουσιακά στοιχεία 
του ομίλου. 

 
Με βάση τη Λογιστική των Συγχωνεύσεων : 

1. Αθροίζονται τα υπάρχοντα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις των 
συνδυασμένων επιχειρήσεων. 

2. Δεν γίνονται αναπροσαρμογές με βάση την τρέχουσα αξία και δεν αναγνωρίζεται 
υπεραξία. 

3. Η διαφορά ανάμεσα στο καταγεγραμμένο ποσό ως μετοχικό κεφάλαιο σε 
κυκλοφορία πλέον οποιασδήποτε πρόσθετης αμοιβής -  υπό τη μορφή μετρητών ή 
οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου -  και του καταγεγραμμένου ποσού του 
αποκτηθέντος μετοχικού κεφαλαίου, προσαρμόζεται έναντι των αποθεματικών.    

 
Ελλάδα  
 
 Ο Ν.2190/20 αρ.68 – 70 και 103, ομιλεί περί συγχώνευσης για περιπτώσεις όπου 
υπάρχει 100% θυγατρική εταιρεία. Στις άλλες περιπτώσεις, ο 2190 αποδέχεται : 

 τον νόμο 2515/97 για τις συγχωνεύσεις τραπεζικών ιδρυμάτων όπου επιτρέπεται η 
αποτίμηση των παγίων σε τρέχουσες αξίες, καθώς επίσης και η τεχνική συνάθροισης 
συμφερόντων (συμψηφισμός μόνο του μετοχικού κεφαλαίου της αποροφώμενης). 

 τον 1297/72 για συγχωνεύσεις λοιπών εταιρειών όπου και επιβάλλεται η αποτίμηση 
των παγίων σε τρέχουσες αξίες (αρ. 9) και δεν αναγνωρίζονται οι φορολογικές ζημιές 

της αποροφώμενης. 
 τον 2166/93 όπου δεν επιβάλλεται αποτίμηση σε τρέχουσες αξίες όμως 
αναγνωρίζονται οι φορολογικές ζημιές της απορροφώμενης, και γίνεται με τεχνική 
της συνάθροισης συμφερόντων. 

 Γενικά στα Ελληνικά πρότυπα, οι συγχωνεύσεις θεωρούνται νομικής μορφής 
μετασχηματισμοί και όχι εξαγορές και λογίζονται με τη μέθοδο της συνάθροισης 
συμφερόντων. Σπάνια αναγνωρίζεται υπεραξία, η οποία και αποσβένεται σε 5 χρόνια 
ισόποσα. Το κόστος αγοράς είναι η ονομαστική αξία του ποσού που πληρώνεται. Η αρνητική 
υπεραξία αναγνωρίζεται μόνο κατά την ενοποίηση και εγγράφεται απευθείας στην καθαρή 
θέση (σαν “διαφορά ενοποίησης”). 
 
5.6.3 ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ 
 
Ην.Βασίλειο 
 
 Το Πρότυπο FRS  9 “Associates and Joint Ventures” εκδόθηκε το Νοέμβριο του 1997 
και ασχολείται με τη λογιστική μεταχείριση τριών κατηγοριών επενδύσεων, δηλαδή: 

1. τις συγγενείς  επιχειρήσεις (Associates) 
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2. τις κοινοπραξίες (Joint Ventures ) και 
3. τους κοινούς διακανονισμούς (Joint Arrangements) που δεν αποτελούν οντότητες.  

 Το Πρότυπο δεν εφαρμόζεται σε εκείνες τις περιπτώσεις επιχειρήσεων για τις οποίες 
αφενός μεν υιοθετείται το Πρότυπο FRSSE (Financial Reporting Standard for Smaller 
Entities) και αφετέρου έχουν υπό τον έλεγχό τους  μια εξαρτώμενη επιχείρηση ή κοινοπραξία 
και καμία θυγατρική.  
 Στο Πρότυπο FRS 9 παρέχονται οι ακόλουθοι ορισμοί: 

 Συγγενής επιχείρηση: μια οντότητα ( η οποία δεν είναι θυγατρική επιχείρηση) στην 
οποία μια άλλη οντότητα ( ο επενδυτής ) έχει ένα συμμετοχικό συμφέρον και ασκεί 
σημαντική επιρροή στις λειτουργικές και χρηματοοικονομικές πολιτικές της (κατέχει 
δηλαδή το 20% - 50% των δικαιωμάτων ψήφου).  

 Κοινοπραξία: μία συμβατική συμφωνία με την οποία δύο ή περισσότερα μέρη 
αναλαμβάνουν μια οικονομική δραστηριότητα που υπόκειται σε από κοινού έλεγχο. 

 Κοινός διακανονισμός που δεν συνιστά οντότητα : μια συμβατική συμφωνία υπό 
την οποία οι συμμετέχοντες δεσμεύονται σε κοινές δραστηριότητες οι οποίες δεν 
συνιστούν μια επιχείρηση, καθώς δεν θα μπορούσαν από μόνες τους να διαχειριστούν 
μια συναλλαγή ή μια άλλη επιχείρηση.  

 Όσον αφορά το λογιστικό χειρισμό των παραπάνω μορφών επένδυσης ισχύουν τα 
κάτωθι:  
 
Οι συγγενείς επιχειρήσεις ερμηνεύονται στις καταστάσεις ως εξής  :  
 

 Στους ενοποιημένους λογαριασμούς του επενδυτή (σύμφωνα με τη μέθοδο της 
καθαρής θέσης ) :  

o Στον  ενοποιημένο λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης,  παρέχονται 
ξεχωριστές πληροφορίες για τη συνεισφορά των συγγενών επιχειρήσεων, 
ξεκινώντας με τη συνεισφορά τους στο λειτουργικό αποτέλεσμα. Οποιαδήποτε 
απόσβεση της υπεραξίας από την εξαγορά της συγγενούς επιχείρησης, θα 
πρέπει να γνωστοποιείται σε αυτό το σημείο, το ίδιο και ο φόρος που 
αποδίδεται στη συγγενή επιχείρηση του επενδυτή. Τέλος, ο κύκλος εργασιών 
που αποδίδεται στη συγγενή επιχείρηση θα πρέπει να διακρίνεται από τον 
συνολικό και αυτή η διάκριση πρέπει να είναι εμφανής και στην περίπτωση 
της οικονομικής ανάλυσης ανά τομέα (segmental analysis). 

o Στην ενοποιημένη κατάσταση των συνολικά αναγνωρισμένων κερδών και 
ζημιών, υπάρχει ξεχωριστή αποκάλυψη πληροφοριών για τη συνεισφορά των 
συγγενών επιχειρήσεων. 

o Στον ενοποιημένο ισολογισμό, για το μερίδιο των καθαρών περιουσιακών 
στοιχείων των συγγενών επιχειρήσεων (σαν πάγιο περιουσιακό στοιχείο 
επένδυσης), παρέχονται ξεχωριστές πληροφορίες, καθώς και για την υπεραξία 
(μειωμένη κατά την απόσβεσή της) που προκύπτει από την εξαγορά της 
συγγενούς επιχείρησης. Στην περίπτωση που η συγγενής επιχείρηση διαθέτει 
καθαρές υποχρεώσεις, θα πρέπει να παρέχονται πληροφορίες για το μερίδιο 
του επενδυτή στις προβλέψεις  είτε στις υποχρεώσεις. 

 

http://www.frc.org.uk/asb/technical/standards/pub0795.html
http://www.frc.org.uk/asb/technical/standards/pub0795.html
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o Στην ενοποιημένη κατάσταση ταμειακών ροών, για τα μερίσματα εισπρακτέα, 
παρέχεται ξεχωριστή αποκάλυψη πληροφοριών. Για υπόλοιπες ταμειακές ροές 
μεταξύ του επενδυτή και της συγγενούς επιχείρησης, υπάρχουν ξεχωριστές 
κατηγορίες (ξεχωριστές επικεφαλίδες).  

 Στις ατομικές οικονομικές καταστάσεις του επενδυτή ( υποθέτοντας ότι έχει γίνει 
προετοιμασία των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων), εκφράζονται στο 
κόστος (το οποίο ενδέχεται να επανεκτιμηθεί).   

 Στην περίπτωση που επενδυτής δεν προετοιμάζει ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις ( π.χ. λόγω μη κατοχής θυγατρικών εταιριών), παρέχονται πληροφορίες 
με βάση τη μέθοδο της καθαρής θέσης, είτε σε ξεχωριστό σύνολο οικονομικών 
καταστάσεων ή σαν πρόσθετες πληροφορίες στις ατομικές του οικονομικές 
καταστάσεις.  

 Στην περίπτωση που επενδυτής εξαιρείται από την υποχρέωση κατάρτισης  
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων (όπως π.χ. στην περίπτωση που αποτελεί 
μικρό όμιλο), δεν παρέχονται πληροφορίες βασισμένες στη μέθοδο της καθαρής 
θέσης.  

 Σε ένα επενδυμένο κεφάλαιο ( π.χ. εταιρεία παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου), 
που αποτελεί μέρος ενός χαρτοφυλακίου επενδύσεων, χρησιμοποιείται η ίδια μέθοδος 
απεικόνισης όπως και για τις άλλες επενδύσεις ( στο κόστος ή στην αγοραία αξία).  

 
Οι κοινοπραξίες ερμηνεύονται στις καταστάσεις ως εξής: 
 

 Στους ενοποιημένους λογαριασμούς του επενδυτή (σύμφωνα με τη μέθοδο συνολικής 
της καθαρής θέσης – gross equity method ) :  

o Στον  ενοποιημένο λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης,  παρέχονται 
ξεχωριστές πληροφορίες για τη συνεισφορά των κοινοπραξιών, ξεκινώντας με 
τη συνεισφορά τους στο λειτουργικό αποτέλεσμα. Οποιαδήποτε απόσβεση της 
υπεραξίας από την εξαγορά της κοινοπραξίας, θα πρέπει να γνωστοποιείται σε 
αυτό το σημείο, το ίδιο και ο φόρος που αποδίδεται στην κοινοπραξία του 
επενδυτή. Τέλος, ο κύκλος εργασιών που αποδίδεται στην κοινοπραξία θα 
πρέπει να διακρίνεται από τον συνολικό και αυτή η διάκριση πρέπει να είναι 
εμφανής καις την περίπτωση της οικονομικής ανάλυσης ανά τομέα (segmental 
analysis). 

o Στην ενοποιημένη κατάσταση των συνολικά αναγνωρισμένων κερδών και 
ζημιών, υπάρχει ξεχωριστή αποκάλυψη πληροφοριών συνεισφορά των 
κοινοπραξιών. 

o Στον ενοποιημένο ισολογισμό, σαν πάγιο περιουσιακό στοιχείο επένδυσης, για 
το μερίδιο των καθαρών περιουσιακών στοιχείων των κοινοπραξιών, 
παρέχονται ξεχωριστές πληροφορίες, καθώς και για την υπεραξία (μειωμένη 
κατά την απόσβεσή της) για την εξαγορά της επιχείρησης. Θα πρέπει επίσης 
να αποκαλύπτεται και το μερίδιο για τα μεικτά περιουσιακά στοιχεία και τις 
υποχρεώσεις στις προκαταρκτικές δηλώσεις, ως ενίσχυση της καθαρής 
επένδυσης. Στην περίπτωση που η κοινοπραξία διαθέτει καθαρές υποχρεώσεις, 
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θα πρέπει να παρέχονται πληροφορίες για το μερίδιο του επενδυτή, στις 
προβλέψεις  είτε στις υποχρεώσεις. 

o Στην ενοποιημένη κατάσταση ταμειακών ροών, για τα μερίσματα εισπρακτέα, 
παρέχεται ξεχωριστή αποκάλυψη πληροφοριών. Για υπόλοιπες ταμειακές ροές 
μεταξύ του επενδυτή και της κοινοπραξίας, υπάρχουν ξεχωριστές κατηγορίες 
(ξεχωριστές επικεφαλίδες).  

