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Πεξίιεςε 

 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε απνθάιπςε ηεο πιεξνθφξεζεο 

πνπ παξέρνπλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ ζπληάζζνληαη κε βάζε ηα Γηεζλή 

Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο (Γ.Π.Υ.Π.). 

Αξρηθά, αλαιχεηαη ε ζεκαζία ησλ Γ.Π.Υ.Π. γηα ηελ νηθνλνκία, ζε εζληθφ θαη 

δηεζλέο επίπεδν. 

ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδνληαη νη βαζηθέο παξαδνρέο, ηα πνηνηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, νη πεξηνξηζκνί ζηηο ζπλαθείο θαη αμηφπηζηεο πιεξνθνξίεο θαη ηα 

ζηνηρεία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ Πιαηζίνπ Καηάξηηζεο ησλ  

Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ (Framework). 

Αθνινχζσο, γίλεηαη αλαθνξά ζην Γηεζλέο Πξόηππν Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Πιεξνθόξεζεο (Γ.Π.Υ.Π.) 1 Ππώηη Εθαπμογή ηων Διεθνών Πποηύπων 

Χπημαηοοικονομικήρ Πληποθόπηζηρ. 

ην επφκελν θεθάιαην, αλαιχνληαη νη γεληθέο αξρέο θαη ε πιεξνθφξεζε πνπ 

παξέρεηαη κε βάζε ην Γηεζλέο Λνγηζηηθό Πξόηππν (Γ.Λ.Π.) 1 Παποςζίαζη ηων 

οικονομικών καηαζηάζεων. ην θεθάιαην απηφ, παξνπζηάδεηαη κηα βηβιηνγξαθηθή 

επηζθφπεζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρνπλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο : ν 

Ηζνινγηζκφο, ε Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ Υξήζεο, ε Καηάζηαζε Μεηαβνιψλ 

Ηδίσλ Κεθαιαίσλ, ε Καηάζηαζε Σακεηαθψλ Ρνψλ θαη νη εκεηψζεηο. 

Καηφπηλ, επηρεηξείηαη κηα κειέηε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρνπλ νη 

ινγαξηαζκνί θαη ηα θνλδχιηα ηνπ Ηζνινγηζκνχ θαη ηεο Καηάζηαζεο Απνηειεζκάησλ 

Υξήζεο πνπ ζπληάρζεθαλ κε βάζε ηα Γ.Π.Υ.Π., ην 2004 (κεηαβαηηθή πεξίνδνο γηα 

ηελ εθαξκνγή ησλ Γ.Λ.Π.). Παξάιιεια, επηρεηξείηαη κηα ζχγθξηζε κε ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνπλ νη ινγαξηαζκνί ηνπ Ηζνινγηζκνχ θαη ηεο Καηάζηαζεο 

Απνηειεζκάησλ Υξήζεο, πνπ ζπληάρζεθαλ, ηελ ίδηα ρξνληά, κε βάζε ην Διιεληθφ 

Γίθαην. ’ απηφ ην θεθάιαην, παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

κειέηεο. 

Σέινο, γίλεηαη αλαθνξά ζηηο βειηηψζεηο ηνπ Γ.Λ.Π.1 θαη ζηηο αιιαγέο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηελ αλαζεψξεζή ηνπ, ηνλ επηέκβξην ηνπ 2007. 
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Abstract 

 

The scope of this postgraduate thesis is the disclosure of information provided 

by International Financial Reporting Standards (IFRS) financial statements. 

At first, the importance of IFRS for the national and international economy is 

presented. 

Secondly, the underlying assumptions (Accrual basis, Going concern), the 

qualitative characteristics (understandability, relevance, reliability, comparability etc) 

and the elements (assets, liabilities, equity, income and expenses) of the Framework 

for the preparation and presentation of financial statements are analyzed. The 

framework states that the objective of financial statements is to provide information 

about the financial position, performance and changes in the financial position of an 

entity that is useful to a wide range of users in making economic decisions. 

Thirdly, a reference on the IFRS 1 First time Adoption of International 

Financial Reporting Standards is given. 

 At the next unit, the general principles and the information provided by the 

financial statements, according to the International Accounting Standard IAS 1 

Presentation of Financial Statements (balance sheet, income statement, statement of 

changes in equity, cash flow statement and notes, including o summary of significant 

accounting policies), are presented. 

Within the framework of this study, an investigation of information provided 

by financial statements of Greek companies is developed. 

Finally, the last evolutions in IAS 1 are presented, according to revised edition, 

in September 2007. 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

Αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο είλαη ε απνθάιπςε ηεο 

πιεξνθφξεζεο πνπ καο παξέρνπλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ ζπληάζζνληαη κε 

βάζε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο (Γ.Π.Υ.Π).  

Γηάξζξσζε ηεο εξγαζίαο 

Ζ εξγαζία κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε επηά ζθέιε. Σν πξψην ζθέινο αλαθέξεηαη 

ζηελ ζεκαζία ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο.  

ην δεχηεξν ζθέινο, αλαιχεηαη ην Πιαίζην θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ (Framework) σο πξνο ηηο βαζηθέο παξαδνρέο, ηηο γεληθέο αξρέο, ηα 

πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα ζηνηρεία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ 

ζπληάζζνληαη βάζεη ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ. 

ην ηξίην ζθέινο, γίλεηαη  αλαθνξά ζηελ πιεξνθφξεζε πνπ παξέρνπλ νη  

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ ζπληάρζεθαλ ζχκθσλα κε ην Γ.Π.Υ.Π. 1 Ππώηη 

Εθαπμογή ηων Διεθνών Πποηύπων Χπημαηοοικονομικήρ Πληποθόπηζηρ. 

ην ηέηαξην ζθέινο, επηρεηξείηαη κηα αλάιπζε ησλ γεληθψλ αξρψλ ηνπ 

Γηεζλνχο Λνγηζηηθνχ Πξνηχπνπ 1  Παποςζίαζη ηων οικονομικών καηαζηάζεων. 

ην πέκπην ζθέινο, παξνπζηάδνληαη νη βαζηθνί ινγαξηαζκνί θαη ηα θπξηφηεξα 

θνλδχιηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ ζπληάζζνληαη κε 

βάζε ην Γ.Λ.Π. 1.  

Ζ βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε βαζίζηεθε ζε εθηεηακέλε βηβιηνγξαθηθή 

έξεπλα, ε νπνία είρε σο ζθνπφ ηελ πξνζέγγηζε ελφο εξεπλεηηθνχ αληηθεηκέλνπ πνπ 

δηαξθψο αλαζεσξείηαη θαη βειηηψλεηαη. 

ην έθην ζθέινο, επηρεηξείηαη κηα δηεξεχλεζε ηεο πιεξνθφξεζεο πνπ 

παξέρνπλ Ηζνινγηζκνί θαη Καηαζηάζεηο Απνηειεζκάησλ Υξήζεο πνπ ζπληάρζεθαλ 

ην 2004 (κεηαβαηηθή πεξίνδνο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ Γ.Λ.Π), κε βάζε ηα Γ.Π.Υ.Π. 

Ζ δηεξεχλεζε απηή πξαγκαηνπνηείηαη ζε ζχγθξηζε κε ηνπο αληίζηνηρνπο 
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Ηζνινγηζκνχο θαη Καηαζηάζεηο Απνηειεζκάησλ Υξήζεο πνπ ζπληάρζεθαλ βάζεη 

ηνπ Διιεληθνχ Γεληθνχ Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ (Δ.Γ.Λ.) θαη ηνπ Ν.2190/1920 ησλ 

Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ρξεζηκνπνηήζεθαλ νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο δέθα (10) κεγάισλ ειιεληθψλ εηαηξηψλ πνπ είλαη εηζεγκέλεο ζην 

Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ. ην ζθέινο απηφ, παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ηα 

ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο πνπ δηεμάρζεθε. 

ην έβδνκν θαη ηειεπηαίν ζθέινο, παξνπζηάδνληαη νη πξφζθαηεο εμειίμεηο ζην 

ηνκέα ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο θαη 

ζπγθεθξηκέλα, ηνπ Γηεζλνχο Λνγηζηηθνχ Πξνηχπνπ 1 Παποςζίαζη ηων οικονομικών 

καηαζηάζεων, φπσο αλαζεσξήζεθε ηνλ επηέκβξην ηνπ 2007.  

Πξσηόηππα ζεκεία 

 Μειέηε πξαγκαηηθψλ  νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ  2004 κεγάισλ 

ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ. 

 Αλάιπζε ησλ ινγαξηαζκψλ πνπ πεξηιακβάλνπλ Ηζνινγηζκνί θαη 

Καηαζηάζεηο Απνηειεζκάησλ Υξήζεο πνπ ζπληάρζεθαλ κε βάζε ηα Γ.Π.Υ.Π. θαη 

παξάιιειε ζχγθξηζε ησλ ινγαξηαζκψλ πνπ πεξηιακβάλνπλ νη αληίζηνηρεο 

θαηαζηάζεηο πνπ ζπληάρζεθαλ κε βάζε ην Διιεληθφ Γίθαην. 

 Έλαο πξαθηηθφο νδεγφο ρξήζηκνο γηα ηελ ζχληαμε ηνπ Ηζνινγηζκνχ θαη ησλ 

Απνηειεζκάησλ Υξήζεο, ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα, αιιά θαη 

ζχκθσλα κε ην Διιεληθφ Γίθαην. 
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1. Ζ ΖΜΑΗΑ ΣΧΝ ΓΗΔΘΝΧΝ ΠΡΟΣΤΠΧΝ 

ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ 

 

ήκεξα, ίζσο πνιχ πεξηζζφηεξν απφ φηη ζην παξειζφλ, θαζίζηαηαη επηηαθηηθή 

ε αλάγθε χπαξμεο ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ, γηα ηνλ Ηδησηηθφ θαη ην Γεκφζην ηνκέα, 

ηφζν ζε εζληθφ, φζν θαη ζε δηεζλέο επίπεδν. Με ην άλνηγκα ησλ θεθαιαηαγνξψλ θαη 

ρξεκαηαγνξψλ, νη δπλαηφηεηεο δαλεηζκνχ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα 

ηεο νηθνλνκίαο έρνπλ δηεζλνπνηεζεί. Οη δεκνζηεπκέλεο θαηαζηάζεηο ησλ 

επηρεηξήζεσλ, σο εθ ηνχηνπ, γίλνληαη αληηθείκελν εμέηαζεο ζε δηαθνξεηηθέο ρψξεο, 

φπνπ ηζρχνπλ δηαθνξεηηθνί θαλφλεο, κε βάζε ηνπο νπνίνπο γίλεηαη κέηξεζε ηεο 

πεξηνπζίαο θαη ηνπ νηθνλνκηθνχ απνηειέζκαηνο ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο. 

Μέζα απφ ηελ εθαξκνγή εληαίσλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ εμαζθαιίδεηαη ε 

ζπγθξηζηκφηεηα κεηαμχ ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ ζπληάζζνληαη απφ 

δηάθνξεο επηρεηξήζεηο. Ο ζηφρνο απηφο επηηπγράλεηαη κέζσ ηνπ πεξηνξηζκνχ ηνπ 

εχξνπο θαη ηεο πνηθηιίαο ησλ δηαθνξψλ πνπ εληνπίδνληαη ζε ελαιιαθηηθέο 

ινγηζηηθέο πξαθηηθέο, ζρεηηθά κε ην ζέκα ηεο πνζνηηθνπνίεζεο. 

Ζ ρξεζηκνπνίεζε ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ αλαθνξηθά κε ηηο δεκνζηεπκέλεο 

πιεξνθνξίεο δηεπθνιχλεη ηελ παξνπζίαζε ηεο θηινζνθίαο πνπ αθνινπζείηαη ζηελ 

πξνεηνηκαζία ησλ ινγαξηαζκψλ. Μέζσ ηεο ρξήζεο ησλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ, 

επίζεο, νη ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο απνθηνχλ κεγαιχηεξε ζπλνρή, αθνχ ε ζχληαμή 

ηνπο ζηεξίδεηαη ζε έλα ζχλνιν πξνηχπσλ θαη δηαδηθαζηψλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ 

ππάξρεη κηα ινγηθή ζπλέρεηα θαη ζπλέπεηα θαη απνθεχγνληαη αληηθάζεηο θαη 

αληηζέζεηο. 

Σα Γηεζλή Λνγηζηηθά πξφηππα είλαη ην θχξην θαη πιένλ απνδεθηφ κέζν 

έθθξαζεο ηεο ινγηζηηθήο επηζηήκεο  θαη απνηεινχλ κηα θσδηθνπνηεκέλε κνξθή 

ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη θαλφλσλ πνπ ζα πξέπεη λα εθαξκφδνληαη γηα ηελ ζχληαμε ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Παξνπζηάδνπλ, επίζεο, ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξέπεη 

λα απεηθνλίδνληαη ζπγθεθξηκέλεο νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο θαη γεγνλφηα, έηζη ψζηε ε 

ζπκκφξθσζε κε απηνχο ηνπο θαλφλεο, λα ζεσξείηαη αλαγθαία γηα ηελ εχινγε 

παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Ζ θαζηέξσζε ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ 

Πξνηχπσλ απνζθνπεί ζηε δεκηνπξγία πξνυπνζέζεσλ γηα κηα νινθιεξσκέλε θαη 

απνηειεζκαηηθή αγνξά θεθαιαίσλ, κέζσ ηεο αχμεζεο ηεο ζπγθξηζηκφηεηαο ησλ 
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θαηαζηάζεσλ ζηελ εληαία αγνξά, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί  κε ηνλ ηξφπν απηφ ν 

αληαγσληζκφο θαη ε θπθινθνξία ησλ θεθαιαίσλ.(Μαθξήο, 2005). 

 Σν Μάξηην ηνπ 2001, απνθαζίζηεθε φηη φια ηα Πξφηππα θαη νη Γηεξκελείεο 

πνπ ζα εθδίδνληαη πιένλ απφ ην I.A.S.B.(ώκα ή πκβνύιην Γηεζλώλ Λνγηζηηθώλ 

Πξνηύπσλ), ζα νλνκάδνληαη Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Πιεξνθόξεζεο (International Financial Reporting Standards). Σα Πξφηππα, 

αληίζεηα, πνπ είραλ εθδνζεί απφ ηελ I.A.S.C. (Δπηηξνπή Γηεζλώλ Λνγηζηηθώλ 

Πξνηύπσλ), θαηά ηελ πεξίνδν 1973-2001, νλνκάδνληαη Γηεζλή Λνγηζηηθά 

Πξόηππα (International Accounting Standards). 