 Στις ατομικές οικονομικές καταστάσεις του επενδυτή ( υποθέτοντας ότι έχει γίνει 
προετοιμασία των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων), εκφράζονται στο 
κόστος (το οποίο ενδέχεται να επανεκτιμηθεί).   

 Στην περίπτωση που επενδυτής δεν προετοιμάζει ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις ( π.χ. λόγω μη κατοχής θυγατρικών εταιριών), παρέχονται πληροφορίες 
με βάση τη μέθοδο της συνολικής καθαρής θέσης, είτε σε ξεχωριστό σύνολο 
οικονομικών καταστάσεων ή σαν πρόσθετες πληροφορίες στις ατομικές του 
οικονομικές καταστάσεις.  

 Στην περίπτωση που επενδυτής εξαιρείται από την υποχρέωση κατάρτισης  
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων,(όπως π.χ. στην περίπτωση που αποτελεί 
μικρό όμιλο), δεν παρέχονται πληροφορίες βασισμένες στη μέθοδο της συνολικής 
καθαρής θέσης.  

 Σε ένα επενδυμένο κεφάλαιο (π.χ. εταιρεία παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου), που 
αποτελεί μέρος ενός χαρτοφυλακίου επενδύσεων, χρησιμοποιείται η ίδια μέθοδος 
απεικόνισης όπως και για τις άλλες επενδύσεις ( στο κόστος ή στην αγοραία αξία). 

  
 Σύμφωνα με το Πρότυπο FRS 9, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί η μέθοδος της 
καθαρής θέσης, θα πρέπει να γίνει αναπροσαρμογή των λογαριασμών των δύο κατηγοριών 
επιχειρήσεων, προκειμένου να αντανακλούν τις ίδιες λογιστικές μεθόδους με αυτές του 
ομίλου. Αυτή η αναπροσαρμογή αφορά εκείνους τους λογαριασμούς που επιδρούν σημαντικά 
στους ενοποιημένους λογαριασμούς του επενδυτή.  Οι αναπροσαρμογές που πρέπει να 
εφαρμοστούν είναι οι εξής:103

1. Εξάλειψη των μη πραγματοποιήσιμων κερδών επί των μετοχών ή άλλων 
περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των περιουσιακών στοιχείων για τη 
σύσταση μιας κοινοπραξίας. 

2. Εξάλειψη των συναλλαγών με μια ιδιωτικής πρωτοβουλίας επένδυση 
κονσόρτσιουμ104  

3. Εξάλειψη των διεταιρικών υπολοίπων (ισοζυγίων). 
4. Εξάλειψη των διεταιρικών πωλήσεων. 
5. Διασφάλιση κοινής λογιστικής περιόδου, π.χ. με τη βοήθεια των ενδιάμεσων 

οικονομικών καταστάσεων. 

                                                 
103 Wild K., Creighton B. by Deloitte & Touche, (2000), “GAAP 2001, UK Financial Reporting and 
Accounting”, Bath Press, London, p.981-988 
104 Πρόκειται για έναν ειδικό συνασπισμό επιχειρήσεων, Τραπεζών ή Οικονομικών Ομίλων του ίδιου κλάδου. 
Έχει ως σκοπό την αύξηση δυναμικότητας για την απόσπαση μεγαλύτερου μεριδίου από την αγορά. Ο όρος 
αφορά επίσης και μια ομάδα επιχειρήσεων, οι οποίες συνεργάζονται και αποφασίζουν από κοινού σε μια 
δραστηριότητα συνήθως πολύπλοκη και με πολλούς κινδύνους, πράγματα που απαιτούν μεγάλη οργάνωση και 
πολλά κεφάλαια. 

 



 - 94 -

6. Τα συμφέροντα των συγγενών επιχειρήσεων και των κοινοπραξιών του ομίλου θα 
πρέπει να παραβλεφτούν, καθώς η μητρική εταιρία αδυνατεί να ελέγξει αυτήν την 
κατοχή μετοχών. 

7. Οποιαδήποτε δικαιώματα option, μετατρέψιμες ομολογίες και προνομιούχες μετοχές 
βρίσκονται στην κατοχή του επενδυτή από την εξαγορά συγγενούς επιχείρησης ή 
κοινοπραξίας, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για την απεικόνιση των συμφερόντων του 
επενδυτή με βάση τη μέθοδο της καθαρής θέσης ή της συνολικής καθαρής θέσης.  

 Το Πρότυπο FRS 9 αναφέρεται, εν συντομία μόνο, στην περίπτωση του κοινού 
διακανονισμού.  Απαιτεί μόνο από κάθε μέλους του διακανονισμού να λογοδοτεί για τα δικά 
του περιουσιακά στοιχεία, τις υποχρεώσεις και τις ταμειακές ροές, τα οποία εκφράζονται 
ποσοτικά σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας που διέπει το διακανονισμό.   
 
Ελλάδα  
 
 Σύμφωνα με το Ν.2190/60, μία επιχείρηση που περιλαμβάνεται στην ενοποίηση και 
ασκεί ουσιώδη επιρροή στη διαχείριση και στην οικονομική πολιτική μιας επιχείρησης που 
δεν περιλαμβάνεται στην ενοποίηση (συγγενής επιχείρηση), και στην οποία η πρώτη έχει 
συμμετοχή με την έννοια του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 42ε, αυτή η συμμετοχή 
περιλαμβάνεται σε ιδιαίτερο κονδύλι με τίτλο "Συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις", το 
οποίο περιλαμβάνεται στην κατηγορία "Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες 
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις" του ενοποιημένου ισολογισμού.   
 Το άρθρο 106 του Ν.2190/1920 ορίζει τη διαδικασία εμφάνισης των συγγενών 
επιχειρήσεων στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Το άρθρο αυτό ορίζει ότι η 
διαφορά μεταξύ του κόστους κτήσης και της εσωτερικής λογιστικής αξίας της επένδυσης, 
κατά την πρώτη φορά που εφαρμόζεται η μέθοδος της καθαρής θέσεως, εμφανίζεται είτε ως 
άυλο πάγιο στοιχείο και αποσβένεται, (εφάπαξ είτε εντός πενταετίας), είτε αφαιρετικά(στη 
περίπτωση χρεωστικής διαφοράς) των ιδίων κεφαλαίων του ενοποιημένου ισολογισμού. 
Οποιαδήποτε μεταγενέστερη μεταβολή της εσωτερικής λογιστικής αξίας των συγγενών 
επιχειρήσεων καταχωρείται στα αποτελέσματα. 
 Με βάση το άρθρο 28 του ΚΒΣ, η αποτίμηση των συμμετοχών συνδεδεμένων 
επιχειρήσεων δε διαφέρει σε σχέση με την αποτίμηση των χρεογράφων γενικά, γίνεται 
δηλαδή στη συνολικά χαμηλότερη τιμή μεταξύ τρέχουσας και κόστους κτήσης. 
 Σχετικά με την εμφάνιση των συγγενών επιχειρήσεων στις δύο βασικές οικονομικές 
καταστάσεις : 
α) Στον Ισολογισμό. 

Η συγγενής επιχείρηση αναγνωρίζεται αρχικά στο κόστος κτήσης της. Στο τέλος κάθε 
χρήσης, το κόστος αυτό αυξάνεται με την αναλογία της επενδύτριας επιχείρησης στις 
μεταβολές της καθαρής θέσης της επενδυόμενης επιχείρησης και μειώνεται με τα 
λαμβανόμενα από τη συγγενή μερίσματα. 

Η αξία με την οποία εμφανίζεται η συμμετοχή σε συγγενή επιχείρηση κατά την 
ημερομηνία του Ισολογισμού υπολογίζεται ως εξής: 
 

    Αρχικό Κόστος Απόκτησης. 
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(+)           Αναλογία στα μετά φόρων και μερισμάτων Κέρδη/Ζημιές. 
(+ ή -)      Αναλογία στις μεταβολές των ιδίων κεφαλαίων που δεν αναγνωρίζονται στα         
                αποτελέσματα.                                                         
(-)            Οποιαδήποτε μείωση της αξίας της Υπεραξίας. 
(-)            Εγκριθέντα Μερίσματα.  

Στον Ισολογισμό οι επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις εμφανίζονται ως ιδιαίτερο 
κονδύλι των μακροπρόθεσμων στοιχείων του ενεργητικού. 
 
β) Στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης. 

Στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης της επενδύτριας επιχείρησης 
αναγνωρίζεται το μερίδιο επί των προ φόρων αποτελεσμάτων της συγγενούς, καθώς και η 
αναλογία του φόρου εισοδήματος. Στα αποτελέσματα διενεργούνται οι κατάλληλες 
διορθώσεις προκειμένου να λογιστούν: 

• Οι επιπλέον αποσβέσεις επί της διαφοράς μεταξύ εύλογων αξιών των παγίων της 
συγγενούς και των αντίστοιχων λογιστικών αξιών κατά την ημέρα της αγοράς. 

• Κάθε μείωση της αξίας της υπεραξίας. 
• Μη πραγματοποιηθέντα διεταιρικά κέρδη τα οποία αναγνωρίζονται μόνο στο μερίδιο 

που ανήκει σε επενδυτές εκτός ομίλου.  
 Η έννοια της Κοινοπραξίας που γίνεται αντιληπτή από τα Πρότυπα του Ην.Βασιλείου 
είναι λεπτομερέστερη σε σχέση με αυτήν που αναγνωρίζεται από την ελληνική νομοθεσία . 
Συγκεκριμένα, υπό το ισχύον νομοθετικό καθεστώς η μοναδική έννοια κοινοπρακτικής 
δραστηριότητας που αναγνωρίζεται φορολογικά είναι αυτή του άρθρου 2 παρ. 2 του ΚΒΣ, 
δηλαδή ιδιότυπη ένωση επιτηδευματιών για επίτευξη συγκεκριμένου σκοπού η οποία 
αποδεικνύεται βάσει εγγράφου συμφωνητικού σύστασης κατατεθειμένου στην αρμόδια 
εφορία. 
 Στην ελληνική πραγματικότητα, ο θεσμός της Κοινοπραξίας χρησιμοποιείται κατά 
κανόνα για την εκτέλεση τεχνικών έργων, η δε λογιστική αντιμετώπιση της κοινοπρακτικής 
δραστηριότητας επηρεάζεται κατά ανάγκη από τις σχετικές διατάξεις, ενώ η μέθοδος της 
αναλογικής ενοποίησης δεν περιλαμβάνεται στις σχετικές διατάξεις του Ν.2190/20.  
 
 
 
5.7 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ( SEGMENTAL REPORTING) 
 
Ην.Βασίλειο 
 
 Για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς επιχειρηματικούς και 
γεωγραφικούς τομείς, η διαθεσιμότητα της οικονομικής πληροφόρησης ανά τομέα 
(Segmental Reporting) είναι μείζονος σημασίας  για την αποτελεσματική διοίκησή τους. Το 
Ην. Βασίλειο εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το διεθνές εμπόριο, γι’ αυτό και αναγνώρισε 
από νωρίς τη σημασία της οικονομικής  πληροφόρησης ανά τομέα. Ήδη το 1967 εκδόθηκε 
μια Εταιρική Πράξη, η οποία εισήγαγε τις αρχικές νομοθετικές απαιτήσεις για την 
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οικονομική πληροφόρηση ανά τομέα στις επιχειρήσεις στο Ην.Βασίλειο. Η Εταιρική Πράξη 
του 1967, απαιτούσε από τη Διοίκηση των επιχειρήσεων να συντάσσουν μια αναφορά με την 
οποία θα αποκαλύπτουν την ανάλυση του κύκλου εργασιών και του κέρδους προ φόρων ανά 
τομέα, στην περίπτωση που η Διοίκηση θεωρούσε ότι η επιχείρηση διεύθυνε δύο ή 
περισσότερους επιχειρησιακούς τομείς, οι οποίο διέφεραν σημαντικά μεταξύ τους. 
 Με την Εταιρική Πράξη του 1981, η παραπάνω απαίτηση (η οποία μεταφέρθηκε και 
στην Πράξη του 1985) για αποκάλυψη πληροφοριών συμπεριλαμβάνονταν πλέον στις 
σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων και όχι στην έκθεση της Διοίκησης. Οι 
σημειώσεις επί των λογαριασμών θα πρέπει να παρέχουν πληροφορίες για τον κύκλο 
εργασιών που αποδίδεται σε επιχειρησιακούς τομείς ή γεωγραφικούς τομείς. Μόνο εκείνοι οι 
επιχειρησιακοί και γεωγραφικούς τομείς που συνεισφέρουν ουσιωδώς, θα πρέπει να 
αποκαλύπτονται.  Παρόλα αυτά, η Πράξη δεν παρέχει κατευθύνσεις για τον καθορισμό των 
επιχειρησιακών τομέων, αλλά το αφήνει στην ευχέρεια της Διοίκησης, Παρομοίως, όσον 
αφορά τους γεωγραφικούς τομείς, υπογραμμίζει ότι με αυτόν τον όρο αναφέρεται στις 
«γεωγραφικές αγορές», αλλά δεν παρέχει επιπλέον κριτήρια προκειμένου να διαπιστωθεί η 
ουσιώδης διαφορά της μιας αγορά από την άλλη. 
 Τον Ιούλιο του 1990, εκδόθηκε το Πρότυπο SSAP 25 “Segmental Reporting”, το 
οποίο παρέχει κατευθύνσεις για την ερμηνεία των νομοθετικών απαιτήσεων και παράλληλα 
απαιτεί την αποκάλυψη περισσότερων πληροφοριών από συγκεκριμένες οντότητες. Τα 
πρόσθετα κριτήρια αφορούν την οντότητα η οποία είναι:105

 ανώνυμη εταιρία ή διαθέτει μια εταιρία υπό τη νομική μορφή της ανώνυμης 
εταιρίας 

 τραπεζική ή επενδυτική επιχείρηση ή όμιλος  
 υπερβαίνει τα κριτήρια (π.χ. δύο από τα εξής: κύκλος εργασιών, σύνολο 
ισολογισμού ή μέσος όρος εργαζομένων) , πολλαπλασιαζόμενα σε κάθε 
περίπτωση με συντελεστή 10, για τον καθορισμό μιας επιχείρησης ως μεσαίου 
μεγέθους. Στην περίπτωση όμως που η εταιρία αυτή είναι Α.Ε.  ή τραπεζική ή 
επενδυτική επιχείρηση, και η μητρική της εταιρία παρέχει οικονομική 
πληροφόρηση ανά τομέα βάση του Προτύπου SSAP 25, εξαιρείται από αυτήν την 
απαίτηση για πρόσθετη πληροφόρηση.  

 Σε αντίθεση με την Πράξη του 1985, το Πρότυπο παρέχει κατευθύνσεις στη Διοίκηση 
των επιχειρήσεων για τον προσδιορισμό των τμημάτων προς παρουσίαση. Συγκεκριμένα το 
Πρότυπο ορίζει τον επιχειρησιακό τομέα ως « ένα ευδιάκριτο συστατικό στοιχείο μιας 
οντότητας, το οποίο παρέχει ένα ξεχωριστό προϊόν ή υπηρεσία ή μια ξεχωριστή ομάδα 
προϊόντων ή υπηρεσιών».106 Παρά αυτές τις κατευθύνσεις, ο καθορισμός των 
επιχειρηματικών τμημάτων επαφίεται  και πάλι στην κρίση των διευθυντικών στελεχών και 
δεν υπάρχει ένα μοναδικό σύνολο χαρακτηριστικών που να μπορεί να εφαρμοστεί 
παγκοσμίως για τη διαφοροποίηση των τομέων, αλλά θα πρέπει θα ληφθούν υπόψη οι 
ακόλουθοι παράγοντες: 

 η φύση των προϊόντων ή υπηρεσιών 
 η φύση της παραγωγικής διαδικασίας  

                                                 
105 Wild K., Creighton B. by Deloitte & Touche, (2000), “GAAP 2001, UK Financial Reporting and 
Accounting”, Bath Press, London, p. 761-762 
106 SSAP 25 “Segmental Reporting”, sec. 11 
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 η αγορά στην οποία πωλούνται τα προϊόντα  ή οι υπηρεσίες 
 τα κανάλια διανομής των προϊόντων 
 ο τρόπος οργάνωσης των δραστηριοτήτων της οντότητας και 
 οποιοδήποτε ξεχωριστό νομοθετικό πλαίσιο σχετίζεται με την οντότητα.  

 
 Στην περίπτωση του «γεωγραφικού τομέα» αυτός ορίζεται από το Πρότυπο ως «μια 
γεωγραφική περιοχή που αποτελείται από μια χώρα ή ένα σύνολο χωρών στις οποίες 
δραστηριοποιείται μια οντότητα ή στις οποίες παρέχει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της». 107

 Οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται ,σύμφωνα με το Πρότυπο, για τα τμήματα 
προς παρουσίαση (επιχειρησιακοί και γεωγραφικοί τομείς) είναι οι εξής: 

1. Ο ορισμός κάθε επιχειρηματικού ή γεωγραφικού τομέα. 
2. Για κάθε επιχειρηματικό ή γεωγραφικό τομέα: 

a. ο κύκλος εργασιών ανά πηγή προέλευσης (διαχωρισμός ανάμεσα σε αυτό που 
προέρχεται από εξωτερικούς πελάτες και σε αυτό που προέρχεται από άλλα 
τμήματα) 

b. τα αποτελέσματα ( ανά πηγή προέλευσης ή ανά προορισμό) , πριν από τον 
υπολογισμό των φόρων, των δικαιωμάτων μειοψηφίας και έκτακτων ποσών 

c. τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία ανά πηγή προέλευσης. 
3. Για τους γεωγραφικούς τομείς, πρόσθετη πληροφόρηση για τον κύκλο εργασιών ανά 

προορισμό, μόνο στην περίπτωση που διαφέρει ουσιωδώς από τον κύκλο εργασιών 
ανά πηγή προέλευσης (εξωτερικοί πελάτες μόνο). 

4. Σε περίπτωση ύπαρξης σημαντικών εξαγορών, αποκάλυψη για κάθε τμήμα προς 
παρουσίαση, το μερίδιο του τμήματος σχετικά με: 

a. τα κέρδη ή ζημίες των εξαγορασθέντων οντοτήτων πριν από τον υπολογισμό 
των φόρων, των δικαιωμάτων μειοψηφίας και έκτακτων ποσών, και 

b. τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία των εξαγορασθέντων οντοτήτων 
(συμπεριλαμβανομένης της υπεραξίας στην περίπτωση που αυτή δεν έχει 
παραγραφεί) 

5. Θα πρέπει διασφαλιστεί η συμφωνία των ποσών, σε περίπτωση που το συνολικό ποσό 
που καταγράφεται στις οικονομικές καταστάσεις διαφέρει από το συνολικό των   
επιμέρους τμημάτων. 

6. Παροχή συγκριτικών στοιχείων. 
 Σε περίπτωση που η διοίκηση κρίνει ότι η παροχή των παραπάνω πληροφοριών είναι 
επιβλαβής για τα συμφέροντα της επιχείρησης, τότε δεν θα πρέπει να αποκαλύπτονται.  
 
Ελλάδα  
 
 Στην Ελληνική έννομη τάξη δεν υπάρχει υποχρέωση για την παροχή οικονομικής 
πληροφόρησης ανά τομέα . Ωστόσο, η έννοια του επιχειρησιακού τομέα (κλάδου) αποκτά 
σημασία υπό φορολογική άποψη αφενός στον προσδιορισμό της έννοιας της «μεταβίβασης 
επιχείρησης» λόγω πώλησης, για σκοπούς επιβολής του φόρου υπεραξίας 20% που 
προσδιορίζεται στο άρθρο 13 παρ. 1 του ΚΦΕ, αφετέρου στο πλαίσιο των φορολογικών 

                                                 
107 SSAP 25 “Segmental Reporting”, sec. 14 
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νόμων που διέπουν μετασχηματισμούς (δηλαδή Ν. 1297/1972, Ν. 2166/1993, Ν. 2515/1997), 
οι οποίοι προβλέπεται ότι εφαρμόζονται και επί “απόσχισης κλάδου”. Η έννοια του κλάδου 
δε δίδεται από τα εν λόγω νομοθετήματα, αλλά έχει διαμορφωθεί από τη σχετική διοικητική 
και δικαστηριακή νομολογία.108

 Τίθεται λοιπόν το ζήτημα κατά πόσο η εισαγωγή της υποχρέωσης της ξεχωριστής 
λογιστικής παρακολούθησης ανά κλάδο θα επηρεάσει και τα κριτήρια αναγνώρισης κλάδου – 
επιχείρησης τα οποία ερμηνευτικά ισχύουν επί του παρόντος, διαμορφώνοντας τελικά και τον 
αντίστοιχο φορολογικό χειρισμό (π.χ. υποχρεώσεις από πλευράς ΚΒΣ, προϋποθέσεις 
εφαρμογής της εταιρικής και φορολογική νομοθεσίας που διέπει μετασχηματισμούς, 
πωλήσεις επιχειρήσεων κλπ.). 
 Αξίζει βέβαια να σημειωθεί ότι παρά την ανυπαρξία νομικού πλαισίου για την 
οικονομική πληροφόρηση ανά τομέα, σύμφωνα με έρευνα του Σπαθή (1997),109 πολλές 
ελληνικές επιχειρήσεις προετοιμάζουν τέτοιες καταστάσεις για εσωτερική χρήση και 
πληροφόρηση. Μάλιστα , ο συγγραφέας βάση έρευνας που διεξήγαγε, υποστηρίζει ότι αυτές 
οι επιχειρήσεις μπορούν να καταταγούν σε δύο μεγάλες ομάδες, σε αυτές που προετοιμάζουν 
και σε αυτές που δεν προετοιμάζουν τις καταστάσεις για διοικητικούς σκοπούς. Πάντως και 
οι δύο ομάδες αναγνωρίζουν την συνεισφορά της οικονομικής πληροφόρησης ανά τομέα στα 
εξής: στην αποτελεσματική εκτίμηση της οικονομικής κατάστασης και πρόβλεψης , στα 
οφέλη για τους χρήστες αυτών των αναφορών και στην πρόβλεψη χρηματοοικονομικών 
δεικτών της επιχείρησης.  Από την άλλη πλευρά, η έρευνα των Ταχυνάκη, Γκίνογλου και 
Πρωτόγερου, εξηγεί τις δυσκολίες που συναντώνται στην προσπάθεια πληροφόρησης ανά 
επιχειρησιακό τομέα, εστιάζοντας στον ελληνικό τραπεζικό τομέα. 110  
 