Σα θπξηφηεξα φξγαλα θαηάξηηζεο ησλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ, ζε δηεζλέο 

επίπεδν, είλαη ε I.A.S.C., ην I.A.S.B, πνπ αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο, θαζψο, 

επίζεο, ε πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή Πξνηύπσλ (S.A.C.), ε Δπηηξνπή 

Γηεξκελεηώλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο 

(I.F.R.I.C.) θαη ε Δπξσπατθή Έλσζε.  

Σν Η.A.S.B. είλαη ην αλεμάξηεην ζψκα πνπ έρεη ζπζηαζεί, πξνθεηκέλνπ λα 

ζέηεη ινγηζηηθά Πξφηππα ηα νπνία εθαξκφδνληαη ζε παγθφζκην επίπεδν. θνπφο ηνπ 

είλαη λα αλαπηχμεη, γηα ην δεκφζην ζπκθέξνλ, έλα εληαίν ζχλνιν δηεζλψλ ινγηζηηθψλ 

πξνηχπσλ πςειήο πνηφηεηαο πνπ απαηηνχλ δηαθαλή θαη ζπγθξίζηκε πιεξνθφξεζε 

ζηηο οικονομικέρ καηαζηάζειρ γενικού ζκοπού
1
. Καηά ηελ επηδίσμε απηνχ ηνπ 

ζθνπνχ, ην Η.A.S.B ζπλεξγάδεηαη κε άιινπο ζεζκνζέηεο ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ, ψζηε 

λα επηηχρεη ηε ζχγθιηζε ησλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ αλά ηνλ θφζκν. 

Απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηνπ, ηνλ Απξίιην ηνπ 2001 θαη κέρξη ηνλ 

Ηαλνπάξην ηνπ 2005, έρεη αλαζεσξήζεη 17 απφ ηα 34 Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα ηα 

νπνία θιεξνδνηήζεθαλ απφ ηνλ πξνθάηνρφ ηνπ θαη απνζχξεη 3. Δπίζεο, είρε 

απνζχξεη 19 απφ ηηο 30 Γηεξκελείεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηελ πξψελ Μφληκε 

Δπηηξνπή Γηεξκελεηψλ (ΜΔΓ - ε νπνία αληηθαηαζηάζεθε ην 2002 απφ ηελ 

I.F.R.I.C.). Δπηπξνζζέησο, ην ψκα είρε εθδψζεη έμη εληειψο λέα  Γ.Π.Υ.Π. θαη 

πέληε Γηεξκελείεο. 

                                                           
 

1
 Οη γεληθνχ ζθνπνχ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πξννξίδνληαη λα εμππεξεηνχλ ηηο αλάγθεο ησλ 

ρξεζηψλ πνπ δελ είλαη ζε ζέζε λα δεηήζνπλ νηθνλνκηθέο αλαθνξέο εηδηθά θαηαξηηδφκελεο, 

ψζηε λα θαιχπηνπλ ηηο δηθέο ηνπο ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο πιεξνθφξεζεο. 
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Σν Η.Α.S.B. δεκνζηεχεη ηα πξφηππά ηνπ ζε κηα ζεηξά απνθάζεσλ πνπ είλαη ηα 

«Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο» (Γ.Π.Υ.Π.). Ο φξνο απηφο, 

επνκέλσο, πεξηιακβάλεη ηα Γ.Π.Υ.Π., ηηο Γηεξκελείεο Δ.Γ.Γ.Π.Υ.Π.(International 

Financial Reporting Interpretations-IFRS), ηα Γ.Λ.Π. θαη ηηο Γηεξκελείεο ΜΔΓ. 

ην Παξάξηεκα, παξνπζηάδνληαη ηα «Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Πιεξνθφξεζεο», ελεκεξσκέλα έσο θαη ζήκεξα. 

Σα ινγηζηηθά πξφηππα εηζήρζεζαλ ζην ειιεληθφ δίθαην κε ην λφκν 

2992/2002(βι. Παξάξηεκα), ν νπνίνο πεξηιεπηηθά αλέθεξε ηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα δεκνζηεχνπλ νη εηαηξείεο, θαζψο επίζεο θαη ηε 

ρξνλνινγία έλαξμεο εθαξκνγήο ησλ Γ.Λ.Π. γηα ηηο ειιεληθέο εηαηξείεο.  Ζ 

εθαξκνγή ησλ Γ.Λ.Π., ζχκθσλα κε ηνλ 2992/2002, είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηηο 

εηζεγκέλεο ζην ρξεκαηηζηήξην εηαηξείεο θαη πξναηξεηηθή γηα ηηο ππφινηπεο 

Αλψλπκεο Δηαηξείεο, πνπ απφ ην λφκν, ειέγρνληαη απφ ην ψκα Οξθσηψλ Διεγθηψλ 

Λνγηζηψλ. 

Σν πεξηερφκελφ ηνπο θαζνξίζηεθε αλαιπηηθά κε λνκνζεηηθή ξχζκηζε ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη νπζηαζηηθά απνηειεί κηα πξνζζήθε ελφο λένπ 

θεθαιαίνπ (Κεθάιαην 15
ν
, ζην λφκν 2190/1920 πεξί Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ) πνπ 

απνηειείηαη απφ ζπλνιηθά δέθα άξζξα.  
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2. ΠΛΑΗΗΟ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΚΑΗ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΧΝ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ (Framework) 

 

 

Σν πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ  (Η.Α.S.B.) εμέδσζε ην 1989, ην 

πιαίζην θαηάξηηζεο (framework) γηα ηελ ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ 4θαηαζηάζεσλ, 

ην νπνίν ζέηεη ηηο λογιζηικέρ πολιηικέρ
2
, πάλσ ζηηο νπνίεο βαζίδνληαη ηα Πξφηππα, 

πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ θαηαλνεηέο απφ ηνπο ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. To πιαίζην θαηάξηηζεο εγθξίζεθε ηνλ Απξίιην ηνπ 1989 απφ ην 

πκβνχιην ηεο Δπηηξνπήο Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ, γηα δεκνζίεπζε ηνλ 

Ηνχιην ηνπ 1989 θαη πηνζεηήζεθε απφ ην πκβνχιην, ηνλ Απξίιην ηνπ 2001. 

Σν πιαίζην θαηάξηηζεο δελ απνηειεί ινγηζηηθό πξόηππν θαη σο εθ ηνχηνπ δελ 

θαζνξίδεη πξφηππα γηα νπνηνδήπνηε ζπγθεθξηκέλν ζέκα επηκέηξεζεο ε 

γλσζηνπνίεζεο. Γελ θαηαξγεί νπνηνδήπνηε ζπγθεθξηκέλν  Γηεζλέο Λνγηζηηθφ 

Πξφηππν. Παξ΄ φι’ απηά, ε εθαξκνγή ησλ θχξησλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη 

ησλ θαηάιιεισλ Πξνηχπσλ, ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο, ζα πξέπεη λα νδεγεί ζε κηα 

εχινγε απεηθφληζε θαη κηα νξζή παξνπζίαζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηέρνπλ νη 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

Ζ επηηξνπή αλαγλσξίδεη φηη ζηηο ιίγεο πεξηπηψζεηο πνπ πηζαλφλ λα ππάξρεη 

«ζχγθξνπζε» κεηαμχ ησλ απαηηήζεσλ ηνπ πιαηζίνπ θαηάξηηζεο θαη ησλ Γ.Π.Υ.Π. 

(π.ρ. κε εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο νηθνλνκηθήο νπζίαο πάλσ απφ ηνλ λνκηθφ ηχπν ζε 

θάπνηα Πξφηππα), πξέπεη λα ππεξηζρχνπλ νη απαηηήζεηο ησλ Γ.Π.Υ.Π. Καζψο, φκσο, 

ην πκβνχιην ηεο Δ.Γ.Λ.Π. ζα θαζνδεγείηαη απφ ην «Πιαίζην» ζηελ αλάπηπμε 

κειινληηθψλ Πξνηχπσλ θαη ζηελ αλαζεψξεζε ησλ πθηζηάκελσλ Πξνηχπσλ, νη 

πεξηπηψζεηο αληίθαζεο κεηαμχ «Πιαηζίνπ» θαη Γ.Λ.Π. ζα κεηψλεηαη κε ηελ πάξνδν 

ηνπ ρξφλνπ. 

                                                           
 

2 Οη ινγηζηηθέο πνιηηηθέο είλαη νη ζπγθεθξηκέλεο αξρέο, ζέζεηο, παξαδνρέο, θαλφλεο 

θαη πξαθηηθέο πνπ πηνζεηνχληαη απφ κηα επηρείξεζε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη παξνπζίαζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ ηεο θαηαζηάζεσλ. 
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θνπφο ηνπ πιαηζίνπ θαηάξηηζεο είλαη: 

1. Να βνεζήζεη ην  I.A.S.B. ζηελ αλάπηπμε κειινληηθψλ Γ.Π.Υ.Π. θαη ζηελ 

αλαζεψξεζε ησλ ππαξρφλησλ. 

2. Να ζπλδξάκεη ην  I.A.S.B. ζηελ ελαξκφληζε ησλ θαλνληζκψλ, ησλ 

ινγηζηηθψλ Πξνηχπσλ, ινγηζηηθψλ πξαθηηθψλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, παξέρνληαο κηα βάζε γηα ηε 

κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ελαιιαθηηθψλ ινγηζηηθψλ ρεηξηζκψλ πνπ επηηξέπνληαη απφ 

ηα Γ.Π.Υ.Π.. 

3. Να βνεζήζεη ηηο επηρεηξήζεηο ζηελ εθαξκνγή ησλ Γ.Π.Υ.Π. θαη ζηελ 

επίιπζε ζεκάησλ πνπ δελ αληηκεησπίδνληαη απφ απηά. 

4. Να βνεζήζεη ηνπο ειεγθηέο ζηνλ ζρεκαηηζκφ γλψκεο γηα ην αλ νη 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ θαηαξηηζηεί ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ησλ Γ.Π.Υ.Π. 

5. Να βνεζήζεη ηνπο ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ λα θαηαιάβνπλ 

εάλ νη πιεξνθνξίεο πνπ δίλνπλ νη θαηαζηάζεηο απηέο, είλαη ζχκθσλεο κε ηηο αξρέο 

ησλ Γ.Π.Υ.Π.. 

6. Να ζπλδξάκεη φζνπο ελδηαθέξνληαη γηα ην έξγν ηεο Η.Α.S.B, παξέρνληαο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζέγγηζή ηνπ ζηε δηακφξθσζε ηνλ ινγηζηηθψλ 

πξνηχπσλ. 

Σν «Πιαίζην» αζρνιείηαη κε : 

 Σνλ ζθνπφ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

 Σα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ θαζνξίδνπλ ηε ρξεζηκφηεηα ηεο 

πιεξνθφξεζεο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

 Σνλ νξηζκφ, ηελ αλαγλψξηζε θαη ηελ επηκέηξεζε ησλ ζηνηρείσλ απφ ηα νπνία 

ζπληάζζνληαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

 Σηο έλλνηεο ηνπ θεθαιαίνπ θαη ηεο δηαηήξεζεο ηνπ θεθαιαίνπ. 

Αθνξά ηηο γεληθνχ ζθνπνχ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

θαη ησλ ελνπνηεκέλσλ θαηαζηάζεσλ. πληάζζνληαη θαη παξνπζηάδνληαη 

ηνπιάρηζηνλ εηεζίσο θαη απεπζχλνληαη πξνο ηηο θνηλέο αλάγθεο πιεξνθφξεζεο ελφο 

επξχ θχθινπ ρξεζηψλ (επελδπηέο, εξγαδφκελνη, δαλεηζηέο, πξνκεζεπηέο θαη άιινη 

εκπνξηθνί πηζησηέο, πειάηεο, θπβεξλήζεηο θαη θπβεξλεηηθά φξγαλα, θνηλφ). 

Δθαξκφδεηαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο φισλ ησλ εκπνξηθψλ, βηνκεραληθψλ θαη 

ινηπψλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζπληάζζνπλ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ δεκνζίνπ θαη 

ηδησηηθνχ ηνκέα. 
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χκθσλα κε ην άξζξν 42
α
 ηνπ Ν.2190/1920, ηα ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κεκνλσκέλσλ επηρεηξήζεσλ είλαη: ν Ηζνινγηζκφο, ν 

Λνγαξηαζκφο Απνηειεζκάησλ ρξήζεο, ν Πίλαθαο Γηαζέζεσο Απνηειεζκάησλ θαη ην 

Πξνζάξηεκα. Καη΄ αληηζηνηρία, ηα ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο, ζχκθσλα κε ηα Γ.Λ.Π., είλαη: 

 Ηζνινγηζκφο 

 Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ 

 Καηάζηαζε Μεηαβνιψλ ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ 

 Καηάζηαζε Σακεηαθψλ Ρνψλ 

 Δπεμεγεκαηηθέο εκεηψζεηο, ζρεηηθά κε ηηο ρξεζηκνπνηνχκελεο ινγηζηηθέο 

πνιηηηθέο θαη επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο, πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 πκπιεξσκαηηθνί πίλαθεο θαη πιεξνθνξίεο πνπ βαζίδνληαη ή πξνθχπηνπλ 

απφ ηέηνηεο θαηαζηάζεηο θαη αλακέλεηαη λα δηαβαζηνχλ καδί κ’απηέο (π.ρ. 

νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο γηα βηνκεραληθνχο ή γεσγξαθηθνχο ηνκείο θαη 

γλσζηνπνηήζεηο ησλ επηπηψζεσλ κεηαβνιψλ ζε ηηκέο). 

Παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα απφθιηζεο απφ ην Δ.Γ.Λ.. γηα ηελ εχξπζκε 

εθαξκνγή ησλ Γ.Π.Υ.Π. Μπνξνχκε λα θάλνπκε φ,ηη αιιαγέο απαηηνχληαη ζην 

Δ.Γ.Λ.., αιιά δελ επηηξέπεηαη ε αιιαγή ησλ ππνρξεσηηθψλ ινγαξηαζκψλ ηνπ 

Δ.Γ.Λ.. 

χκθσλα κε ην άξζξν 42α, παξ.2 ηνπ Ν.2190/1920, νη νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο πξέπεη λα εκθαλίδνπλ κε απφιπηε ζαθήλεηα ηελ πξαγκαηηθή εηθφλα ηεο 

πεξηνπζηαθήο δηάξζξσζεο, ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο θαη ησλ απνηειεζκάησλ 

ρξήζεο ηεο εηαηξίαο. Με ηελ πηνζέηεζε ηεο 4εο Οδεγίαο ηεο ΔΟΚ, δελ ππάξρνπλ 

πιένλ αμηφινγεο δηαθνξέο ζε φηη αθνξά ηηο Βαζηθέο Λνγηζηηθέο Αξρέο κε ηηο νπνίεο 

γίλεηαη ε ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Γει. νη γεληθέο αξρέο ηνπ 

Ν.2190/1920 είλαη, νπζηαζηηθά, ίδηεο κε απηέο ησλ Γ.Λ.Π.  
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2.1. Βαζηθέο παξαδνρέο 

1. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζα πξέπεη λα θαηαξηίδνληαη ζχκθσλα κε ηελ 

αξρή ηεο ζπλερνύο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο (going concern) : ε 

δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο ζα πξέπεη λα πξνβαίλεη ζε εθηίκεζε ηεο δπλαηφηεηαο 

ζπλέρηζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο, γηα δηάζηεκα, ηνπιάρηζηνλ, 

πέξα ησλ δψδεθα κελψλ. Δθφζνλ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο ακθηβνιίεο ζρεηηθά κε ηε 

ζπλέρηζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο, ζα πξέπεη λα γίλνληαη νη αθφινπζεο 

γλσζηνπνηήζεηο: 

o Σσλ αβεβαηνηήησλ πνπ δεκηνπξγνχλ ακθηβνιίεο γηα ηελ ζπλέρηζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

o Σν ιφγν γηα ηνλ νπνίν ππάξρεη βεβαηφηεηα φηη ε επηρείξεζε ζεσξεί πσο δε 

κπνξεί λα ζπλερίζεη ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηά ηεο. 

o Σε βάζε θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ε νπνία κπνξεί λα 

δηαθέξεη απφ ηε βάζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ αλακέλεηαη ζπλέρηζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

2. Αξρή ησλ δεδνπιεπκέλσλ (Accrualy basis) : νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

πξέπεη λα ζπληάζζνληαη ηεξψληαο ηελ αξρή ησλ δεδνπιεπκέλσλ. Απφ ηελ αξρή 

απηή εμαηξείηαη ε Καηάζηαζε Σακηαθψλ Ρνψλ (ε θαηάζηαζε απηή ζπληάζζεηαη ζε 

ηακηαθή βάζε). Με βάζε ηελ αξρή απηή, νη ζπλαιιαγέο αλαγλσξίδνληαη ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο φηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη θαη απεηθνλίδνληαη θαηά ηηο 

ρξήζεηο πνπ απηέο αθνξνχλ. Σα έμνδα αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα κε βάζε 

ηε ζπζρέηηζε απηψλ κε ηα αληίζηνηρα έζνδα πνπ δεκηνπξγνχλ. 
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2.2.Πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

 Καηαλνεηόηεηα : Μηα ζεκαληηθή ηδηφηεηα ησλ παξερφκελσλ απφ ηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πιεξνθνξηψλ είλαη φηη απηέο είλαη άκεζα θαηαλνεηέο απφ 

ηνπο ρξήζηεο. Αθφκε θαη αλ ππνζέζνπκε φηη νη ρξήζηεο δηαζέηνπλ θάπνηεο γλψζεηο 

ινγηζηηθήο, επηρεηξεκαηηθψλ ή νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, νη πιεξνθνξίεο γηα 

πεξίπινθα ζέκαηα δελ πξέπεη λα απνθιείνληαη απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

 πλάθεηα : γηα λα είλαη ρξήζηκεο νη πιεξνθνξίεο ζα πξέπεη λα 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ γηα ιήςε απνθάζεσλ, βνεζψληαο ηνπο 

λα αμηνινγήζνπλ παξειζφληα, παξφληα θαη κειινληηθά γεγνλφηα θαη λα 

επηβεβαηψζνπλ ή λα δηνξζψζνπλ πξνεγνχκελεο εθηηκήζεηο ηνπο. 

 εκαληηθόηεηα : ε ζπλάθεηα ησλ πιεξνθνξηψλ επεξεάδεηαη απφ ην είδνο 

θαη ηε ζεκαληηθφηεηά ηνπο. Οη πιεξνθνξίεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

ζεσξνχληαη νπζηψδεηο, αλ ε παξάιεηςή ηνπο ή ε θαθή δηαηχπσζή ηνπο ζα κπνξνχζε 

λα επεξεάζεη ηηο νηθνλνκηθέο απνθάζεηο ησλ ρξεζηψλ. 

 Αμηνπηζηία : γηα λα είλαη ρξήζηκε κηα πιεξνθνξία, ζα πξέπεη λα είλαη 

αμηφπηζηε. Οη πιεξνθνξίεο έρνπλ ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο αμηνπηζηίαο, φηαλ είλαη 

απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε ιάζε θαη πξνθαηαιήςεηο θαη νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα 

βαζίδνληαη ζε απηέο, επεηδή αληηπξνζσπεχνπλ πηζηά εθείλν πνπ ππνηίζεηαη ή ζα 

κπνξνχζε εχινγα λα αλακέλεηαη φηη αληηπξνζσπεχνπλ. 

 Πηζηή απεηθόληζε : Γηα λα είλαη αμηφπηζηεο νη πιεξνθνξίεο, ζα πξέπεη λα 

απεηθνλίδνπλ πηζηά ηηο νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο θαη ηα άιια γεγνλφηα πνπ 

αλακέλεηαη ή πνπ κπνξεί εχινγα λα αλακέλεηαη φηη ζα παξνπζηάδνπλ. Έλαο 

Ηζνινγηζκφο, γηα παξάδεηγκα, πξέπεη λα παξνπζηάδεη πηζηά ηηο ζπλαιιαγέο θαη ηα 

γεγνλφηα πνπ επεξεάδνπλ ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ, ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηα ίδηα 

θεθάιαηα ηεο επηρείξεζεο, θαηά ηελ εκεξνκελία θαηάξηηζήο ηνπ θαη ηα νπνία 

αληαπνθξίλνληαη ζηα θξηηήξηα ηεο ινγηζηηθήο αλαγλψξηζεο. 

 Αξρή ηεο νηθνλνκηθήο νπζίαο πάλσ από ην λνκηθό ηύπν :  έλα απφ ηα 

ζηνηρεία πνπ δηαζθαιίδεη ηελ αμηνπηζηία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη θαη ε 

αληαλάθιαζε ηεο νηθνλνκηθήο νπζίαο ησλ γεγνλφησλ θαη ζπλαιιαγψλ θαη φρη απιψο 

θαη κφλν ηεο λνκηθήο ππφζηαζεο (ηχπνπ) απηψλ. Ζ νηθνλνκηθή νπζία ησλ 

ζπλαιιαγψλ ή ησλ άιισλ γεγνλφησλ δελ ζπκπίπηεη πάληνηε κε εθείλε πνπ απνξξέεη 
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απφ ηνλ λνκηθφ ηχπν ηνπο. Π.ρ. κπνξεί κηα επηρείξεζε λα κεηαβηβάζεη έλα ζηνηρείν 

ηνπ ελεξγεηηθνχ ζε ηξίην, κε ηέηνην ηξφπν, έηζη ψζηε κε βάζε ηα δηθαηνινγεηηθά λα 

πεξλά ε λνκηθή ηδηνθηεζία ζηνλ ηξίην. Δίλαη, φκσο, δπλαηφ, λα ππάξρνπλ εηδηθνί 

φξνη πνπ λα νξίδνπλ φηη ε επηρείξεζε ζπλερίδεη λα απνιακβάλεη ηα κειινληηθά 

νηθνλνκηθά νθέιε, πνπ είλαη ελζσκαησκέλα ζηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ. 

Δπνκέλσο, ε απεηθφληζε ηεο πψιεζεο δελ αληηπξνζσπεχεη, ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε, 

ηελ νηθνλνκηθή νπζία ηεο ζπλαιιαγήο. Ζ εθαξκνγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο αξρήο 

αλαθέξεηαη ζην ζχλνιν ησλ Πξνηχπσλ. Τπάξρνπλ, φκσο, κεξηθά Πξφηππα ηα νπνία, 

θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπο, ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο πξνζνρήο. 

 Καηά ηε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κπνξεί λα 

αληηκεησπηζηνχλ αβεβαηφηεηεο νη νπνίεο πεξηβάιινπλ πνιιά γεγνλφηα θαη 

θαηαζηάζεηο (π.ρ. επηζθαιείο απαηηήζεηο, εθηηκήζεηο γηα ηελ σθέιηκε δσή ησλ 

παγίσλ). Σέηνηεο αβεβαηφηεηεο αλαγλσξίδνληαη κε ηε γλσζηνπνίεζε ηνπ είδνπο θαη 

ηεο έθηαζήο ηνπο, θαζψο θαη κε ηελ επίδεημε ζχλεζεο θαηά ηελ θαηάξηηζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Ζ ζύλεζε είλαη έλα κέηξν επηθπιαθηηθφηεηαο, ην νπνίν 

εκπεξηέρεηαη ζηελ άζθεζε θάζε θξίζεο, πνπ απαηηείηαη γηα λα γίλνπλ νη αλαγθαίεο 

εθηηκήζεηο θάησ απφ ζπλζήθεο αβεβαηφηεηαο, κε ηέηνην ηξφπν ψζηε ηα ζηνηρεία ηνπ 

ελεξγεηηθνχ θαη ηα έζνδα λα κελ ππεξεθηηκψληαη, ελψ αληίζεηα νη ππνρξεψζεηο θαη 

ηα έμνδα λα κελ ππνηηκψληαη. 

 Πιεξόηεηα : γηα λα είλαη αμηφπηζηεο νη πιεξνθνξίεο ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο, ζα πξέπεη λα είλαη πιήξεηο θαη εληφο ησλ νξίσλ ηνπ νπζηψδνπο θαη ηνπ 

θφζηνπο. Μηα παξάιεηςε κπνξεί λα έρεη σο ζπλέπεηα νη πιεξνθνξίεο λα είλαη 

εζθαικέλεο ή παξαπιαλεηηθέο θαη, θαηά ζπλέπεηα, αλαμηφπηζηεο θαη αλεπαξθείο ζε 

φ,ηη αθνξά ηε ζπλάθεηά ηεο. 

 πγθξηζηκόηεηα : Πξέπεη λα γλσζηνπνηείηαη ζπγθξηηηθή πιεξνθόξεζε, ζε 

ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε γηα φιεο ηηο αξηζκεηηθέο πιεξνθνξίεο ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Όηαλ ε παξνπζίαζε ησλ ζηνηρείσλ κεηαβάιιεηαη, ηα 

ζπγθξηηηθά θνλδχιηα πξέπεη λα αλαθαηαηάζζνληαη, εθηφο αλ απηφ δελ είλαη πξαθηηθά 

δπλαηφ, κε αλάινγε γλσζηνπνίεζε. 
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2.3.Πεξηνξηζκνί ζηηο ζπλαθείο θαη αμηόπηζηεο πιεξνθνξίεο 

 Δγθαηξόηεηα : Αλ ππάξρεη αδηθαηνιφγεηε θαζπζηέξεζε ζηε γλσζηνπνίεζε 

ησλ πιεξνθνξηψλ, κπνξεί λα ράζνπλ ηε ζπλάθεηά ηνπο. Ζ δηνίθεζε κπνξεί λα 

ρξεηάδεηαη λα εμηζνξξνπεί ηα ζρεηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο έγθαηξεο γλσζηνπνίεζεο 

θαη ηεο παξνρήο αμηφπηζησλ πιεξνθνξηψλ. Ζ επηρείξεζε πξέπεη λα ηζνξξνπεί 

κεηαμχ ηεο ζπλάθεηαο θαη ηεο αμηνπηζηίαο ησλ πιεξνθνξηψλ. Ζ παξνρή 

πιεξνθνξηψλ, πξηλ γίλνπλ γλσζηέο φιεο νη πιεπξέο κηαο ζπλαιιαγήο ή ελφο 

γεγνλφηνο, κεηψλεη ηελ αμηνπηζηία, αιιά απμάλεη ηε ζπλάθεηα, δεδνκέλνπ φηη νη 

ρξήζηεο κπνξνχλ λα αμηνινγήζνπλ θαιχηεξα ηελ πιεξνθφξεζε. Δάλ, αληίζεηα, ε 

πιεξνθφξεζε  δνζεί αθνχ έρνπλ γίλεη γλσζηέο νη πιεπξέο κηαο ζπλαιιαγήο ή ελφο 

γεγνλφηνο, ηφηε απμάλεηαη ε αμηνπηζηία, αιιά κεηψλεηαη ε ζπλάθεηα ηεο 

πιεξνθνξίαο, θαζψο ε ρξεζηκφηεηά ηεο ζηνπο ρξήζηεο ζα είλαη κηθξφηεξε. 

 Ηζνξξνπία κεηαμύ νθέινπο θαη θόζηνπο : Ζ ηζνξξνπία απηή απνηειεί 

πεξηνξηζκφ, παξά πνηνηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ. Σα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

πιεξνθφξεζε πνπ παξέρνπλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πξέπεη λα μεπεξλνχλ ην 

θφζηνο παξνρήο ηεο. Ζ εθηίκεζε, φκσο, ηφζν ηνπ φθεινπο φζν θαη ηνπ θφζηνπο 

απνηειεί κηα δηαδηθαζία θξίζεο. Δίλαη βέβαην φηη ην θφζηνο ηεο πιεξνθνξίαο δελ 

βαξχλεη απαξαίηεηα ηνπο ρξήζηεο πνπ απνιακβάλνπλ ηα νθέιε. Σν γεγνλφο απηφ 

θαζηζηά δχζθνιε ηελ εθαξκνγή ηνπο ειέγρνπ θφζηνπο-νθέινπο ζε θάζε κηα εηδηθή 

πεξίπησζε. 