 
 
5.8 ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ  

 
 Ην.Βασίλειο  
 
 Στο Ην.Βασίλειο είθισται η προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων να 
εκφράζεται στο εγχώριο νόμισα, την βρετανική λίρα στερλίνα.  Παρόλα αυτά ο βρετανικός 
εταιρικός νόμος δεν απαγορεύει τη χρήση ενός διαφορετικού νομίσματος και παράλληλα η 
λογιστική κοινότητα του Ην.Βασιλείου θέσπισε και το Πρότυπο SSAP 20 “Foreign Currency 
                                                 
108 Συγκεκριμένα, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών ΠΟΛ 1103/1990, που εκδόθηκε ύστερα 
από γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. (52/1990), έγινε δεκτό ότι ως μεταβίβαση ή εισφορά «κλάδου» επιχείρησης 
νοείται η μεταβίβαση ή εισφορά ενός ανεξάρτητου λειτουργικά τμήματος αυτής, εφόσον δύναται να 
προσδιοριστεί αυτοτελώς το σύνολο της περιουσίας του ως συνόλου δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. Προκύπτει 
λοιπόν ότι αντικείμενο απόσχισης δεν μπορεί να αποτελέσει κάθε σύνολο περιουσίας, κατ΄ επιλογήν των 
εμπλεκομένων εταιρειών, παρά μόνο αν αυτό αποτελείται από όλα τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού που 
συνέχονται ως λειτουργικό σύνολο (π.χ. όταν οι σχετικές δραστηριότητες παρακολουθούνται διακεκριμένα στα 
λογιστικά βιβλία της εισφέρουσας επιχείρησης – Απόφαση Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ 1062/1989, σε 
Λογιστή 1989, σελ. 591 επ.). 
109 Spathis C., (1997), “Segment reporting: theoretical analysis and empirical approach in Greek enterprises”, 
The European Accounting Review, vol.6. no.4, pp.804-808 
110 Tahinakis P., Ginoglou D., Protogeros N., (2006), “Segmental identification of research and development 
costs in investment decisions by the Greek banking sector”, International  Journal of  Financial Services 
Management, Vol. 1, Nos. 2/3, pp.308-321 
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Translation” για τη λογιστική  αντιμετώπιση ζητημάτων που αφορούν συναλλαγές με ξένες 
επιχειρηματικές οντότητες.  
   Σύμφωνα λοιπόν με το Πρότυπο, στην περίπτωση των ατομικών οικονομικών 
καταστάσεων, οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα που αναλαμβάνονται από μια επιχείρηση 
καταγράφονται στην τιμή συναλλάγματος που επικρατεί κατά την πραγματοποίηση κάθε 
συναλλαγής. Τα μη χρηματικά περιουσιακά στοιχεία, όπως οι μετοχές, τα πάγια, οι κοινές 
επενδύσεις και οι καθαρές λειτουργικές επενδύσεις, συνήθως παραμένουν στην αρχική 
καταγεγραμμένη τιμή και δεν υπόκεινται σε μετασχηματισμούς, καθώς αυτά τα υπόλοιπα 
αντανακλούν το ιστορικό κόστος απόκτησης των περιουσιακών στοιχείων. 
 Όλα τα χρηματικά περιουσιακά στοιχεία  και υποχρεώσεις - όπως τα μετρητά και τα 
τραπεζικά διαθέσιμα, οι λογαριασμοί των χρεωστών και των  πιστωτών – τα οποία 
εκφράζονται σε ξένο συνάλλαγμα θα πρέπει να μεταφράζονται στο εγχώριο συνάλλαγμα, 
χρησιμοποιώντας τη συναλλαγματική ισοτιμία που επικρατεί κατά την ημερομηνία σύνταξης 
του ισολογισμού. 111

 Τα κέρδη και οι ζημίες λόγω συναλλαγματικών διαφορών, πραγματοποιήσιμα ή μη, 
αναγνωρίζονται κανονικά στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης. Παρόλα 
αυτά, υπάρχουν δύο εξαιρέσεις στον παραπάνω κανόνα: 

1. όσον αφορά τους ενοποιημένους λογαριασμούς, οι συναλλαγματικές διαφορές που 
προκύπτουν από δανεισμό σε ξένο συνάλλαγμα προκειμένου, να χρηματοδοτηθεί ή 
να παρασχεθεί κάλυψη έναντι μιας επένδυσης σε ξένη οντότητα, ενδέχεται να 
αντισταθμιστεί από επιφυλακτικά μέτρα που λαμβάνονται προκειμένου να 
καλυφθούν αυτές οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από τις καθαρές 
επενδύσεις σε ξένες επιχειρήσεις, και 

2. στην περίπτωση που η συναλλαγματική ισοτιμία είναι σταθερή βάσει συμβολαίου, 
μπορεί να χρησιμοποιεί για την μετάφραση. 

 
 Στην περίπτωση μετάφρασης οικονομικών καταστάσεων ενοποιημένων ξένων 
εταιριών, η λογιστική εγγραφή συναλλαγών που περιλαμβάνουν ξένο συνάλλαγμα γίνεται με 
βάση τις ισοτιμίες, οι οποίες ίσχυαν κατά την ημέρα της συναλλαγής (temporal method), ή με 
βάση τις ισοτιμίες που σημειώνονται κατά το κλείσιμο της ημέρας συναλλαγών (closing rate 
method), ανάλογα με τον τρόπο χρηματοδότησης ή λειτουργίας της ξένης οντότητας σε 
σχέση με την αναφερόμενη οντότητα.  
 Όταν η ενοποίηση αφορά ξένες επιχειρήσεις που λειτουργούν ως ξεχωριστές ή 
φαινομενικά ανεξάρτητες οντότητες, θα πρέπει να χρησιμοποιείται η μέθοδος  της καθαρής 
επένδυσης (net investment method). Για την μετάφραση των ποσών των περιουσιακών 
στοιχείων και υποχρεώσεων του ισολογισμού, χρησιμοποιούνται οι ισοτιμίες που 
σημειώνονται κατά το κλείσιμο της ημέρας συναλλαγών (closing rate method). Στην 
περίπτωση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε η 
παραπάνω μέθοδος είτε η μέθοδος του μέσου όρου των συναλλαγματικών ισοτιμιών 
περιόδου.  

                                                 
111 Jones C., Samar-Fauchon M., (2001), “European Comparison: UK & France, The main differences between 
UK and French Accounting Practice” , Deloitte & Touche, London, p. 102 
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 Οι συναλλαγματικές διαφορές μεταφέρονται απευθείας σε ή από τα αποθεματικά 
(καταγράφονται σε απόθεμα μετάφρασης συναλλαγματικής ισοτιμίας ή σαν τμήμα του 
αποθεματικού κέρδους ή ζημίας) και θα πρέπει να καταγράφονται στην κατάσταση των 
συνολικά αναγνωρισμένων κερδών και ζημιών. Η αναλογία των κερδών/ ζημιών βάση 
συναλλάγματος στον όμιλο, που σχετίζεται με τα συμφέροντα τρίτων, προσαρμόζεται έναντι 
των δικαιωμάτων   μειοψηφίας.  
 Σύμφωνα με το Πρότυπο FRS  3 “Reporting Financial Performance”, κατά τη διάθεση 
μιας ξένης επιχειρηματικής οντότητας, το σωρευτικό ποσό των συναλλαγματικών ισοτιμιών 
δεν καταγράφεται στο λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης, αλλά αντιμετωπίζεται ως 
μεταφορά αποθεματικού.  
 Για την ενοποίηση μη αυτοδύναμων εταιριών η temporal method είναι η 
καταλληλότερη μέθοδος. Στον ισολογισμό, τα χρηματικά διαθέσιμα μεταφράζονται με τη 
χρήση της ισοτιμίας κλεισίματος ημέρας και τα μη χρηματικά διαθέσιμα με τη χρήση της 
ιστορικής τιμής συναλλάγματος (historical rate). Όσον αφορά τις προκύπτουσες 
συναλλαγματικές διαφορές, αυτές αναγνωρίζονται στον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης. 
Για τη μετάφραση των περισσότερων αντικειμένων σε αυτήν την οικονομική κατάσταση 
χρησιμοποιείται η ισοτιμία που επικράτησε κατά την ημερομηνία των συναλλαγών ή ο μέσος 
όρος των ισοτιμιών. Οι υποτιμήσεις και οι επιβαρύνσεις μεταφράζονται με την ίδια μέθοδο 
που εφαρμόστηκε στο περιουσιακό στοιχείο που αφορούν.  
 
 Ελλάδα  
 
 Και στην Ελλάδα, πολλές επιχειρήσεις συναλλάσσονται με το εξωτερικό με 
αποτέλεσμα από τις συναλλαγές αυτές να δημιουργούνται απατήσεις και υποχρεώσεις σε 
ξένο νόμισμα. Από 1.1.2001 ξένα νομίσματα είναι τα νομίσματα χωρών εκτός ζώνης Ευρώ 
και έτσι τα εθνικά νομίσματα των ευρωπαϊκών χωρών εντός της ευρωζώνης καθώς και το 
ευρώ, δεν θεωρούνται πλέον ξένα νομίσματα για τη χώρα μας, καθώς λόγω των 
«κλειδωμένων» ισοτιμιών δεν υφίσταται συναλλαγματική σχέση με τη δραχμή.  Αντιθέτως, 
όποιο νόμισμα δεν περιλαμβάνεται στην άνω κατάσταση θεωρείται για τις χώρες ζώνης ευρώ, 
ξένο νόμισμα.  
 Η μετατροπή σε ευρώ νομισμάτων χωρών εκτός ζώνης ευρώ γίνεται ως εξής: 
 

Νόμισμα χώρας εκτός ζώνης ευρώ 
Κυμαινόμενη ισοτιμία ξένου νομίσματος / Ευρώ 

  
 Ειδικότερα, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία ισχύουν τα κάτωθι: 
 

 Τα μη χρηματικά περιουσιακά στοιχεία και τα χρηματικά περιουσιακά στοιχεία  και 
υποχρεώσεις παρακολουθούνται με τις αξίες που προβλέπουν και τα πρότυπα του 
Ην.Βασιλείου.  

  Το άρθρο 28 παρ. 7 και 9 του ΚΒΣ προβλέπει κατά κανόνα, για τις τραπεζικές 
επιχειρήσεις, τη μεταφορά των χρεωστικών και πιστωτικών συναλλαγματικών 
διαφορών στα αποτελέσματα της χρήσης, χωρίς να προβλέπεται δηλαδή διαφορετική 
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μεταχείριση. Ωστόσο, ειδικά για τις συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από 
δάνεια αποκλειστικά για απόκτηση παγίων, ο ΚΒΣ ορίζει ότι οι χρεωστικές διαφορές, 
αφού συμψηφισθούν με τυχόν πιστωτικές διαφορές από αντίστοιχα δάνεια, 
κεφαλαιοποιούνται και αποσβένονται ανάλογα με την απομένουσα χρονική διάρκεια 
του δανείου. 

 Με βάση το άρθρο 28 παρ. 7 του ΚΒΣ, οι συναλλαγματικές διαφορές, που 
προκύπτουν από επενδύσεις σε αλλοδαπές επιχειρήσεις, καταχωρούνται στα 
αποτελέσματα και αναλόγως εκπίπτουν ή συνυπολογίζονται στα φορολογητέα 
εισοδήματα. Τίθεται λοιπόν το ζήτημα αν οι συναλλαγματικές διαφορές που 
προκύπτουν από επενδύσεις σε αλλοδαπές επιχειρήσεις θα εξακολουθήσουν από 
φορολογικής πλευράς να αποτελούν προσδιοριστικό στοιχείο του ετήσιου 
φορολογικού αποτελέσματος ή θα λαμβάνονται υπόψη μόνο εάν και στο χρόνο που 
πραγματοποιείται μεταβίβαση της επένδυσης. 

 Οι μη πραγματοποιηθείσες πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές από αποτίμηση 
βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων και υποχρεώσεων μεταφέρονται υπό μορφή πρόβλεψης 
στην επόμενη χρήση, οπότε μετά την είσπραξη των απαιτήσεων και την εξόφληση 
των υποχρεώσεων από την αποτίμηση των οποίων προήλθαν, μεταφέρονται στα 
Αποτελέσματα Χρήσης. 112 

 
 
 
5.9 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ 

 
Ην.Βασίλειο 
 
 Το σωρευτική επίδραση που προέρχεται από μεταβολή σε λογιστική μέθοδο 
παρουσιάζεται ως  προσαρμογή που εφαρμόζεται αναδρομικά, δια μέσου του υπολοίπου 
έναρξης του λογαριασμού κερδών εις νέο, και ανασυντάσσεται η συγκριτική πληροφορία των 
παρελθουσών χρήσεων αν αυτό είναι εφικτό να γίνει. Αυτή η σωρευτική επίδραση 
γνωστοποιείται στο τέλος της κατάστασης των Συνολικά αναγνωρισμένων κερδών και 
ζημιών της τρέχουσας χρήσης. 
 Επιπλέον, σχετικά μα την αποκάλυψη της επίδρασης της αλλαγής στα αποτελέσματα 
της προηγούμενης χρήσης, το πρότυπο FRS 18 “Accounting Policies”, απαιτεί την 
αποκάλυψη της επίδρασης στα αποτελέσματα της τρέχουσας χρήσης.  
 Θα πρέπει να σημειωθεί ότι κατά τα λογιστικά πρότυπα του Ην.Βασιλείου, μια 
αλλαγή στην μέθοδο υπολογισμού των αποσβέσεων, δεν συνιστά μεταβολή λογιστικής 
μεθόδου. Αντιθέτως, το αναπόσβεστο κόστος του περιουσιακού στοιχείου γενικά θα πρέπει 
να εξαλειφθεί για την υπόλοιπη ωφέλιμη οικονομική ζωή, με βάση την νέα μέθοδο 
απόσβεσης. εξαίρεση σε αυτόν τον γενικό κανόνα αποτελεί η περίπτωση που μια μεταβολή 
στη λογιστική μέθοδο επέρχεται από τη θέσπιση νέου προτύπου. Οι μεταβατικές διατάξεις 
στα εφαρμόσιμα 

                                                 
112 Σακέλλης Ε., (2005), «Σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά 
Πρότυπα με βάση το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο», Εκδόσεις Σακέλλη, Αθήνα, σελ. 203 
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πρότυπα διευκρινίζουν την αποδεκτή  προσέγγιση για την απεικόνιση τέτοιων αλλαγών.  
 Γενικά, όμως, αυτό που ισχύει βάσει του προτύπου FRS 18,είναι ότι μια επιχείρηση 
μπορεί να υιοθετήσει εκείνες τις λογιστικές μεθόδους που κρίνονται πιο κατάλληλες ανάλογα 
με την περίπτωση.  
 
 
Ελλάδα 
 
 Η ελληνική νομοθεσία προβλέπει την πάγια εφαρμογή των λογιστικών μεθόδων, ενώ 
σε περίπτωση που υπάρξει μεταβολή,  η αλλαγή της μεθόδου, η αιτιολόγηση των συνθηκών 
αυτής καθώς και η επίδραση της αλλαγής αυτής στα αποτελέσματα της χρήσεως θα πρέπει να 
γνωστοποιείται στο προσάρτημα.  Συνήθως οι μεταβολές που απασχολούν τις επιχειρήσεις 
εντοπίζονται μόνο στη μεταβολή των μεθόδων αποτίμησης των αποθεμάτων και στη 
μεταβολή των συντελεστών απόσβεσης των πάγιων στοιχείων. 113Δηλαδή, σε αντίθεση με τα 
πρότυπα του Ην.Βασιλείου, μια μεταβολή στην μέθοδο υπολογισμού των αποσβέσεων, 
συνιστά μεταβολή λογιστικής μεθόδου καθώς θα πρέπει να ακολουθείται πάγια και αλλαγή 
της επιτρέπεται μόνο αν υπάρχει μεταβολή συνθηκών ή άλλος σοβαρός λόγος. 
 Η μεταβολή της λογιστικής αρχής γίνεται ύστερα από έγκριση των φορολογικών 
αρχών (Επιτροπή Λογιστικών Βιβλίων). Δεν υπάρχει διάταξη για επιβολή αναδρομικής 
εφαρμογής ή ανασύνταξη οικονομικών καταστάσεων. Η επίδραση της μεταβολής λογιστικής 
μεθόδου καταχωρείται στα αποτελέσματα της χρήσεως που έγινε η μεταβολή ή/και στα 
αποτελέσματα μελλοντικών χρήσεων.  
  

 
 
 
 

                                                 
113 Σακέλλης Ε., (2005), «Σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά 
Πρότυπα με βάση το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο», Εκδόσεις Σακέλλη, Αθήνα, σελ. 175 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 
 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

 Συμπερασματικά, κατόπιν της σύγκρισης των λογιστικών προτύπων των δύο χωρών 
μπορεί να λεχθεί ότι οι διαφορές τους  εντοπίζονται σε τρία κύρια σημεία: 

1. Στις συντασσόμενες οικονομικές καταστάσεις. 
2. Σε ορισμένες περιπτώσεις και γεγονότα που απαιτούν διαφορετικό λογιστικό 

χειρισμό. 
3. Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. 

 Συγκεκριμένα, σε ότι αφορά το πρώτο σημείο διαφοράς, τα Λογιστικά Πρότυπα του 
Ην.Βασιλείου (Λ.Π.Η.Β.) απαιτούν τη σύνταξη της Κατάστασης Ταμειακών Ροών με 
συγκεκριμένη δομή και ταξινόμηση πληροφοριών, γεγονός που δεν προβλέπεται σαν 
υποχρέωση από την ελληνική νομοθεσία. Η σύνταξη αυτής της κατάστασης απαιτείται μόνο 
από τις εταιρίες των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. 
Ακόμη, σε ότι αφορά το περιεχόμενο, τα Λ.Π.Η.Β. δεν απαιτούν συγκριτικά στοιχεία της 
προηγούμενης χρήσης και δεν προβλέπουν ένα σχέδιο λογαριασμών αντίστοιχο του Ε.Γ.Λ.Σ., 
αλλά αρκούνται στις ομαδοποιήσεις λογαριασμών και τους τίτλους αυτών που παρέχονται 
από την Εταιρική Πράξη του 1985. Οι τίτλοι αυτοί όμως, πολλές φορές δεν είναι 
υποχρεωτικοί, καθώς η επιχείρηση μπορεί να τους προσαρμόσει ανάλογα με την περίσταση 
και τις ανάγκες της. Επιπλέον, δεν προβλέπεται από την ελληνική νομοθεσία η παροχή 
πληροφοριών για τα κέρδη ανά μετοχή, ούτε η παροχή οικονομικής πληροφόρησης ανά 
τομέα. 
 Σχετικά με τις  διαφορές στους λογιστικούς χειρισμούς, οι διαφορές που εντοπίζονται 
είναι περισσότερες. Ενδεικτικά αναφέρονται ορισμένες από αυτές : 

 Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. τα άυλα πάγια στοιχεία που δημιουργούνται από την ίδια την 
επιχείρηση δεν απεικονίζονται λογιστικώς, εκτός αν για τη δημιουργία τους 
πραγματοποιήθηκαν αξιόλογα έξοδα, τα οποία καταχωρούνται σε ανάλογους 
λογαριασμούς και θεωρείται ότι αποτελούν την αξία κτήσεως του άυλου στοιχείου. 
Αντίθετα, κατά τα Λ.Π.Η.Β. ένα τέτοιο στοιχείο, μπορεί να κεφαλαιοποιηθεί, αλλά 
μόνο στην περίπτωση που υπάρχει γι’ αυτό μια άμεσα αναγνωρισμένη αγοραία αξία. 

 Σύμφωνα με τα Λ.Π.Η.Β., η ωφέλιμη οικονομική ζωή της υπεραξίας (και 
οποιουδήποτε άλλου αϋλου περιουσιακού στοιχείου) υποτίθεται πως είναι 20 χρόνια ή 
λιγότερο. Ενδέχεται ακόμη η  υπεραξία να αποσβεστεί σε περίοδο μεγαλύτερη των 20 
ετών ή να παραμείνει αναπόσβεστη. Αντίθετα, τα Ε.Λ.Π. προβλέπουν ότι η υπεραξία 
αποσβένεται, είτε εφάπαξ είτε τμηματικά και ισόποσα, σε περισσότερες από μία 
χρήσεις, οι οποίες δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνουν τα πέντε έτη. 

 Σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο δεν υπάρχει ξεχωριστή απεικόνιση των ακινήτων που 
κατέχονται για επένδυση, ή αποτελούν κεφαλαιουχική ενίσχυση. Ορίζεται ότι ακίνητα 
τα οποία αποφέρουν έσοδα υπόκεινται σε απόσβεση, ενώ η εκτίμηση της αξίας των 
παγίων που εισφέρονται στην επιχείρηση από τους μετόχους γίνεται από ειδική 
επιτροπή, όπως ορίζεται στο άρθρο 9 του Ν.2190/1920. Αντίθετα, σύμφωνα με τα 
Λ.Π.Η.Β., οι επενδύσεις σε ακίνητα (όπως οι εδαφικές εγκαταστάσεις ή/και τα κτίρια 

 



 - 104 -

που κατέχονται προκειμένου να αποκομίζονται μισθώματα ή αποτελούν κεφαλαιακή 
ενίσχυση και δεν προορίζονται  για λειτουργική χρήση) δεν αποσβένονται και 
εμφανίζονται στον Ισολογισμό στην κανονική τους αξία, δηλαδή στο κόστος.  