 Ηζνξξνπία κεηαμύ πνηνηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ : ζθνπφο είλαη λα 

επηηεπρζεί κηα ηζνξξνπία κεηαμχ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ, έηζη ψζηε λα επηηεπρζνχλ νη 

ζθνπνί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Ζ ζρεηηθή ζεκαζία ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ζηηο δηάθνξεο πεξηπηψζεηο είλαη ζέκα επαγγεικαηηθήο θξίζεο. 

 Δύινγε παξνπζίαζε-αθξηβνδίθαηε εηθόλα : Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ κε εύινγν ηξόπν ηελ νηθνλνκηθή ζέζε, ηελ νηθνλνκηθή 

απφδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ξνέο ηεο επηρείξεζεο, θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο 

δηαρείξηζεο ησλ πφξσλ απφ ηε δηνίθεζε. Ζ επηρείξεζε νθείιεη λα γλσζηνπνηεί ηε 

ζπκκφξθσζε ησλ θαηαζηάζεσλ κε ην Γ.Λ.Π., θαζψο κε ηελ εθαξκνγή ηνπο 

επηηπγράλεηαη ε εχινγε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

Υαξαθηεξίδνληαη σο ζπκκνξθνχκελεο κε ηα Γ.Π.Υ.Π., κφλνλ φηαλ ηθαλνπνηνχληαη 

φιεο νη απαηηήζεηο θάζε εθαξκνζηένπ Πξνηχπνπ θαη Γηεξκελείαο. Αθαηάιιεινη 

ινγηζηηθνί ρεηξηζκνί δελ απνθαζίζηαληαη κε ζεκεηψζεηο ή επεμεγήζεηο. Με ηνλ φξν 
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εύλογη παποςζίαζη ελλνείηαη ε ζπκκφξθσζε, απφ θάζε νπζηψδε άπνςε, κε ηα 

Γ.Π.Υ.Π. 
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2.4. Σα ζηνηρεία ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απεηθνλίδνπλ ηηο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο 

ζπλαιιαγψλ θαη άιισλ γεγνλφησλ νκαδνπνηψληαο ηα ζε πιαηηέο θαηεγνξίεο, 

αλάινγα κε ηα νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Οη πιαηηέο απηέο θαηεγνξίεο 

νλνκάδνληαη ζηνηρεία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Σα ζηνηρεία πνπ ζπλδένληαη 

άκεζα κε ηελ επηκέηξεζε ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο ζηνλ Ηζνινγηζκφ, είλαη ηα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, νη ππνρξεψζεηο θαη ηα ίδηα θεθάιαηα. Σα ζηνηρεία πνπ επζέσο 

ζπλδένληαη κε ηελ επηκέηξεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ 

απνηειεζκάησλ είλαη ηα έζνδα θαη ηα έμνδα. Ζ θαηάζηαζε κεηαβνιψλ ζηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε αληαλαθιά ζπλήζσο ηα ζηνηρεία ηεο θαηάζηαζεο 

ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ θαη ηηο κεηαβνιέο ζηα ζηνηρεία ηνπ ηζνινγηζκνχ, 

ζπλεπψο, ην Πιαίζην απηφ δελ πξνζδηνξίδεη ζηνηρεία πνπ λα εκπεξηέρνληαη 

απνθιεηζηηθά ζηελ θαηάζηαζε απηή. 
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3. ΓΗΔΘΝΔ ΠΡΟΣΤΠΟ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ 1  Πξώηε Δθαξκνγή ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο 

 

Ο ζθνπφο απηνχ ηνπ Γ.Π.Υ.Π. είλαη λα εμαζθαιίζεη φηη νη  πξψηεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο θαηαξηηζκέλεο ζχκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Π.
3
 θαη νη ελδηάκεζεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα κέξνο ηεο πεξηφδνπ πνπ αθνξά ηηο πξναλαθεξφκελεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, πεξηέρνπλ πςειήο πνηφηεηαο πιεξνθφξεζε πνπ :  

 Δίλαη δηάθαλε γηα ηνπο ρξήζηεο θαη ζπγθξίζηκε γηα φιεο ηηο πεξηφδνπο πνπ 

παξνπζηάδνληαη. 

 Παξέρεη έλα θαηάιιειν ζεκείν εθθίλεζεο γηα ηε ινγηζηηθή ζχκθσλα κε ηα 

Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο. 

 Μπνξεί λα παξαρζεί κε θφζηνο ην νπνίν δελ ππεξβαίλεη ηα νθέιε γηα ηνπο 

ρξήζηεο. 

Οη πξψηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κηαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο 

θαηαξηηζκέλεο ζχκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Π.  

Αμίδεη, αθφκε, λα ζεκεηψζνπκε φηη κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα ζα εθαξκφδεη ηηο 

ίδηεο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο ζηνλ Ηζνινγηζκφ έλαξμεο, ζχκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Π. θαη 

γηα φιεο ηηο πεξηφδνπο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο πξψηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηηο 

θαηαξηηζκέλεο ζχκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Π.  

 

 

 

                                                           
 

3
 Οη πξψηεο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα πηνζεηεί 

ην Γ.Π.Υ.Π., κέζσ ξεηήο θαη αλεπηθχιαθηεο δήισζεο ζπκκφξθσζεο κε ηα Γ.Π.Υ.Π. 
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4.ΓΗΔΘΝΔ ΛΟΓΗΣΗΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ 1 Παξνπζίαζε ησλ 

νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

 

θνπφο ηνπ Πξνηχπνπ απηνχ είλαη λα πεξηγξάςεη ηε βάζε παξνπζίαζεο ησλ 

γεληθνχ ζθνπνχ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε 

ζπγθξηζηκφηεηα ηφζν κε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ πεξηφδσλ 

ηεο επηρείξεζεο, φζν θαη κε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο άιισλ επηρεηξήζεσλ. Γηα 

λα επηηεπρζεί απηφ, ην Πξφηππν ζέηεη γεληθέο απαηηήζεηο γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηε δνκή ηνπο θαη ηηο 

ειάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ην πεξηερφκελφ ηνπο. Ζ αλαγλψξηζε, ε επηκέηξεζε θαη ε 

γλσζηνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ ζπλαιιαγψλ θαη γεγνλφησλ εμεηάδεηαη ζε άιια 

Πξφηππα θαη Γηεξκελείεο. Οη γεληθνχ ζθνπνχ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη εθείλεο 

πνπ πξννξίδνληαη λα εμππεξεηνχλ ηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ, πνπ δελ είλαη ζε ζέζε 

λα δεηήζνπλ νηθνλνκηθέο αλαθνξέο εηδηθά θαηαξηηδφκελεο, ψζηε λα θαιχπηνπλ ηηο 

δηθέο ηνπο ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο πιεξνθφξεζεο. 

Σν πκβνχιην ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ αλέπηπμε απηφ ην 

αλαζεσξεκέλν Γ.Λ.Π. 1 σο ηκήκα ηνπ έξγνπ πνπ αθνξά ζηηο Βειηηψζεηο επί ησλ 

Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ. 

Αλαιπηηθφηεξα, γηα ην Γ.Λ.Π. 1, νη θχξηνη ζηφρνη ηνπ πκβνπιίνπ Γηεζλψλ 

Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ ήηαλ: 

 H παξνρή ελφο πιαηζίνπ εληφο ηνπ νπνίνπ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα ζα 

αμηνινγεί ηνλ αθξηβνδίθαην ηξφπν παξνπζίαζεο ησλ επηδξάζεσλ ησλ ζπλαιιαγψλ 

θαη άιισλ γεγνλφησλ θαη ζα εθηηκά εάλ ην απνηέιεζκα ηεο ζπκκφξθσζεο κε 

απαίηεζε ησλ Πξνηχπσλ ή Γηεξκελεηψλ ζα ήηαλ ηφζν παξαπιαλεηηθή ψζηε λα κελ 

παξέρεη κηα αθξηβνδίθαηε παξνπζίαζε. 

 Να βαζίζεη ηα θξηηήξηα θαηάηαμεο ησλ ππνρξεψζεσλ σο βξαρππξφζεζκεο ή 

κε βξαρππξφζεζκεο κφλν βάζεη ησλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχζαλ θαηά ηελ 

εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ. 

 Να απαγνξεχζεη ηελ παξνπζίαζε ζηνηρείσλ ησλ εζφδσλ θαη δαπαλψλ σο 

«έθηαθηα θνλδχιηα». 

 Να θαζνξίζεη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζρεηηθά κε ηηο απνθάζεηο ηεο δηνίθεζεο 

θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο εθαξκνγήο ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ ηεο νηθνλνκηθήο 
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νληφηεηαο, εθηφο εθείλσλ πνπ αθνξνχλ ζε εθηηκήζεηο, πνπ έρνπλ ηελ ζεκαληηθφηεξε 

επίδξαζε ζηα πνζά πνπ αλαγλσξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη 

 Να θαζνξίζεη γλσζηνπνηήζεηο ζρεηηθά κε ηηο θχξηεο πεγέο αβεβαηφηεηαο ησλ 

εθηηκήζεσλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ πνπ έρνπλ ζεκαληηθφ θίλδπλν λα 

πξνθαιέζνπλ νπζηψδεηο αλαπξνζαξκνγέο ζηηο ινγηζηηθέο αμίεο ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ εληφο ηνπ επφκελνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο. 

Σν πκβνχιην δελ αλαζεψξεζε ηε ζεκειηψδε πξνζέγγηζε ζηελ παξνπζίαζε 

ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην Γ.Λ.Π.1. 

χκθσλα κε ην Γ.Λ.Π. 1 Παποςζίαζη ηων Οικονομικών Καηαζηάζεων (φπσο 

αλαζεσξήζεθε ην 2003), νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, πξνθεηκέλνπ λα κπνξνχλ λα 

ζεσξεζνχλ  σο ζπκκνξθνχκελεο κε ηα Γ.Π.Υ.Π., ζα πξέπεη λα ελαξκνλίδνληαη κε 

φιεο ηηο απαηηήζεηο ησλ Γ.Π.Υ.Π. 

Μηα πιήξεο ζεηξά νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πεξηιακβάλεη : 

 Ηζνινγηζκφ 

 Καηάζηαζε Λνγαξηαζκνχ Απνηειεζκάησλ Υξήζεο 

 Καηάζηαζε Μεηαβνιψλ ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ πνπ παξνπζηάδεη:  

o Σηο κεηαβνιέο ζηα Ίδηα Κεθάιαηα ή 

o Σηο κεηαβνιέο ζηα Ίδηα Κεθάιαηα, εθηφο απφ εθείλεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο 

ζπλαιιαγέο ησλ κεηφρσλ. 

 Καηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ.  

 εκεηψζεηο πνπ απνηεινχλ κηα πεξίιεςε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ ινγηζηηθψλ 

πνιηηηθψλ θαη άιιεο επεμεγεκαηηθέο ζεκεηψζεηο. 

Όπσο αλαθέξακε θαη ζην θεθάιαην 3, νη γεληθέο αξρέο κε ηηο νπνίεο 

ζπληάζζνληαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη νπζηαζηηθά ίδηεο κε απηέο ηνπ 

Γ.Λ.Π. 1. 

Απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2007, ην Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν Γ.Λ.Π. 1 

εθαξκφδεηαη αλαζεσξεκέλν κε ηηο πξνηεηλφκελεο απφ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2005 

βειηηψζεηο (proposed amendments). Οη θπξηφηεξεο βειηηψζεηο είραλ σο ζηφρν λα 

δψζνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηηο επηρεηξήζεηο λα παξνπζηάδνπλ πην μεθάζαξε 

πιεξνθφξεζε ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο, ηδηαίηεξα, φζνλ αθνξά ηα έζνδα 

θαη ηηο δαπάλεο ησλ νπνίσλ ε παξνπζίαζε πξαγκαηνπνηείηαη κε βάζε ηα Γ.Π.Υ.Π. 

Βάζεη, ινηπφλ, απηψλ ησλ πξνηάζεσλ, νη νηθνλνκηθέο νληφηεηεο ζα παξνπζηάδνπλ ηα 

έζνδα θαη ηα έμνδά ηνπο, μερσξηζηά απφ ηηο κεηαβνιέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηα 
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ίδηα θεθάιαηα, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ζπλαιιαγέο κε ηνπο κεηφρνπο. Δπίζεο, ε 

επηρείξεζε, είλαη ππνρξεσκέλε λα πεξηιακβάλεη ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο 

θαη κηα θαηάζηαζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηεο ζέζεο (ή έλαλ Ηζνινγηζκφ) ζηελ 

αξρή ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ. 

Σν ζπκβνχιην, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα αλαπηχμεη ην Γ.Π.Υ.Π.7 

Χπημαηοοικονομικά επγαλεία : Γνωζηοποιήζειρ, απνθάζηζε λα βειηηψζεη ην Γ.Λ.Π. 

1, πξνζζέηνληαο θάπνηεο επηπιένλ απαηηήζεηο γηα γλσζηνπνηήζεηο πνπ αθνξνχλ : 

 Σνπο αληηθεηκεληθνχο ζθνπνχο, ηηο πνιηηηθέο θαη ηηο δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο 

ηνπ θεθαιαίνπ ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο. 

 Πνζνηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην ηη ε νηθνλνκηθή νληφηεηα ζεσξεί σο 

θεθάιαην. 

 Δάλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα έρεη ζπκκνξθσζεί κε νπνηεζδήπνηε απαηηήζεηο 

πνπ αθνξνχλ ην θεθάιαην. 

 Δάλ δελ έρεη ζπκκνξθσζεί, ηηο ζπλέπεηεο ηεο κε ζπκκφξθσζεο. 