 Κατά τα Λ.Π.Η.Β., μια αλλαγή στην μέθοδο υπολογισμού των αποσβέσεων, δεν 
συνιστά μεταβολή λογιστικής μεθόδου. Αντιθέτως, το αναπόσβεστο κόστος του 
περιουσιακού στοιχείου γενικά θα πρέπει να εξαλειφθεί για την υπόλοιπη ωφέλιμη 
οικονομική ζωή, με βάση την νέα μέθοδο απόσβεσης. εξαίρεση σε αυτόν τον γενικό 
κανόνα αποτελεί η περίπτωση που μια μεταβολή στη λογιστική μέθοδο επέρχεται από 
τη θέσπιση νέου προτύπου. Το αντίθετο συμβαίνει με τα Ε.Λ.Π., καθώς μια μεταβολή 
στην μέθοδο υπολογισμού των αποσβέσεων, συνιστά μεταβολή λογιστικής μεθόδου 
καθώς θα πρέπει να ακολουθείται πάγια και αλλαγή της επιτρέπεται μόνο αν υπάρχει 
μεταβολή συνθηκών ή άλλος σοβαρός λόγος. 

 Κατά τα Ε.Λ.Π., οι αυξήσεις των ενσώματων ακινητοποιήσεων καταχωρούνται στα 
λογιστικά βιβλία στην τιμή κτήσεως ή στο κόστος ιδιοκατασκευής τους. Μετά την 
αρχική καταχώρηση, επιτρέπονται αναπροσαρμογές αξίας μόνο στα γήπεδα, οικόπεδα 
και κτίρια και μόνο βάσει νόμου (2065/92), ενώ το Πρότυπο FRS 15 “Tangible Fixed 
Assets” επιτρέπει  από τις επιχειρήσεις να προβαίνουν σε αναπροσαρμογές της αξίας 
των περιουσιακών στοιχείων.  

 Η Ελληνική νομοθεσία, δεν προβλέπει συγκεκριμένη και λεπτομερής καθοδήγηση του 
τρόπου εκτίμησης της απαξίωσης , όπως για παράδειγμα η εκτίμηση των μελλοντικών 
ταμειακών ροών που προβλέπουν τα Πρότυπα του Ην.Βασιλείου. Σαν αξιόπιστος 
τρόπος εκτίμησης, σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία, είναι η αγοραία αξία του 
στοιχείου, χωρίς ειδικά να καθορίζεται η ανακτήσιμη αξία του.  

 Για τον προσδιορισμό του ύψους των αποθεμάτων δεν χρησιμοποιείται από τα 
Λ.Π.Η.Β. η μέθοδος L.I.F.O., καθώς αδυνατεί συνήθως να παράσχει μια δίκαιη 
εκτίμηση του πραγματικού κόστους και για το λόγο αυτό γενικά δεν επιτρέπεται η 
χρησιμοποίησή της.  

 Αναφορικά με τις μακροχρόνιες συμβάσεις, τα Λ.Π.Η.Β.  προβλέπουν ότι 
οποιαδήποτε αναμενόμενη ζημία από την σύμβαση κατασκευής θα πρέπει να 
επιβαρύνει άμεσα τα αποτελέσματα, ενώ με βάση τα Ε.Λ.Π. τυχόν μελλοντικές ζημίες 
δεν αναγνωρίζονται.  

 Σε ότι αφορά τις πολιτικές αντισταθμίσεις κινδύνων, δεν υπάρχει τίποτε σχετικό που 
να προβλέπεται από την ελληνική νομοθεσία. 

 Τα Ελληνικά πρότυπα δεν επιτρέπουν την προεξόφληση των προβλέψεων, δεν 
αναγνωρίζουν σχηματισμό προβλέψεως για μελλοντική αναδιάρθρωση της 
επιχειρήσεως και απαγορεύουν να διενεργούνται προβλέψεις εσόδων. 

 Οι περιπτώσεις προβλέψεων για τη μείωση της αξίας των στοιχείων ενεργητικού που 
προβλέπονται από τα Ε.Λ.Π., δεν αποτελούν εννοιολογικά προβλέψεις κατά τα 
Λ.Π.Η.Β., αλλά αντίθετα αποτελούν απομειώσεις της αξίας αυτών των στοιχείων.  

 Η νομοθεσία του Ην.Βασιλείου δεν προβλέπει τη σύσταση αποθεματικού για 
νομικούς ή φορολογικούς σκοπούς. 

 Η ελληνική φορολογία δεν προβλέπει το καθεστώς των αναβαλλόμενων φόρων και ως 
εκ τούτου αυτοί δεν απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις, ενώ αντίθετα η 
νομοθεσία του Ην.Βασιλείου προβλέπει ότι τα φορολογικά υπόλοιπα θα πρέπει να 
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εμφανίζονται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης, στην κατάσταση 
των συνολικά αναγνωρισμένων κερδών και ζημιών αλλά και στον ισολογισμό μιας 
επιχείρησης. 

 Κατά τα Ε.Λ.Π., ο φόρος εισοδήματος δεν συνιστά έξοδο και συνεπώς δεν 
διαμορφώνει το αποτέλεσμα της χρήσεως, αλλά αποτελεί συμμετοχή του κράτους στο 
αποτέλεσμα αυτό. Καταχωρείται στο λογαριασμό Αποτελέσματα προς διάθεση και 
όχι στο Λογαριασμό Αποτελέσματα Χρήσεως. 

 Στην περίπτωση μετάφρασης οικονομικών καταστάσεων ενοποιημένων ξένων 
εταιριών, κατά τα Λ.Π.Η.Β., η λογιστική εγγραφή συναλλαγών που περιλαμβάνουν 
ξένο συνάλλαγμα γίνεται με βάση τις ισοτιμίες, οι οποίες ίσχυαν κατά την ημέρα της 
συναλλαγής (temporal method), ή με βάση τις ισοτιμίες που σημειώνονται κατά το 
κλείσιμο της ημέρας συναλλαγών (closing rate method), ανάλογα με τον τρόπο 
χρηματοδότησης ή λειτουργίας της ξένης οντότητας σε σχέση με την αναφερόμενη 
οντότητα. Κατά τα Ε.Λ.Π., όλα τα στοιχεία μετατρέπονται με την ισοτιμία της 
ημερομηνίας κλεισίματος. 

 
 Τέλος, αναφορικά με τις διαφορές που εντοπίζονται στις ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις, πρέπει να σημειωθούν τα εξής :  

 Κατά τα Ε.Λ.Π. ο λογιστικός χειρισμός των διαφορών ενοποίησης είναι ο ακόλουθος: 
Αν είναι το υπόλοιπο του λογαριασμού είναι χρεωστικό, εμφανίζεται στην κατηγορία 
"λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις" του ενοποιημένου ισολογισμού και αποσβένεται 
είτε εφάπαξ, είτε τμηματικά και ισόποσα, σε περισσότερες από μία χρήσεις, οι οποίες 
δεν είναι δυνατό να υπερβαίνουν τα πέντε έτη. Αν είναι πιστωτικό, εμφανίζεται στην 
κατηγορία "ίδια κεφάλαια" του ενοποιημένου ισολογισμού και μπορεί να μεταφέρεται 
στα ενοποιημένα αποτελέσματα χρήσης, μερικώς ή ολικώς. 
Τα  Λ.Π.Η.Β. απαιτούν την κεφαλαιοποίηση της ανακύπτουσας (λόγω ενοποίησης) 
θετικής υπεραξίας και την ταξινόμησή της ως περιουσιακό στοιχείο στην Κατάσταση 
του Ισολογισμού.  

 Κατά τα Ε.Λ.Π. τα δικαιώματα μειοψηφίας  μεταφέρονται στα ίδια κεφάλαια, ενώ 
σύμφωνα με τα Λ.Π.Η.Β. τα δικαιώματα μειοψηφίας δεν θα πρέπει να εμφανίζονται 
σαν τμήμα του κεφαλαίου και των αποθεματικών. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, τα 
δικαιώματα μειοψηφίας θα πρέπει να περιλαμβάνονται στον Ενοποιημένο Ισολογισμό 
σαν υποχρέωση. Στην αντίθετη περίπτωση,  περιλαμβάνονται σαν ξεχωριστή 
κατηγορία, με τον τίτλο «Δικαιώματα Μειοψηφίας», μετά από τις «Προβλέψεις για 
απαιτήσεις και υποχρεώσεις» ή μετά από το «Μετοχικό Κεφάλαιο και Αποθεματικά».  

 Η έννοια της κοινοπραξίας που γίνεται αντιληπτή από τα Πρότυπα του Ην.Βασιλείου 
είναι λεπτομερέστερη σε σχέση με αυτήν που αναγνωρίζεται από την ελληνική 
νομοθεσία, όπου, ο θεσμός της Κοινοπραξίας χρησιμοποιείται κατά κανόνα για την 
εκτέλεση τεχνικών έργων, η δε λογιστική αντιμετώπιση της κοινοπρακτικής 
δραστηριότητας επηρεάζεται κατά ανάγκη από τις σχετικές διατάξεις, ενώ η μέθοδος 
της αναλογικής ενοποίησης δεν περιλαμβάνεται στις σχετικές διατάξεις του 
Ν.2190/20.  
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 Η επίτευξη εναρμόνισης σε εθνικό επίπεδο και για τις δύο χώρες θεωρείται πως είναι 
ικανοποιητική. Στόχος όμως και μέλημα της παγκόσμιας λογιστικής κοινότητας είναι η 
επίτευξη λογιστικής εναρμόνισης σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα είναι 
γεγονός, αλλά οι προσπάθειες που έχουν γίνει για την υιοθέτησή τους, κυρίως όσον αφορά 
την Ελλάδα, είναι ακόμη σε εμβρυακό στάδιο. Η λογιστική κοινότητα του Ην.Βασιλείου, από 
την άλλη πλευρά,  δεν θα πρέπει να καταβάλλει μεγάλη προσπάθεια για την εναρμόνισή της 
προς τα  Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, καθώς οι διαφορές που παρατηρούνται σε σχέση με τα 
Πρότυπα του Ην.Βασιλείου είναι ελάχιστες. Εξάλλου, το Ην. Βασίλειο αποτελεί ένα από τα 
ιδρυτικά μέλη της Επιτροπής Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (International Accounting 
Standards Committee) και η επήρεια και η εμπειρία του στη διαδικασία θέσπισης προτύπων 
δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί αμελητέας σημασίας.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΓΜΕΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ  ΑΡΧΕΣ  
  
 «Γενικά Παραδεγμένες Λογιστικές  Αρχές» , σύμφωνα με τον Σακέλλη114, είναι ένας 
τεχνητός όρος της λογιστικής, που περιλαμβάνει τις συνήθειες, τους κανόνες και τις 
διαδικασίες, που είναι παραδεγμένες από τη λογιστική πρακτική σε ορισμένο χρόνο. Ο όρος 
δηλαδή περιλαμβάνει όχι μόνο τις λογιστικές αρχές και πρακτικές, αλλά και τις μεθόδους 
εφαρμογής αυτών. Οι αρχές αυτές έχουν αναπτυχθεί με βάση την πείρα, την κρίση, τη 
συνήθεια, τη χρήση και, σε μια σημαντική έκταση, την πρακτική ανάγκη.  
 Χαρακτηριστικό γνώρισμα των Βασικών Αρχών, η δυναμική τους φύση, καθώς 
υπόκεινται σε αναθεωρήσεις, αναπροσαρμογές και αναδιατυπώσεις, κάθε φορά που 
μεταβάλλονται ουσιωδώς οι οικονομικές συνθήκες, εντός των οποίων διατυπώθηκαν. Εκτός, 
από την ευρύτερη ελληνική λογιστική κοινότητα, με το θέμα των βασικών λογιστικών αρχών 
στην Ελλάδα ασχολήθηκε, λόγω επαγγελματικής δραστηριότητας, το Σώμα Ορκωτών 
Λογιστών- Ελεγκτών. Μάλιστα το πιστοποιητικό ελέγχου που υπογράφουν οι ορκωτοί 
λογιστές- ελεγκτές μετά από την ολοκλήρωση του διαχειριστικού τους έλεγχου και 
απευθύνεται προς τους μετόχους της ελεγχόμενης εταιρίας, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, 
παράγραφο που αναφέρει ότι: « … Ο…Ισολογισμός και οι συνοδευόμενες αυτών αναλύσεις 
αποτελεσμάτων χρήσεως, ως και διαθέσεως κερδών, προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία 
και απεικονίζουν, βάσει των διατάξεων που ισχύουν, και των λογιστικών αρχών οι οποίες 
έχουν γίνει γενικά παραδεκτές, και είναι ομοιόμορφες προς εκείνες της προηγούμενης 
χρήσεως, την οικονομική κατάσταση της εταιρίας… Οι βασικές λογιστικές αρχές, που 
ακολούθησε η εταιρία, περιλαμβάνονται στην Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την 
τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της…».115

 Γενικά δεν υπάρχει ομοφωνία ως προς το αν πρέπει να υπάρχει ένας διαχωρισμός των 
κανόνων αυτών σε παραδοχές και  αρχές ή αν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ένα ενιαίο 
σώμα αρχών. Έτσι, ο Μπαραλέξης και οι Κουκουλής και Στεφάνου προβαίνουν σε ένα τέτοιο 
διαχωρισμό. Μάλιστα οι Κουκουλής και Στεφάνου,116 υποστηρίζουν ότι στην 
πραγματικότητα η Λογιστική βασίζεται σε τέσσερις κύριες παραδοχές (χρηματική μονάδα 
μέτρησης, αυτοτελής λογιστική οντότητα, συνέχεια δραστηριότητας, περιοδικότητα) πάνω 
στις οποίες οικοδομούνται οι Γενικά Παραδεγμένες Λογιστικές  Αρχές (ιστορικό κόστος, 
συντηρητικότητα, δυνατότητα επαλήθευσης, συνέπεια εφαρμογής λογιστικών μεθόδων, 
αυτοτέλεια των χρήσεων και συσχετισμός εσόδων-εξόδων, πραγματοποίηση του εσόδου) με 
τις οποίες εξασφαλίζεται η αξιοπιστία των λογιστικών αποτελεσμάτων, η δυνατότητα 
σύγκρισης των λογιστικών δεδομένων μεταξύ επιχειρήσεων ή μεταξύ λογιστικών περιόδων 
και η διευκόλυνση των διαδικασιών ελέγχου όλων των επιχειρήσεων που εφαρμόζουν τις 
ίδιες αρχές ή πρότυπα.  

                                                 
114 Σακέλλης Ε.,(1986),  «Μελέτες Λογιστικών Θεμάτων», Δεύτερη έκδοση, Αθήνα, σελ. 34 
115 Γκίνογλου Δ., Ταχυνάκης Π., Μωυσή Σ., (2005), «Γενική Χρηματοοικονομική Λογιστική», Πρώτη έκδοση, 
Εκδόσεις Rosili, σελ.66 
116 Κουκουλής Δ., Στεφάνου Κ., (2004), «Χρηματοοικονομική Λογιστική», Εκδόσεις Γκιούρδας, Αθήνα, σελ. 
21 
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 Οι επιμέρους βασικές λογιστικές αρχές που εφαρμόζονται  από την ελληνική λογιστική 
κοινότητα είναι οι εξής :  
 
Η αρχή της συνεχίσεως της δραστηριότητας της οικονομικής μονάδας (The Going 
Concern Concept)  
  Με βάση αυτή τη λογιστική αρχή, η ζωή της επιχείρησης θα πρέπει να θεωρείται ότι 
ξεκινά από τη σύσταση αυτής και ότι τελειώνει με τη λύση και εκκαθάρισή της. 
Οποιοσδήποτε άλλος διαχωρισμός της διάρκειας ζωής της επιχείρησης είναι τεχνητός και 
αποσκοπεί στην λύση συγκεκριμένων λογιστικών προβλημάτων (βασική λογιστική αρχή της 
περιοδικότητας). Σύμφωνα με τους Ναούμ και Καραγιώργο117, η έννοια αυτής της αρχής δεν 
είναι ότι η λογιστική μονάδα θα έχει διαρκή ύπαρξη, δηλαδή ότι θα έχει ζωή απεριόριστης 
διάρκειας, αλλά ότι θα συνεχίσει τη δραστηριότητά της για αρκετό χρονικό διάστημα, ώστε 
να μπορέσει να πραγματοποιήσει το σημερινό της πρόγραμμα και να εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις που έχει αναλάβει.  
 
 Η αρχή της αυτοτελούς λογιστικής οντότητας118 (Accounting Entity Principle) 
  Κατά τον Sweeny, 119 η αρχή αυτή σημαίνει ότι η Λογιστική τηρεί βιβλία και στοιχεία 
για τις επιχειρήσεις τις οποίες θεωρεί ως «πρόσωπα», και όχι για τα φυσικά πρόσωπα, που 
έχουν τις επιχειρήσεις. Θεωρεί λοιπόν, την οικονομική μονάδα ως αυτοτελή οντότητα, 
ανεξάρτητη από τον φορέα της και της προσωπικής του περιουσίας. Αξίζει να σημειωθεί πως, 
η αρχή αυτή είναι ανεξάρτητη από νομικά κριτήρια, δηλαδή από το αν και νομικά η 
οικονομική μονάδα έχει αυτοτελή οντότητα, αν έχει δηλαδή ή όχι νομική προσωπικότητα. 120  
 
Η αρχή της σταθερότητας της χρηματικής μονάδας ( Stability of Monetary Unit 
Assumption)  
  Η αρχή αυτή σημαίνει ότι η Λογιστική δέχεται το χρήμα ως τη μονάδα μέτρησης και 
έκφρασης όλων των επιχειρηματικών συναλλαγών. 121Οποιαδήποτε άλλη μέτρηση ή 
έκφραση μεγέθους μπορεί να είναι χρήσιμη για την επιχείρηση, όμως αυτή δεν καταχωρείται 
στα λογιστικά βιβλία, καθώς σε αυτά καταχωρείται μόνο η χρηματική αξία των μεγεθών, η 
οποία και δημοσιεύεται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Ο Μπαραλέξης122 διατείνεται 
ότι η παραπάνω αρχή είναι αναληθής από αυστηρά επιστημονική άποψη, καθώς η αξία της 
χρηματικής μονάδας δεν παραμένει διαχρονικά αμετάβλητη, αλλά υπόκειται σε 
πληθωριστικές ή αντιπληθωριστικές πιέσεις. 
 
 
 
                                                 
117 Ναούμ Χ., Καραγιώργος Θ., (1986), «Εισαγωγικά Θέματα Γενικής Λογιστικής», Εκδόσεις Gutenberg, 
Αθήνα, σελ.93 
118 Λογιστική μονάδα είναι αυτή που έχει αυτοτελές σύστημα λογιστικών βιβλίων. 
119 Sweeny A., «Βασικές Αρχές της Λογιστικής Αναλύσεως», Εκδόσεις Γαλαίος και Σία ΟΕ, Αθήνα, σελ. 30 
120 Μπαραλέξης Σ., (2002), «Γενική Λογιστική, Συνοπτική Θεωρία & Λυμένες Ασκήσεις Γενικής Λογιστικής 
κατά το Ε.Γ.Λ.Σ.», Θεσσαλονίκη, σελ.71 
121 Τσακλάγκανος Α., (2006), «Χρηματοοικονομική Λογιστική, (Σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα)», 
Δεύτερη Έκδοση, Εκδόσεις Κυριακίδη α.ε., Θεσσαλονίκη, σελ. 43 
122 Μπαραλέξης Σ., (2002), «Γενική Λογιστική, Συνοπτική Θεωρία & Λυμένες Ασκήσεις Γενικής Λογιστικής 
κατά το Ε.Γ.Λ.Σ.», Θεσσαλονίκη, σελ.72 
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Η αρχή της συντηρητικότητας ( The Conservatism Principle)  
   Κατά την αρχή αυτή, κατά την αποτίμηση των στοιχείων και τον προσδιορισμό του 
αποτελέσματος χρήσεως πρέπει να εφαρμόζονται οι μέθοδοι και οι κανόνες εκείνοι, που 
δίνουν συντηρητικά παρά ευνοϊκά αποτελέσματα. Η αρχή αυτή αποτελεί μια εξαίρεση των 
κανόνων και των βασικών αρχών της Λογιστικής, όπως π.χ. η χρησιμοποίηση της μεθόδου 
της χαμηλότερης τιμής (μεταξύ τιμής κτήσεως και τρέχουσας τιμής), ως μεθόδου 
αποτιμήσεως η οποία προβλέπεται από την ελληνική νομοθεσία για την απεικόνιση των 
εμπορευμάτων – αγαθών, αποτελεί παραβίαση της βασικής αρχής κόστους.  Κατά τον 
Sweeny, o κύριος αντικειμενικός στόχος του κανόνα του συντηρητισμού, είναι να 
προστατευτούν οι μέτοχοι ή οι ιδιοκτήτες μιας επιχείρησης από την τυχόν απατηλή ή 
παραπλανητική παρουσίαση της αξίας της επιχειρήσεως. 123

 
Η αρχή του ιστορικού κόστους ( The Historical Cost Concept) 
  Η αρχή αυτή ,που είναι μια από τις παλαιότερες αρχές της Λογιστικής, σημαίνει ότι το 
κόστος κτήσεως (με αγορά, ανταλλαγή, παραγωγή κτλ.) ενός περιουσιακού στοιχείου είναι το 
καταλληλότερο μέγεθος που θα πρέπει να χρησιμοποιήσει η Λογιστική προκειμένου να 
καταχωρήσει το στοιχείο αυτό, και ότι το κόστος χρήσεως θα πρέπει και μεταγενέστερα να 
λαμβάνεται υπόψη, έστω και αν η αξία του έχει μεταβληθεί.124 Η αρχή του ιστορικού 
κόστους δε σημαίνει ότι ένα περιουσιακό στοιχείο που κατέχει η οικονομική μονάδα θα 
εμφανίζεται στις λογιστικές της καταστάσεις στην αρχική τιμή κτήσεως για όσο διάστημα το 
στοιχείο αυτό βρίσκεται στην κατοχή της. Το κόστος κτήσεως που έχει μεγαλύτερη του 
έτους, αλλά οπωσδήποτε περιορισμένη διάρκεια ωφέλιμης ζωής, κατανέμεται συστηματικά 
σε όλα τα έτη της εκτιμώμενης αυτής διαρκείας μέσω της διαδικασίας των αποσβέσεων. Η 
αρχή του ιστορικού κόστους έχει περιληφθεί σε νομοθετικά κείμενα, όπως ο Ν.2190/1920 και 
ο Ν.3190/1955, όπως αυτοί τροποποιηθήκαν με τα Π.Δ. 409/86 και 419/86 για να 
προσαρμοστούν στην Τέταρτη Οδηγία της Ε.Ε., όσο και σε άλλα νομοθετικά κείμενα 
(Κ.Β.Σ., Ε.Γ.Λ.Σ.).125 Απόκλιση από την αρχή αυτή είναι η υποχρεωτική κάθε τέσσερα 
αναπροσαρμογή των πάγιων στοιχείων που υιοθέτησε ο φορολογικός νόμος 2065/92.  
 