Απηέο νη επηπιένλ απαηηήζεηο ηνπ Γ.Λ.Π. 1 γηα επηπιένλ γλσζηνπνηήζεηο 

εθαξκφδνληαη γηα φιεο ηηο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο, γηα πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ απφ 

ηελ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2007, δίρσο απηφ λα ζεκαίλεη φηη δελ κπνξνχλ λα 

εθαξκνζηνχλ θαη λσξίηεξα. 
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4.1. Γεληθέο Αξρέο 

 Αθξηβνδίθαηε παξνπζίαζε θαη ζπκκόξθσζε πξνο ηα Γ.Π.Υ.Π.: Όπσο 

εηπψζεθε θαη πξνεγνχκελα, ε αθξηβνδίθαηε παξνπζίαζε απαηηεί ηε δηαβεβαίσζε κε 

θαιή πίζηε ησλ επηδξάζεσλ ησλ ζπλαιιαγψλ, άιισλ γεγνλφησλ θαη ζπλζεθψλ, 

ζχκθσλα κε ηνπο νξηζκνχο θαη ηα θξηηήξηα αλαγλψξηζεο γηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, 

ππνρξεψζεηο, έζνδα θαη δαπάλεο, θαζψο ηίζεληαη ζην Πιαίζην θαηάξηηζεο ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Θεσξείηαη φηη απφ ηελ εθαξκνγή ησλ Γ.Π.Υ.Π., κε 

επηπξφζζεηεο γλσζηνπνηήζεηο φηαλ είλαη αλαγθαίεο, πξνθχπηνπλ νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο πνπ επηηπγράλνπλ κηα αθξηβνδίθαηε παξνπζίαζε. 

Μηα νηθνλνκηθή νληφηεηα ηεο νπνίαο νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ 

ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Π., ζα πξνβεί ζε ξεηή θαη αλεπηθχιαθηε δήισζε 

ζπκκφξθσζεο εληφο ησλ ζεκεηψζεσλ. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο δελ ζα 

απεηθνλίδνληαη σο ζχκκνξθεο κε ηα Γ.Π.Υ.Π., εθηφο αλ πιεξνχλ φιεο ηηο απαηηήζεηο 

ησλ Γ.Π.Υ.Π.. 

 πλερηδόκελε δξαζηεξηόηεηα : φηαλ θαηαξηίδνληαη νη νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο, ε δηνίθεζε ζα πξνβαίλεη ζε εθηίκεζε ηεο δπλαηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο 

λα δηαηεξεζεί σο ζπλερηδφκελε δξαζηεξηφηεηα. Οη θαηαζηάζεηο ζα θαηαξηίδνληαη 

ζηε βάζε ηεο ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηαο, εθηφο αλ ε δηνίθεζε είηε πξνηίζεηαη 

λα ξεπζηνπνηήζεη ηελ επηρείξεζε, είηε λα παχζεη ηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο, είηε δελ 

έρεη θακία πξαγκαηηθή ελαιιαθηηθή επηινγή απφ ην λα πξάμεη έηζη. Όηαλ ππάξρνπλ 

ηέηνηνπ είδνπο αβεβαηφηεηεο, πξέπεη λα γλσζηνπνηνχληαη. 

 Λνγηζηηθόο ρεηξηζκόο κε βάζε ηελ αξρή ησλ δεδνπιεπκέλσλ εζόδσλ / 

εμόδσλ : Οη νηθνλνκηθή νληφηεηα ζα θαηαξηίδεη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 

ηεξψληαο ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ κε βάζε ηελ αξρή ησλ δεδνπιεπκέλσλ εζφδσλ / 

εμφδσλ, κε εμαίξεζε ηηο πιεξνθνξίεο ησλ ηακηαθψλ ξνψλ. 

 Οκνηνκνξθία ηεο παξνπζίαζεο : ε παξνπζίαζε θαη ε ηαμηλφκεζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζα πξέπεη λα δηαηεξείηαη κε ζπλέπεηα απφ ρξήζε ζε 

ρξήζε εθηφο θαη αλ : 

 Μηα ζεκαληηθή κεηαβνιή ζηε θχζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

ηεο επηρείξεζεο ή κηα επαλεμέηαζε ηνπ ηξφπνπ παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ 
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θαηαζηάζεσλ ηεο, δείρλεη φηη ε κεηαβνιή ζα θαηαιήμεη  ζε κηα πεξηζζφηεξν 

θαηάιιειε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ γεγνλφησλ ή ησλ ζπλαιιαγψλ ηεο. 

 Mηα κεηαβνιή ζηελ παξνπζίαζε επηβάιιεηαη απφ έλα Πξφηππν ή κηα 

Γηεξκελεία. 

 Οπζηαζηηθόηεηα θαη νιόηεηα :  θάζε ζεκαληηθή θαηεγνξία παξφκνησλ 

ζηνηρείσλ πξέπεη λα απεηθνλίδνληαη μερσξηζηά ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

ηνηρεία δηαθνξεηηθνχ είδνπο ή ιεηηνπξγίαο ζα απεηθνλίδνληαη μερσξηζηά εθηφο αλ 

είλαη επνπζηψδε. 

 πκςεθηζκόο : πκςεθηζκφο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ  θαη ησλ 

εζφδσλ-εμφδσλ δελ επηηξέπεηαη, εθηφο αλ απαηηείηαη ή επηηξέπεηαη βάζεη θάπνηνπ 

πξνηχπνπ ή εάλ θέξδε θαη δεκίεο απφ φκνηεο ζπλαιιαγέο δελ είλαη νπζηψδε. 

 πγθξηηηθή πιεξνθόξεζε : εθηφο φηαλ έλα Πξφηππν ή κηα Γηεξκελεία 

επηηξέπεη  ή απαηηεί δηαθνξεηηθά, ε ζπγθξηηηθή πιεξνθφξεζε ζα γλσζηνπνηείηαη ζε 

ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν γηα φια ηα πνζά πνπ απεηθνλίδνληαη ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ζ ζπγθξηηηθή πιεξνθφξεζε ζα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ 

αθεγεκαηηθή θαη πεξηγξαθηθή πιεξνθφξεζε, φηαλ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ 

θαηαλφεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ. 

 Ξερσξηζηή απεηθόληζε ηνπ θάζε νπζηώδνπο ζηνηρείνπ ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο: επνπζηψδε ζηνηρεία ζα πξέπεη λα ζπλαζξνίδνληαη κε πνζά φκνηαο 

θχζεο ή ιεηηνπξγίαο θαη δε ρξεηάδεηαη λα παξνπζηάδνληαη μερσξηζηά. Οπζηψδε είλαη 

εθείλα ηα ζηνηρεία, ε κε γλσζηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ζα κπνξνχζε λα επεξεάζεη ηηο 

νηθνλνκηθέο απνθάζεηο ησλ ρξεζηψλ πνπ ιακβάλνληαη  κε βάζε ηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο. 

 Καιππηόκελε πεξίνδνο αλαθνξάο : Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πξέπεη λα 

ζπληάζζνληαη ηνπιάρηζηνλ ζε εηήζηα βάζε. ηελ πεξίπησζε πνπ ε θαιππηφκελε 

πεξίνδνο είλαη δηαθνξεηηθή (κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε απφ έλα έηνο), ην γεγνλφο απηφ 

ζα πξέπεη λα γλσζηνπνηείηαη. 

 Παξέρνληαη πξφζζεηεο γλσζηνπνηήζεηο φηαλ νη ξπζκίζεηο ζηα Γ.Π.Υ.Π. 

είλαη αλεπαξθείο, δειαδή δελ επηηξέπεηαη ζηνπο ρξήζηεο λα αληηιεθζνχλ ηελ 

επίδξαζε ησλ εηδηθήο θχζεο ζπλαιιαγψλ ή νηθνλνκηθψλ γεγνλφησλ, ζηελ 

νηθνλνκηθή ζέζε θαη ζηελ απφδνζε ηεο επηρείξεζεο.  
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5. ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΠΟΤ ΠΑΡΔΥΟΤΝ ΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ 

ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΠΟΤ ΤΝΣΑΟΝΣΑΗ ΜΔ ΒΑΖ ΣΑ 

Γ.Π.Υ.Π. 

 

5.1. Ηζνινγηζκόο ή Καηάζηαζε ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο 

χκθσλα κε ην Γ.Λ.Π. 1, ν Ηζνινγηζκφο παξνπζηάδεη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε 

ρξνληθή ζηηγκή ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο, δειαδή ηα ζηνηρεία ηνπ 

ελεξγεηηθνχ, ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηα ίδηα θεθάιαηα απηήο. 

Γηα ηελ θαηάξηηζή ηνπ, ζα πξέπεη λα γίλεη ν δηαρσξηζκόο ησλ 

θπθινθνξηαθώλ θαη κε πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ, θαζώο θαη ησλ 

βξαρππξνζέζκσλ θαη κε βξαρππξνζέζκσλ ππνρξεώζεσλ. Ο δηαρσξηζκφο απηφο 

γίλεηαη κε βάζε ην αλ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή νη ππνρξεψζεηο, έρνπλ πεξίνδν 

ξεπζηνπνίεζεο ή δηαθαλνληζκνχ αληίζηνηρα, ηνπο δψδεθα κήλεο (πεξίνδνο πνπ 

θαιχπηεηαη απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο). 

ηελ πεξίπησζε πνπ κηα επηρείξεζε επηιέγεη λα κε δηελεξγήζεη ηελ αλσηέξσ 

θαηάηαμε, ηφηε ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη νη ππνρξεψζεηο ζα πξέπεη λα 

παξνπζηάδνληαη γεληθά θαηά ηελ ζεηξά ξεπζηφηεηάο ηνπο. 

Αλεμάξηεηα απφ ηελ πηνζεηνχκελε κέζνδν παξνπζίαζεο, κηα επηρείξεζε 

πξέπεη λα γλσζηνπνηεί θάζε ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνύ θαη θάζε ππνρξέσζε πνπ 

αλακέλεηαη λα δηαθαλνληζζεί ή λα εηζπξαρζεί, ζε ρξόλν κεγαιύηεξν ησλ δώδεθα 

κελώλ από ηελ εκεξνκελία ζύληαμεο ηνπ Ηζνινγηζκνύ.  

Έλα ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ θαηαηάζζεηαη σο θπθινθνξνχλ ζηνηρείν φηαλ 

ηθαλνπνηεί έλα απφ ηα αθφινπζα θξηηήξηα: 

 Aλακέλεηαη λα ξεπζηνπνηεζεί ή θαηέρεηαη πξνο πψιεζε (ή αλάισζε) θαηά 

ηε ζπλήζε πνξεία ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θχθινπ ηεο επηρείξεζεο (π.ρ εκπνξεχκαηα, 

πξψηεο θαη βνεζεηηθέο χιεο). 

 Καηέρεηαη θπξίσο γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο  

 Αλακέλεηαη λα ξεπζηνπνηεζεί κέζα ζε δψδεθα κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία 

ζχληαμεο ηνπ Ηζνινγηζκνχ (π.ρ. ρξεφγξαθα πξνο πψιεζε, γξακκάηηα εηζπξαθηέα, 

απαηηήζεηο απφ πειάηεο θ.ι.π.). 
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 πληζηά ηακεηαθά δηαζέζηκα ή ηακεηαθά ηζνδχλακα, εθηφο αλ ππάξρεη 

πεξηνξηζκφο αληαιιαγήο ή ρξήζεο ηνπ γηα ην δηαθαλνληζκφ ππνρξέσζεο γηα 

ηνπιάρηζηνλ δψδεθα κήλεο κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ. 

Όια ηα ππφινηπα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πξέπεη λα θαηαηάζζνληαη σο κε 

θπθινθνξνχληα. 

ηα θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πεξηιακβάλνληαη πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία πνπ θαηέρνληαη θπξίσο γηα εκπνξηθνύο ζθνπνύο θαη ην θπθινθνξνύλ 

ηκήκα ησλ κε θπθινθνξνύλησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ κέζσλ. 

Απηφ ην Πξφηππν ρξεζηκνπνηεί ηνλ όξν «κε θπθινθνξνύληα» γηα λα 

ζπκπεξηιάβεη ελζώκαηα, άϋια θαη καθξνπξόζεζκα ρξεκαηννηθνλνκηθά 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Γελ απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ελαιιαθηηθψλ πεξηγξαθψλ, 

εθφζνλ ε έλλνηα είλαη ζαθήο. 

ηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνύ (πειάηεο, απνζέκαηα θ.ν.θ.) ηα νπνία 

πσινύληαη, ρξεζηκνπνηνύληαη ή εηζπξάηηνληαη κέζα ζην ιεηηνπξγηθό θύθιν ηεο 

επηρείξεζεο, ζεσξνύληαη σο ζηνηρεία ηνπ θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ αθόκε 

θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ αλακέλεηαη λα εηζπξαρζνύλ κέζα ζηνπο επόκελνπο 

δώδεθα κήλεο από ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνύ. Με ηνλ φξν λειηοςπγικό 

κύκλο ή κύκλο εκμεηάλλεςζηρ κηαο επηρείξεζεο, λνείηαη ν ρξφλνο κεηαμχ ηεο θηήζεο 

ησλ πιψλ πνπ ππεηζέξρνληαη ζε κηα δηαδηθαζία ηεο επηρείξεζεο θαη ηεο 

ξεπζηνπνίεζήο ηεο ζε ηακηαθά δηαζέζηκα ή ζε  ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ην νπνίν 

είλαη άκεζα κεηαηξέςηκν ζε ηακηαθά δηαζέζηκα (ηακηαθά ηζνδχλακα). 

Ζ ρσξηζηή θαηάηαμε ησλ θπθινθνξνύλησλ  θαη κε πεξηνπζηαθώλ 

ζηνηρείσλ παξέρεη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο κε ην δηαρσξηζκό ησλ θαζαξώλ 

πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ πνπ ζπλερώο αλαθπθιώλνληαη σο θεθάιαην θίλεζεο, 

από εθείλα ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο 

καθξνπξόζεζκεο δξαζηεξηόηεηεο ηεο νηθνλνκηθήο νληόηεηαο. 