Η αρχή της περιοδικότητας και της αυτοτέλειας των χρήσεων (The Periodicity Principle)  
  Σύμφωνα με την αρχή της περιοδικότητας, η επιχειρηματική δραστηριότητα της 
επιχείρησης μπορεί να διακριθεί σε συμβατικές χρονικές περιόδους στις οποίες να 
ετοιμάζονται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις και να ανακοινώνονται τα οικονομικά 
αποτελέσματα της οικονομικής μονάδας. Ο χρόνος θεωρείται ως η οικονομική ή 
διαχειριστική περίοδος που μπορεί να αρχίζει την 1η Ιανουαρίου ή την 1η Ιουλίου, ενώ 
σύμφωνα με το Ν.876/79 απαιτείται εξαμηνιαία δημοσίευση των καταστάσεων αυτών, για τις 
επιχειρήσεις των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.  
  Πολλές φορές υπάρχουν ορισμένα οικονομικά γεγονότα ή μέθοδοι χειρισμού που 
επηρεάζουν περισσότερες από μία διαχειριστικές χρήσεις. Στην περίπτωση αυτή μιλάμε για 
αυτοτέλεια των χρήσεων, δηλαδή για τον τέλειο διαχωρισμό των οικονομικών γεγονότων και 

                                                 
123 Sweeny A., «Βασικές Αρχές της Λογιστικής Αναλύσεως», Εκδόσεις Γαλαίος και Σία ΟΕ, Αθήνα, σελ.39 
124 Ιγνατιάδης Α. , «Χρηματοοικονομική Λογιστική», Τεύχος Α’ , Θεσσαλονίκη, σελ. 105-110 
125 Γκίνογλου Δ., Ταχυνάκης Π., Μωυσή Σ., (2005), «Γενική Χρηματοοικονομική Λογιστική», Πρώτη έκδοση, 
Εκδόσεις Rosili, σελ. 74 
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συναλλαγών και των αποτελεσμάτων μεταξύ δύο συνεχών οικονομικών χρήσεων. Κάθε 
χρήση θα πρέπει να περιλαμβάνει μόνο τα γεγονότα και τα αποτελέσματα της 
επιχειρηματικής δραστηριότητας, τα οποία συνέβησαν μέσα στη χρήση. Την αρχή αυτή 
υιοθέτησε και ο φορολογικός Ν. 2238/1994, ο οποίος καθιέρωσε για όλους τους 
επιτηδευματίες το λογιστικό υπολογισμό του αποτελέσματος, δηλαδή τη σύγκριση των 
εσόδων με τα έξοδα, εκτός από τις τεχνικές εταιρίες, τις εταιρίες ανέγερσης οικοδομών, τους 
αρχιτέκτονες, τους πολιτικούς μηχανικούς για τις μελέτες τους κ.τ.λ. 
 
Η αρχή της πραγματοποιήσεως του Εσόδου και του συσχετισμού των Εσόδων με τα 
Έξοδα (The Revenue Realization Principle and the Matching Principle)  
  Η αρχή της πραγματοποιήσεως του Εσόδου έχει διπλό σκοπό: πρώτον, να 
προσδιορίσει τη φύση του εσόδου και δεύτερον να αναγνωρίσει το χρονικό σημείο 
πραγματοποιήσεως του.  Γενικά, το έσοδο αναγνωρίζεται ότι πραγματοποιήθηκε όταν 
ολοκληρωθεί η πώληση και παραδοθεί το εμπόρευμα ή όταν γίνει η παροχή της υπηρεσίας.126  
  Η αρχή του συσχετισμού των εσόδων με τα έξοδα σημαίνει δύο πράγματα: πρώτον, τα 
έσοδα τα οποία πραγματοποιήθηκαν σε μια χρήση, πρέπει να συσχετιστούν με τα έξοδα που 
απαιτήθηκαν για τη δημιουργία αυτών των εσόδων. Δεύτερον, σημαίνει ότι το οικονομικό 
αποτέλεσμα (κέρδος ή ζημία) προσδιορίζεται λογιστικά από το συσχετισμό εσόδων-εξόδων, 
και όχι με άλλες μεθόδους.  
 
Η αρχή της αντικειμενικότητας και της δυνατότητας επαληθεύσεως των λογιστικών 
καταχωρήσεων, Η αρχή του δικαιολογητικού (The Objectivity Principle, Verifiability)  
  Η αρχή αυτή υποστηρίζει ότι στη μεγαλύτερη δυνατή έκταση, η χρηματοοικονομική 
λογιστική και παρουσίαση θα πρέπει να βασίζεται σε δεδομένα  που είναι (α) αντικειμενικά 
καθορισμένα και (β) επαληθεύσιμα σε οποιοδήποτε χρόνο. 127 Ο Κ.Β.Σ. υιοθετεί την αρχή 
αυτή, αναφέροντας ότι δεν μπορεί να δικαιολογηθεί κανένα έξοδο αν πρώτα δεν εκδοθεί το 
απαραίτητο παραστατικό έγγραφο ή ότι δεν μπορεί να επαληθευτεί καμία συναλλαγή με 
τρίτους αν δεν υπάρχουν τα απαραίτητα παραστατικά έγγραφα. 128Γι αυτό και η «αρχή του 
δικαιολογητικού» των καταχωρήσεων είναι απαραίτητη και βασική προϋπόθεση στη 
Λογιστική. Όσον αφορά τις υποκειμενικές εκτιμήσεις, στην περίπτωση που αυτές είναι 
αναγκαίες και αναπόφευκτες, θα πρέπει να γίνονται κατά τον αντικειμενικότερο δυνατό 
τρόπο, να ακολουθούνται συστηματικά και συνεχώς αναγνωρισμένοι τρόποι και μέθοδοι, 
ακόμη και αν αυτοί στηρίζονται στην εμπειρία, ώστε οι εκτιμήσεις να είναι λογικές, 
ρεαλιστικές και κατά το δυνατό αναμενόμενες.   
 
Η αρχή της συνέπειας των λογιστικών μεθόδων (The Consistency Principle)  
  Η  παραπάνω αρχή ορίζει ότι κατά την καταχώρηση και παρουσίαση των οικονομικών  
γεγονότων θα πρέπει να υπάρχει συνεπής εφαρμογή των λογιστικών αρχών  από τη μια 
λογιστική  χρήση στην άλλη. Συνεπής εφαρμογή των παραπάνω στη Λογιστική είναι 

                                                 
126 Ιγνατιάδης Α. , «Χρηματοοικονομική Λογιστική», Τεύχος Α’ , Θεσσαλονίκη, σελ. 121 
127 Παπαδόπουλος Δ., Κουκουλής Δ., (1986), «Βασικές Αρχές Λογιστικής», Τόμος Α’, Εκδόσεις Παρατηρητής, 
Θεσσαλονίκη, σελ.51 
128 Γκίνογλου Δ., Ταχυνάκης Π., Μωυσή Σ., (2005), «Γενική Χρηματοοικονομική Λογιστική», Πρώτη έκδοση, 
Εκδόσεις Rosili, σελ.79 
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απαραίτητη για την οντότητα, γιατί έτσι μόνο οι προκύπτουσες χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις για διαδοχικές χρονικές περιόδους  θα είναι λογικά συγκρίσιμες. 129Η αρχή της 
συνέπειας δεν αποκλείει την αλλαγή μεθόδου ή κανόνα σε μια χρήση, όταν με την εφαρμογή 
της νέας αρχής / κανόνα προκύπτουν ακριβέστερες ή χρησιμότερες πληροφορίες για 
προβλέψεις ή για τη λήψη αποφάσεων. Σε μια τέτοια περίπτωση όμως, θα πρέπει να 
πληροφορούνται οι χρήστες των πληροφοριών για την επίδραση της αλλαγής και τη διαφορά 
που προκαλεί στα μεγέθη που ανακοινώνονται, ώστε να την λάβουν υπόψη.    
 
Η αρχή του ουσιώδους των λογιστικών πληροφοριών (The Materiality Concept) 
  Η αρχή αυτή θέτει ένα όριο ως προς τον αριθμό των πληροφοριών που ανακοινώνει 
στους χρήστες η Λογιστική και σημαίνει δύο πράγματα: πρώτον, ότι η Λογιστική δεν 
ασχολείται με την καταχώρηση ασήμαντων λογιστικών γεγονότων, δεδομένου ότι το κόστος 
της εργασίας καταχωρήσεώς τους δεν αντισταθμίζεται με την ωφέλεια από την 
πληροφορία.130 Δεύτερον, σημαίνει ότι ο βαθμός της λεπτομέρειας και της αναλυτικότητας 
των λογιστικών πληροφοριών περιορίζεται από την αδυναμία των χρηστών να 
απορροφήσουν μεγάλο αριθμό λεπτομερών πληροφοριών. Οι ετήσιες οικονομικές 
καταστάσεις είναι συνοπτικές για να μπορεί ο τρίτος ενδιαφερόμενος εύκολα να 
καταλαβαίνει την χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης. Συνεπώς οι πληροφορίες 
οι οποίες θα περιλαμβάνονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις θα πρέπει να είναι οι 
σημαντικότερες.  
 
Η αρχή της πλήρους ή επαρκούς αποκαλύψεως (The Adequate or Full Disclosure 
Principle)  
 Η αρχή αυτή απαιτεί οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις να είναι πλήρεις, με την 
έννοια ότι θα περιλαμβάνουν όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, οι οποίες παρουσιάζουν 
κάποια σπουδαιότητα και είναι σχετικές με την οικονομική δραστηριότητα της επιχείρησης, 
για μια αντικειμενική και σωστή παρουσίαση των πραγμάτων. Η αρχή της πλήρους 
αποκαλύψεως απαιτεί την παρουσίαση, πέραν από τα πληροφοριακά στοιχεία που 
παρουσιάζονται στο σώμα των οικονομικών καταστάσεων, και πρόσθετων πληροφοριών και 
δίνονται με τη μορφή σημειώσεων στις καταστάσεις, με προσαρτήματα, με διασταυρούμενα 
κονδύλια και παρενθετικές επεξηγήσεις. 131 Τέτοιες πληροφορίες είναι π.χ. η αλλαγή 
λογιστικών μεθόδων καθώς και το αποτέλεσμα που προέκυψε από την αλλαγή αυτή, η 
αναπροσαρμογή στοιχείων του Ισολογισμού κ.λ.  
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