Μηα ππνρξέσζε πξέπεη λα θαηαηάζζεηαη σο βξαρππξφζεζκε (ηξέρνπζα), φηαλ 

ηθαλνπνηεί έλα απφ ηα αθφινπζα θξηηήξηα : 

 Αλακέλεηαη λα δηαθαλνληζζεί θαηά ηε ζπλήζε πνξεία ηνπ ιεηηνπξγηθνχ 

θχθινπ  ηεο επηρείξεζεο (π.ρ. νθεηιέο πξνο πξνκεζεπηέο, δάλεηα, κηζζνί πιεξσηένη 

θ.ι.π.). 

 Καηέρεηαη θπξίσο γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο (π.ρ. ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ 

απφ ζπκβφιαηα ζε παξάγσγα). 
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 Πξέπεη λα δηαθαλνληζζεί εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο δψδεθα κελψλ απφ ηελ 

εκεξνκελία  ζχληαμεο ηνπ Ηζνινγηζκνχ (π.ρ. γξακκάηηα εηζπξαθηέα, επηηαγέο 

εηζπξαθηέεο θ.ι.π.). 

 Ζ επηρείξεζε δελ έρεη δηθαίσκα λα αλαβάιεη άλεπ φξσλ ηελ ηαθηνπνίεζε ηεο 

ππνρξέσζεο γηα δψδεθα ηνπιάρηζηνλ κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ. 

 

Τπόδεηγκα Ηζνινγηζκνύ κε βάζε ηα Γ.Π.Υ.Π. 

Ηζνινγηζκόο 31 Γεθεκβξίνπ  2003  (ύκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Π.) 

  2003 2002 

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ Δπξώ ‘000 Δπξώ ‘000 

Πάγην Δλεξγεηηθφ     

Δλζψκαηα Πάγηα 500 450 

Αζψκαηα Πάγηα     

Τπεξαμία 80 90 

Γηθαηψκαηα επξεζηηερληψλ 20 30 

Δπελδχζεηο     

Δπελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο 150 125 

Κεθάιαηα πληαμηνδνηηθψλ 

πξνγξακκάησλ 

200 180 

Δπελδχζεηο δηαζέζηκεο πξνο 

πψιεζε, κε ηε κέζνδν ηεο 

Καζαξήο Θέζεο 

150 125 

  1.100 1.000 

Κπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ 100 80 

Απνζέκαηα 100 80 

Απαηηήζεηο 40 35 

Πξνθαηαβνιέο 20 15 

Υξεφγξαθα 10 5 

Γηαζέζηκα 20 15 
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  190 150 

ύλνιν Δλεξγεηηθνύ 1.290 1.150 

 

 

Ηζνινγηζκόο 31 Γεθεκβξίνπ  2003  (ύκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Π.) 

  2003 2002 

ΗΓΗΑΚΔΦΑΛΑΗΑ ΚΑΗ ΠΑΘΖΣΗΚΟ 
Δπξώ ‘000 Δπξώ ‘000 

Ίδηα θεθάιαηα     

Μεηνρηθφ θεθάιαην 75 75 

Απνζεκαηηθά 15 13 

Κέξδε εηο λέν 140 12 

  230 100 

Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο 100 40 

ύλνιν Ηδίσλ θεθαιαίσλ 330 140 

Μαθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο     

Μαθξνπξφζεζκα δάλεηα 350 400 

Τπνρξεψζεηο ζπληαμηνδφηεζεο ηνπ 

πξνζσπηθνχ 350 -400 

Αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή ππνρξέσζε 30 20 

  730 820 

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο     

Τπνρξεψζεηο πξνο πξνκεζεπηέο θαη 

ινηπέο ππνρξεψζεηο 170 145 

Βξαρππξφζεζκα δάλεηα 10 5 

Μαθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 

πιεξσηέεο ζηελ επνκέλε ρξήζε     

Πξνβιέςεηο 30 20 

  230 190 
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ύλνιν Παζεηηθνύ 1.290 1.150 

   Πεγή : Δλδεηθηηθφ Τπφδεηγκα, Πεξηνδηθφ 

EPSILON7, ηεχρνο 160, 10-6-2005 

  

   

   

   Όιεο νη ππφινηπεο ππνρξεψζεηο πξέπεη λα θαηαηάζζνληαη σο καθξνπξφζεζκεο 

(κε ηξέρνπζεο). Οξηζκέλεο ππνρξεώζεηο (π.ρ. πξνκεζεπηέο) πνπ απνηεινύλ κέξνο 

ηνπ θεθαιαίνπ θίλεζεο ηεο επηρείξεζεο θαη ρξεζηκνπνηνύληαη ζηα πιαίζηα ηνπ 

ιεηηνπξγηθνύ ηεο θύθινπ, ηαμηλνκνύληαη σο βξαρππξόζεζκεο αθόκε θαη ζηελ 

πεξίπησζε πνπ πξόθεηηαη λα εμνθιεζνύλ ζε ρξνληθό δηάζηεκα κεγαιύηεξν ησλ 

δώδεθα κελώλ. 

Ζ επηρείξεζε ζα πξέπεη λα θαηαηάζζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηεο σο 

βξαρππξόζεζκεο, ζηελ πεξίπησζε πνπ πξέπεη λα δηαθαλνληζζνύλ κέζα ζε 

δώδεθα κήλεο, αθόκε θαη αλ ζπληξέρνπλ ηα εμήο : 

o H αξρηθή πξνζεζκία ήηαλ γηα πεξίνδν κεγαιχηεξε ησλ δψδεθα κελψλ. 

o Έρεη ππνγξαθεί κηα ζπκθσλία αλαρξεκαηνδφηεζεο ή επαλαδηαπξαγκάηεπζεο 

ησλ φξσλ εμφθιεζεο ζε καθξνπξφζεζκε βάζε, κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ 

Ηζνινγηζκνχ, αιιά πξηλ απφ ηελ έγθξηζή ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

ηαλ ε αλαρξεκαηνδόηεζε ελόο δαλείνπ είλαη γηα δηάζηεκα κεγαιύηεξν 

ησλ δώδεθα κελώλ, ηόηε αλήθεη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο επηρείξεζεο λα 

ηελ θαηαηάμεη ζηηο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο ηεο. 

 Σν πνζό θάζε ππνρξέσζεο πνπ έρεη απνθιεηζζεί από ηηο βξαρππξόζεζκεο 

ππνρξεώζεηο, ζύκθσλα κε ηα πξναλαθεξόκελα, θαζώο θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ 

ζηεξίδνπλ ηελ παξνπζίαζε απηή, πξέπεη λα γλσζηνπνηνύληαη ζηηο 

επεμεγεκαηηθέο ζεκεηώζεηο πνπ ζπλνδεχνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο (π.ρ. 

καθξνπξφζεζκν δάλεην απφ ηξάπεδα ην νπνίν ιήγεη ζηελ επφκελε ρξήζε θαη πέξα 

απφ ηηο ζπλήζεηο δφζεηο ε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα θαηαβάιιεη θαη έλα επηπιένλ 

πνζφ πνπ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ δαλείνπ κπνξεί λα επαλαδηαπξαγκαηεπζεί).  

 Όπσο θαη κε ηηο ππφινηπεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, νη πιεξνθνξίεο πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ Ηζνινγηζκφ ζα πξέπεη λα έρνπλ ηα εμήο πνηνηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά :  

 Καηαλνεηόηεηα (λα γίλνληαη θαηαλνεηά απφ ηνπο ρξήζηεο). 
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 ρεηηθόηεηα (λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ). 

 Αμηνπηζηία (λα είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε ιάζε). 

 πγθξηζηκόηεηα (λα θαηαξηίδνληαη κε ηνλ ίδην ηξφπν, έηζη ψζηε λα είλαη 

ζπγθξίζηκεο απφ ηνπο ρξήζηεο). 

 Έγθαηξε πιεξνθόξεζε (ε αδηθαηνιφγεηε θαζπζηέξεζε επηδξά ζηε 

ζρεηηθφηεηά ηνπο). 

 Δμηζνξξόπεζε κεηαμύ νθέινπο θαη θόζηνπο (ηα νθέιε ζα πξέπεη λα 

ππεξβαίλνπλ ην θφζηνο παξνρήο ησλ πιεξνθνξηψλ). 

 Δύινγε παξνπζίαζε (ε κε νξζή ρξεζηκνπνίεζε ησλ Γ.Π.Υ.Π. νδεγεί ζε 

αλαμηφπηζηεο πιεξνθνξίεο). 

Όηαλ ππάξρνπλ αιιαγέο ζηνπο ινγηζηηθνχο θαλφλεο, είλαη πνιχ πηζαλφλ λα 

ππάξρνπλ κεηαβαηηθά πξνβιήκαηα, φηαλ κηα επηρείξεζε κεηαθέξεηαη απφ έλα 

ζχλνιν θαλφλσλ ζε έλα δηαθνξεηηθφ. Σν Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο Νν 1 Ππώηη Εθαπμογή ηων Διεθνών 

Πποηύπων Χπημαηοοικονομικήρ Αναθοπάρ είρε ζαλ ζηφρν λα θαζηεξψζεη θνηλνχο 

θαλφλεο θαη πξαθηηθέο γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ζα εηνηκάζνπλ γηα πξψηε θνξά ηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, κε βάζε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα, κε ζθνπφ απηέο νη 

κεηαηξνπέο λα πξαγκαηνπνηνχληαη κε ζπλέπεηα θαη δηαθάλεηα. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, 

κεηψζεθε ε αβεβαηφηεηα πνπ κπνξεί λα ππήξρε κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, φηαλ ηε ρξνληά ηεο κεηαηξνπήο επηρείξεζαλ λα 

αλαιχζνπλ ηα εηαηξηθά απνηειέζκαηα, πξνζπαζψληαο λα θαηαλνήζνπλ πνηεο 

αιιαγέο ζηα απνηειέζκαηα πξνέξρνληαη απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο θαη 

ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ εθάξκνζε ε δηνίθεζε θαη ηηο αιιαγέο ζηηο ινγηζηηθέο αξρέο θαη 

πνιηηηθέο, ιφγσ ηεο κεηάβαζεο ζηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα. 

χκθσλα κε ην Γ.Λ.Π.Υ. 1, ζα πξέπεη λα εκθαλίδνληαη ζε μερσξηζηέο γξακκέο 

ηνπ Ηζνινγηζκνχ (θαη’ειάρηζηνλ)  ηα αθφινπζα ζηνηρεία : 

 Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο : Με ην Γ.Λ.Π. 16, πξνδηαγξάθεηαη ν 

ινγηζηηθφο ρεηξηζκφο ζηηο ελζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο (αθίλεηα πνπ θαηέρνληαη γηα 

ηελ παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρείξεζεο). H επηρείξεζε κπνξεί λα 

αθνινπζήζεη ηελ ελαιιαθηηθή κέζνδν, δει. ηε κέζνδν αλαπξνζαξκνγήο ή 
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απνηίκεζεο ζηελ πξαγκαηηθή (ηξέρνπζα ή αγνξαία αμία) αμία (εύινγε αμία
4
) ή 

ηε βαζηθή κέζνδν (κέζνδνο θόζηνπο). Δλψ, ην Δ.Γ.Λ.. θαζνξίδεη ηελ απεηθφληζή 

ηνπο ζηελ αμία θηήζεο θαη ηελ απφζβεζή ηνπο κε βάζε ηνπο πξνβιεπφκελνπο απφ ην 

λφκν ζπληειεζηέο. Ζ αλαπξνζαξκνζκέλε αμία (βάζεη εθηηκήζεσλ απφ 

επαγγεικαηίεο αλεμάξηεηνπο θαη εμεηδηθεπκέλνπο εθηηκεηέο) είλαη ίζε κε ηελ εχινγε 

αμία ηελ εκέξα ηεο αλαπξνζαξκνγήο, κεησκέλε κε ηηο κεηαγελέζηεξεο ζσξεπκέλεο 

απνζβέζεηο (απφ ηελ εκεξνκελία ηεο αλαπξνζαξκνγήο θαη κεηά) θαη ηηο 

κεηαγελέζηεξεο ζσξεπκέλεο δεκίεο απνκείσζεο. Οη ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο 

κέρξη ηελ εκέξα ηεο αλαπξνζαξκνγήο επαλαπξνζδηνξίδνληαη αλάινγα κε ηε 

κεηαβνιή πνπ επήιζε ζηελ πξν απνζβέζεσλ αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ψζηε 

ε ινγηζηηθή ηνπ αμία, κεηά ηελ αλαπξνζαξκνγή, λα είλαη ίζε κε ηελ 

αλαπξνζαξκνζκέλε αμία. Απνζβέλνληαη κε βάζε ηελ ππνινγηδφκελε σθέιηκε δσή
5
 

θαη ππφθεηληαη ζε έιεγρν απνκείσζεο
6
, φπσο νξίδεη ην Γ.Π.Υ.Π. 36 Απομείωζη 

αξίαρ πεπιοςζιακών ζηοισείων. Αλαπξνζαξκνγέο ζα γίλνληαη αξθεηά ηαθηηθά, έηζη 

ψζηε ε ινγηζηηθή αμία λα κε δηαθέξεη απφ εθείλε πνπ ζα πξνζδηνξηδφηαλ, 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ εχινγε αμία, θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ. 

  Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα (Γ.Π.Υ.Π. 40): Ζ απνηίκεζή ηνπο κεηά ηελ αξρηθή 

θαηαρψξεζε, κπνξεί λα γίλεη είηε κε ηε κέζνδν ηεο πξαγκαηηθήο αμίαο, είηε κε ηε 

κέζνδν ηνπ θφζηνπο. ηελ πξψηε πεξίπησζε, δε  δηελεξγνχληαη απνζβέζεηο, νχηε 

απνκείσζε ηεο αμίαο ηνπ παγίνπ, αιιά αλαπξνζαξκφδεηαη ε αμία ηνπ αθηλήηνπ ζηελ 

εθάζηνηε πξαγκαηηθή αμία κε θαηαρψξηζε ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο. ηε δεχηεξε 

                                                           
 

4
 Δίλαη ην πνζφ γηα ην νπνίν έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ζα κπνξνχζε λα αληαιιαγεί κεηαμχ 

δχν κεξψλ πνπ ελεξγνχλ κε ηε ζέιεζή ηνπο θαη κε πιήξε γλψζε ησλ ζπλζεθψλ ηεο αγνξάο, 

ζηα πιαίζην κηαο ζπλαιιαγήο πνπ δηεμάγεηαη ζε θαζαξά εκπνξηθή βάζε. 

5
 Πεξίνδνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν αλακέλεηαη λα είλαη 

δηαζέζηκν γηα ρξήζε γηα ηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα ή ην πιήζνο ησλ παξαγσγηθψλ ή φκνησλ 

κνλάδσλ πνπ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα αλακέλεη λα απνθηήζεη απφ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. 

6
 χκθσλα κε ην Γ.Λ.Π. 36, ην αλαθηήζηκν πνζφ ελφο  πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πξέπεη λα 

επηκεηξείηαη, φπνηε ππάξρεη έλδεημε φηη ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν κπνξεί λα είρε ππνζηεί 

απνκείσζε αμίαο. Έλα ζηνηρείν απνκεηψλεηαη φηαλ ε ινγηζηηθή ηνπ αμία ππεξβαίλεη ηελ 

αλαθηήζηκε αμία ηνπ(δηαθνξά εχινγεο αμίαο -κεησκέλε κε ην απαηηνχκελν γηα ηελ πψιεζε 

θφζηνο- θαη ηεο αμίαο ρξήζεο). 
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πεξίπησζε, ε απφζβεζε θαζνξίδεηαη βάζεη ηεο ππνινγηδφκελεο σθέιηκεο δσήο θαη 

ππφθεηληαη ζε έιεγρν απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπο. 

 Άπια πάγηα ζηνηρεία – ππεξαμία επηρείξεζεο : αλαγλσξίδνληαη ηα άπια 

πάγηα ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο. Καη εδψ, ε απνηίκεζε γίλεηαη κε ηε βαζηθή ή ηελ 

ελαιιαθηηθή κέζνδν. Ωο ππεξαμία αλαγλσξίδεηαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηηκήκαηνο πνπ 

θαηαβιήζεθε θαη ηεο εχινγεο αμίαο ησλ επί κέξνπο ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ κείνλ 

ηηο ππνρξεψζεηο θαηά ηελ αγνξά κηαο ζπγαηξηθήο επηρείξεζεο. Όηαλ πξνθχπηεη 

ππεξαμία απφ ηελ αλαπξνζαξκνγή ζηελ εχινγε αμία ππφθεηηαη ζε έιεγρν 

απνκείσζεο θαη πεξηιακβάλεηαη ζηα ζπζζσξεπκέλα θέξδε εηο λέν κεησκέλε θαηά 

ηελ ζρεηηθή αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή ππνρξέσζε. Δλψ, ζην Δ.Γ.Λ.., 

απνζβέλεηαη είηε εθάπαμ, είηε ηζφπνζα ζε κηα πεληαεηία, ζηα Γ.Λ.Π. απνζβέλνληαη 

κε βάζε ηελ ππνινγηδφκελε σθέιηκε δσή θαη ππφθεηληαη ζε έιεγρν απνκείσζεο. 

  Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα : είλαη θάζε ζχκβαζε πνπ δεκηνπξγεί έλα 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ ζε κηα επηρείξεζε θαη κηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε ή έλαλ ζπκκεηνρηθφ ηίηιν ζε κηα άιιε επηρείξεζε. 

χκθσλα κε ην Γ.Π.Υ.Π. 39 Χπημαηοπιζηωηικά Μέζα: Αναγνώπιζη και Επιμέηπηζη, 

ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα (ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ ή 

παζεηηθνχ-ζπκκεηνρέο) θαηαρσξνχληαη, φηαλ θαη κφλνλ φηαλ, γίλνπλ κέξνο κηαο 

ζχκβαζεο θαλνληθήο παξάδνζεο. πλέπεηα απηνχ είλαη ε θαηαρψξηζε ησλ 

παξαγψγσλ. Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζα πξέπεη θαηά ηελ θξίζε 

ηεο Γηνίθεζεο λα θαηαηαρζνχλ ζε ηέζζεξεηο θαηεγνξίεο : 

o Γάλεηα θαη απαηηήζεηο : κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ 

ελεξγεηηθνχ κε ζηαζεξέο ή πξνζδηνξηζκέλεο πιεξσκέο, ηα νπνία δε 

δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγέο αγνξέο θαη δελ ππάξρεη πξφζεζε πψιεζήο ηνπο. 

Πεξηιακβάλνληαη ζην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ, εθηφο απφ εθείλα πνπ ε ιήμε 

ηνπο είλαη κεγαιχηεξε ησλ 12 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ θαη 

θαηαρσξνχληαη ζην κε θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ. 

o Κξαηνύκελεο σο ηε ιήμε επελδύζεηο : κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά 

ζηνηρεία κε πάγηεο ή πξνζδηνξηζκέλεο πιεξσκέο. 

o Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκώκελα ζηελ εύινγε 

αμία ηνπο κε κεηαβνιέο ζηα απνηειέζκαηα : α) ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία 
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ηνπ Δλεξγεηηθνχ πνπ θαηέρνληαη γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο ή β) θαηά ηελ αξρηθή 

αλαγλψξηζε, νξίδεηαη απφ ηελ επηρείξεζε σο ζηνηρείν απνηηκάηαη ζηελ εχινγε 

αμία, κε αλαγλψξηζε ησλ κεηαβνιψλ ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο. 

o Γηαζέζηκα πξνο πώιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία: κε 

παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία, ηα νπνία είηε πξνζδηνξίδνληαη ζε απηή 

ηελ θαηεγνξία, είηε δελ εληάζζνληαη ζε θακηά απφ ηηο πξνεγνχκελεο. 

Πεξηιακβάλνληαη ζην κε θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ, εθφζνλ ε Γηνίθεζε δελ 

πξνηίζεηαη λα ηα ξεπζηνπνηήζεη κέζα ζε 12 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο 

ηνπ Ηζνινγηζκνχ.  

Γηα θάζε θαηεγνξία νξίδεηαη ν ηξφπνο θαηαρψξηζεο θαη κεηαγελέζηεξεο 

απνηίκεζεο. Αξρηθά, αλαγλσξίδνληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο πιένλ ηνπ θφζηνπο 

ζπλαιιαγήο.  ηελ ζπλέρεηα, ηα δηαζέζηκα πξνο πψιεζε αλαγλσξίδνληαη ζηελ 

εχινγε αμία ηνπο θαη ηα θέξδε ή νη δεκίεο θαηαρσξνχληαη ζε απνζεκαηηθφ ησλ 

ηδίσλ θεθαιαίσλ, κέρξηο φηνπ πνπιεζνχλ ή ραξαθηεξηζηνχλ απνκεησκέλα. Όια ηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ππφθεηληαη ζε έιεγρν απνκείσζεο ηεο 

αμίαο ηνπο (φπσο νξίδεη ην Γ.Π.Υ.Π. 36 Απομείωζη αξίαρ πεπιοςζιακών ζηοισείων). 

 Δπελδύζεηο πνπ ινγηζηηθνπνηνύληαη κε ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο 
7
: 

αλαγλσξίδνληαη σο ζπγγελείο επηρεηξήζεηο. 

 Βηνινγηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνύ : αλαγλσξίδνληαη κε βάζε ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ ζρεηηθνχ Πξνηχπνπ. Ζ απνηίκεζε γίλεηαη ζηελ εχινγε αμία, ελψ νη 

κεηαβνιέο ζε απηήλ θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο. Καηά ην Διιεληθφ 

Γίθαην απνηηκψληαη ζηελ αμία θηήζεο θαη δε γίλνληαη απνζβέζεηο. 

 πκκεηνρέο : αξρηθά απνηηκψληαη ζην θφζηνο θαη κεηαγελέζηεξα ζηελ 

ρακειφηεξε αμία κεηαμχ αμίαο θηήζεο θαη ηξέρνπζαο αμίαο, βάζεη ηνπ Διιεληθνχ 

Γηθαίνπ. χκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Π., ε κεηαγελέζηεξε απνηίκεζε γίλεηαη γηα ηηο κε 

εηζεγκέλεο ζην θφζηνο θαη γηα ηηο εηζεγκέλεο ζηελ εχινγε αμία. Tν απνηέιεζκα ηεο 

απνηίκεζεο ζηελ εχινγε αμία θαηαρσξείηαη ζηα Ίδηα Κεθάιαηα. Γηα ηηο δηαθνξέο, 

                                                           
 

7
 Μέζνδνο θαηά ηελ νπνία ε επέλδπζε αλαγλσξίδεηαη αξρηθά ζην θφζηνο θαη, κεηέπεηηα, 

πξνζαξκφδεηαη γηα ηε κεηά ηελ απφθηεζε κεηαβνιή ηνπ κεξηδίνπ ηνπ επελδπηή ζηα 

θαζαξά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο εθδφηξηαο. Σα απνηειέζκαηα ηνπ επελδπηή 

πεξηιακβάλνπλ ην κεξίδηφ ηνπ ζηα θέξδε θαη ηηο δεκίεο ηεο εθδφηξηαο. 
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φκσο, πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηα Ίδηα θεθάιαηα θαη ππάξρεη αληηθεηκεληθή 

απφδεημε (έρνπλ απνθηήζεη κνληκφηεξν ραξαθηήξα), κεηαθέξνληαη απφ ηα Ίδηα 

Κεθάιαηα ζηα Απνηειέζκαηα Υξήζεο. 

 Απνζέκαηα : χκθσλα κε ην Γ.Π.Υ.Π. 2 ηα «Απνζέκαηα» είλαη 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ θαηέρνληαη πξνο πψιεζε θαηά ηε ζπλήζε πνξεία ησλ 

εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο, πνπ βξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία ηεο παξαγσγήο γηα κηα 

ηέηνηα πψιεζε ή πνπ είλαη κε ηε κνξθή πιηθψλ ή εθνδίσλ γηα λα αλαισζνχλ ζηελ 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία ή ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ.  

χκθσλα κε ηνλ Ν.2190/20 θαη ην Δ.Γ.Λ.., ηα απνζέκαηα (εθηφο απφ ηα 

ππνιείκκαηα, ηα ππνπξντφληα θαη ηα ειαηησκαηηθά πξντφληα ηα νπνία απνηηκνχληαη 

ζηελ θαζαξή ηηκή πψιεζεο ηνπο) ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ αγνξέο απνηηκνχληαη 

ζηελ θαη’ είδνο ρακειφηεξε ηηκή κεηαμχ ηηκήο θηήζεο θαη ηξέρνπζαο ηηκήο αγνξάο. 

Ζ απνηίκεζε ησλ απνζεκάησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία 

γίλεηαη ζηελ θαη’ είδνο ρακειφηεξε ηηκή κεηαμχ ηηκψλ ηζηνξηθνχ θφζηνπο 

παξαγσγήο θαη ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο. Δλψ, ε απνηίκεζε ησλ ππνιεηκκάησλ 

γίλεηαη ζηελ πηζαλή ηηκή πψιεζήο ηνπο, κεησκέλε κε ηα άκεζα έμνδα πψιεζήο ηνπο. 

ύκθσλα κε ην Γ.Π.Υ.Π. 2, ηα απνζέκαηα απνηηκώληαη ζηε ρακειόηεξε αμία 

κεηαμύ θόζηνπο θαη θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο
8
, ελψ θαη ζηηο δχν 

πεξηπηψζεηο ε θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία είλαη ε ππνινγηδφκελε ηηκή πψιεζεο, 

θαηά ηε ζπλήζε πνξεία ηεο επηρείξεζεο, κεησκέλε κε ην ππνινγηδφκελν θφζηνο 

νινθιήξσζεο ηε παξαγσγήο θαη ηεο πψιεζήο ηνπο (Γθίλνγινπ, 2004). Μέζνδνη 

ππνινγηζκνχ ηνπ θφζηνπο θηήζεο είλαη ε FIFO ή ηνπ Μέζνπ ηαζκηθνχ Κφζηνπο 

(Μ..Κ.), εθηφο ησλ απνζεκάησλ πνπ δελ αληηθαζίζηαληαη κε κία θαλνληθή ξνή ή 

πνπ παξάγνληαη θαη δηαρσξίδνληαη γηα εηδηθνχο ζθνπνχο, ζηα νπνία ρξεζηκνπνηείηαη 

ε κέζνδνο ηνπ εμαηνκηθεπκέλνπ θφζηνπο. Δλαιιαθηηθά επηηξέπεηαη θαη ε 

ρξεζηκνπνίεζε ηεο LIFO. 

 Δκπνξηθέο θαη Λνηπέο Απαηηήζεηο : Αλαγλσξίδνληαη φιεο νη απαηηήζεηο 

απφ ηε ιεηηνπξγηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρείξεζεο. 

                                                           
 

8
 Σν πνζφ ησλ ηακηαθψλ δηαζεζίκσλ ή ηζνδχλακσλ πξνο απηά, πνπ ζα κπνξνχζε λα ιεθζεί 

ηψξα απφ ηελ πψιεζε ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ζε θαλνληθέο ζπλζήθεο. 
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 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδύλακα 
9
: Αλαγλσξίδνληαη ηα 

κεηξεηά θαη νη πςειήο ξεπζηφηεηαο θαη ρακεινχ θηλδχλνπ επελδχζεηο. 

Οπνηνδήπνηε πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ζεσξείηαη φηη αλήθεη ζην «Κπθινθνξνχλ 

ελεξγεηηθφ», φηαλ αλακέλεηαη λα ξεπζηνπνηεζεί κέζα ζε 12 κήλεο απφ ηε ζχληαμε 

ηνπ Ηζνινγηζκνχ. Γει. αλ ν Ηζνινγηζκφο ζπληάζζεηαη κε 31.12.07, ηφηε σο 

θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζεσξνχληαη φζα απφ απηά πξφθεηηαη λα 

ξεπζηνπνηεζνχλ κέρξη θαη ηηο 31.12.08. 

 Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θξαηνύκελα πξνο πώιεζε θαη 

ηαμηλνκεκέλα σο δηαζέζηκα πξνο πώιεζε, ζε ζπκθσλία κε ην Γ.Π.Υ.Π. 5 Μη 

κςκλοθοπούνηα πεπιοςζιακά ζηοισεία πος καηέσονηαι ππορ πώληζη και διακοπείζερ 

δπαζηηπιόηηηερ 

 Δκπνξηθνί θαη ινηπνί πιεξσηένη ινγαξηαζκνί : αλαγλσξίδνληαη φιεο νη 

ππνρξεψζεηο απφ ηε ιεηηνπξγηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρείξεζεο.  

 Τπνρξεώζεηο θαη απαηηήζεηο γηα ηξέρνληεο θόξνπο & αλαβαιιόκελεο 

θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεώζεηο, όπσο απαηηείηαη από ην Γ.Λ.Π.12 

Φόροι ειζοδήμαηος: αλαγλσξίδνληαη νη θφξνη εηζνδήκαηνο, φπσο απηνί πξνθχπηνπλ 

απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ζρεηηθνχ Πξνηχπνπ. Δδψ, αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε ηα εμήο : Οη 

θνξνινγηθέο δειψζεηο ππνβάιινληαη θάζε ρξφλν, αλαπξνζαξκφδνληαο ηα ινγηζηηθά 

θέξδε κε ηηο θνξνινγηθέο δηαθνξέο δήισζεο, αιιά ηα θέξδε ή νη δεκηέο πνπ 

αλαθέξνληαη ζ’ απηέο ζεσξνχληαη πξνζσξηλέο κέρξη ηε δηελέξγεηα θνξνινγηθνχ 

ειέγρνπ απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο θαη ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο έθζεζεο κε ηελ 

νπνία νη θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο νξηζηηθνπνηνχληαη. Αλαβαιιφκελνη θφξνη 

εηζνδήκαηνο, ππνινγίδνληαη ζε φιεο ηηο πξνζσξηλέο θνξνινγηθέο δηαθνξέο 

ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ θνξνινγηθφ  ζπληειεζηή πνπ ζα ηζρχεη  θαηά  ηελ ρξήζε πνπ 

κηα απαίηεζε πξαγκαηνπνηείηαη ή κηα ππνρξέσζε δηαθαλνλίδεηαη, ιακβάλνληαο 

ππφςε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κέρξη ηελ εκεξνκελία 

ηνπ Ηζνινγηζκνχ. 

 Πξνβιέςεηο : αλαγλσξίδνληαη ππνρξεψζεηο αβέβαηνπ ρξφλνπ θαη πνζνχ. 

χκθσλα κε ην Γ.Π.Υ.Π. 37 «Πξνβιέςεηο ελδερόκελεο ππνρξεώζεηο θαη 

                                                           
 

9
 Βξαρππξφζεζκεο, πςειήο ξεπζηφηεηαο επελδχζεηο πνπ είλαη άκεζα κεηαηξέςηκεο ζε 

ζπγθεθξηκέλα πνζά ηακηαθψλ δηαζεζίκσλ θαη νη νπνίεο ππφθεηληαη ζε αζήκαλην θίλδπλν 

κεηαβνιήο ηεο αμίαο ηνπο. 
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ελδερόκελεο απαηηήζεηο», πξφβιεςε είλαη κηα ππνρξέσζε αβέβαηνπ ρξφλνπ ή 

πνζνχ. Ζ επηρείξεζε ζα πξέπεη λα θαηαρσξεί κηα πξφβιεςε φηαλ ζπληξέρνπλ 

αζξνηζηηθά νη εμήο πξνυπνζέζεηο :  

o H επηρείξεζε λα έρεη κηα παξνχζα δέζκεπζε 

o Δίλαη πηζαλφλ φηη κηα εθξνή πφξσλ ζα απαηηεζεί 

o Μηα αμηφπηζηε εθηίκεζε κπνξεί λα γίλεη γηα ην πνζφ ηεο δέζκεπζεο 

Οη ππνρξεψζεηο πνπ ηεξνχλ ηα αλσηέξσ θξηηήξηα θαηαρσξνχληαη σο 

πξνβιέςεηο, ελψ νη ππνρξεψζεηο πνπ δελ πιεξνχλ ηα αλσηέξσ θξηηήξηα ζεσξνχληαη 

ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο θαη δελ θαηαρσξνχληαη , αιιά γλσζηνπνηνχληαη. Σν 

Δ.Γ.Λ.. αλαθέξεηαη ζηηο πξνβιέςεηο αθελφο κε ηελ έλλνηα ηεο κειινληηθήο 

ππνρξέσζεο (π.ρ. απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ) αθεηέξνπ ηεο ππνηίκεζεο ζηνηρείσλ ηνπ 

ελεξγεηηθνχ (πάγηα, απνζέκαηα). Σα  Γ.Π.Υ.Π. αλαθέξνπλ ηηο πξνβιέςεηο σο 

ππνρξεψζεηο αβέβαηνπ ρξφλνπ ή πνζνχ. Όζνλ αθνξά ηελ ππνηίκεζε ησλ ζηνηρείσλ 

ηνπ ελεξγεηηθνχ γίλεηαη απεπζείαο κε κείσζε ηεο αμίαο ηνπο θαη φρη κε θαηαρψξηζε 

πξφβιεςεο (ζρεηηθά αλαθέξεη ην Γ.Π.Υ.Π. 36 Απομείωζη αξίαρ πεπιοςζιακών 

ζηοισείων), εθηφο αλ θάπνην άιιν Γ.Π.Υ.Π. απαηηεί ηελ θαηαρψξηζε κηαο 

ππνρξέσζεο. 

 Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο : φηαλ κηα ππνρξέσζε αλακέλεηαη λα 

δηαθαλνληζηεί ζε πάλσ απφ 12 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ηνπ 

Ηζνινγηζκνχ ή φηαλ δελ αλακέλεηαη λα δηαθαλνληζηεί θαηά ηελ ζπλήζε πνξεία ηνπ 

θχθινπ εθκεηάιιεπζεο ηεο επηρείξεζεο (δει. φηαλ δελ πξνθχπηεη απφ ην 

αληηθείκελν ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηεο, ηφηε απηή ζεσξείηαη φηη είλαη «καθξνπξφζεζκε 

ππνρξέσζε». Οη καθξνπξφζεζκεο έληνθεο ππνρξεψζεηο ζπλερίδνληαη λα ζεσξνχληαη 

σο «καθξνπξφζεζκεο» αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δηαθαλνλίδνληαη κέζα ζε 12 

κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ, φηαλ : α) ε αξρηθή πξνζεζκία ήηαλ γηα 

πεξίνδν κεγαιχηεξε απφ 12 κήλεο, β) ε επηρείξεζε πξνηίζεηαη λα 

αλαρξεκαηνδνηήζεη (λα αλαλεψζεη) ηελ ππνρξέσζε ζε καθξνπξφζεζκε βάζε θαη γ) 

φηαλ απηή ε πξφζεζε ζηεξίδεηαη ζε ζπκθσλία αλαρξεκαηνδφηεζεο ή 

αλαδηαπξαγκάηεπζεο ησλ φξσλ εμφθιεζεο, ε νπνία ζπκθσλία νινθιεξψλεηαη πξηλ 

αθφκα εγθξηζνχλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 
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 Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο : είλαη ην κέξνο ηνπ θέξδνπο ή ηεο δεκίαο θαη ησλ 

θαζαξψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κηαο ζπγαηξηθήο, πνπ αλαινγεί ζηα ζπκκεηνρηθά 

δηθαηψκαηα πνπ δελ αλήθνπλ, άκεζα ή έκκεζα κέζσ ζπγαηξηθψλ, ζηε κεηξηθή 

εηαηξία. 

 Δθδνζέλ θεθάιαην θαη απνζεκαηηθά πνπ αλαινγνύλ ζε θαηόρνπο κεηνρώλ 

ηεο κεηξηθήο εηαηξίαο: αλαγλσξίδνληαη νη εηζθνξέο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ 

επηρείξεζε. Οη ίδηεο κεηνρέο εκθαλίδνληαη αθαηξεηηθά ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ην 

απνηέιεζκα ησλ αγνξαπσιεζηψλ θαηαρσξείηαη ζηα Ίδηα Κεθάιαηα. ην Δ.Γ.Λ.., 

θαηαρσξνχληαη ζην Δλεξγεηηθφ θαη παξάιιεια ζρεκαηίδεηαη ηζφπνζν 

θνξνινγεκέλν απνζεκαηηθφ ζηα ίδηα θεθάιαηα. Σν απνηέιεζκα απφ ηελ 

αγνξαπσιεζία κεηνρψλ θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο. 

Όζνλ αθνξά ηελ πξναλαθεξζείζα θαηεγνξηνπνίεζε, αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε 

αθφκε ηα εμήο :  

o Γελ είλαη ππνρξεσηηθή, νχηε εμαληιεί φιεο ηηο θαηεγνξίεο θνλδπιίσλ πνπ ζα 

πξέπεη λα εκθαληζηνχλ μερσξηζηά ζηνλ Ηζνινγηζκφ. Μπνξεί λα παξνπζηάδνληαη 

επηπιένλ γξακκέο, φηαλ θξηζεί φηη θάηη ηέηνην ζα βνεζήζεη ζηελ θαιχηεξε 

θαηαλφεζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο επηρείξεζεο.  

o ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε ηαμηλφκεζε γίλεηαη ζε βξαρππξφζεζκεο 

θαη κε βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο ή ππνρξεψζεηο, νη αλαβαιιφκελνη θφξνη 

ηαμηλνκνχληαη πάληνηε σο κε θπθινθνξνχλ ζηνηρείν (είηε πξφθεηηαη γηα απαίηεζε, 

είηε γηα ππνρξέσζε). 

o Αλάινγα κε ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ ζα θξίλεη ε επηρείξεζε, 

παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα λα πξνζηεζνχλ επηπιένλ θαηεγνξίεο νχησο ψζηε ν 

Ηζνινγηζκφο λα παξνπζηάδεη φζν ην δπλαηφλ πην «εχινγε εηθφλα» ηεο επηρείξεζεο, 

θαηά ην ρξφλν πνπ ζπληάζζεηαη ν Ηζνινγηζκφο. 

o Σν Γ.Λ.Π. 1 πξνηείλεη φηη νκνεηδή ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ησλ νπνίσλ ε 

αμία έρεη πξνζδηνξηζηεί κε ηνλ ελαιιαθηηθφ ρεηξηζκφ, ζα πξέπεη λα παξνπζηάδνληαη 

ζε δηαθνξεηηθέο γξακκέο (π.ρ. νξηζκέλα ελζψκαηα πάγηα πνπ έρνπλ απνηηκεζεί ζε 

εχινγεο αμίεο). 

o Παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα θαηά ηελ ζχληαμε ηνπ Ηζνινγηζκνχ λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη άιιεο πεξηγξαθέο (εάλ απαηηνχληαη απφ ζπγθεθξηκέλν Πξφηππν ή 

εάλ ην είδνο ηεο επηρείξεζεο είλαη ηέηνην ην νπνίν λα θαζηζηά αλαγθαία ηελ 

ηξνπνπνίεζε ησλ θνλδπιίσλ), πξνθεηκέλνπ λα παξέρνπλ πιεξνθνξίεο πνπ ζα 
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βνεζήζνπλ ηνπο ρξήζηεο ζηελ θαηαλφεζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο θαη 

απφδνζεο ηεο επηρείξεζεο. 

Ζ επηρείξεζε ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη είηε ζηνλ Ηζνινγηζκφ, είηε ζηηο 

Δπεμεγεκαηηθέο εκεηψζεηο πνπ ζπλνδεχνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηα εμήο : 

 Πεξαηηέξσ ππνθαηεγνξίεο ησλ ζέζεσλ πνπ παξνπζηάζζεθαλ, ηαμηλνκεκέλεο 

κε ηξφπν πνπ λα αξκφδεη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο. 

 Αλάιπζε θάζε ζηνηρείνπ αλάινγα κε ηε θχζε ηνπ. 

 Αλάιπζε ησλ πιεξσηέσλ πνζψλ ζηε κεηξηθή επηρείξεζε, ζηηο ζπγαηξηθέο 

θαη ζπγγελείο επηρεηξήζεηο, θαζψο θαη ησλ απαηηήζεσλ απφ απηέο. 

 Γηα θάζε θαηεγνξία Μεηνρηθνχ θεθαιαίνπ :  

 ηνλ αξηζκφ ησλ εγθεθξηκέλσλ κεηνρψλ, ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ πνπ 

εθδφζεθαλ θαη έρνπλ εμνθιεζεί, αιιά θαη απηψλ πνπ δελ έρνπλ εμνθιεζεί,  

 ηελ νλνκαζηηθή  αμία αλά κεηνρή ή ην γεγνλφο φηη νη κεηνρέο δελ έρνπλ 

νλνκαζηηθή αμία  (ηζρχεη ζε νξηζκέλεο ρψξεο),  

 ηε ζπκθσλία ηνπ αξηζκνχ ησλ κεηνρψλ πνπ θπθινθνξνχλ ζηελ αξρή θαη ην 

ηέινο ηεο ρξήζεο,  

 ηα δηθαηψκαηα, ηα πξνλφκηα θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ αθνξνχλ ζηελ 

θαηεγνξία κεηνρψλ, πνπ ζπκπεξηιακβάλεη πεξηνξηζκνχο ζηε δηαλνκή κεξηζκάησλ 

θαη ζηελ επηζηξνθή ηνπ θεθαιαίνπ,  

 ηηο  κεηνρέο ηεο επηρείξεζεο πνπ θαηέρνληαη απφ ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε 

(ίδηεο κεηνρέο) ή απφ ζπγαηξηθέο ή απφ ζπγγελείο επηρεηξήζεηο, 

 ηηο κεηνρέο ππφ έθδνζε, ζχκθσλα  κε ζπκβάζεηο άζθεζεο Γηθαησκάησλ 

Πξναίξεζεο (options) θαη πσιήζεσλ, κε αλαθνξά ησλ φξσλ θαη ησλ πνζψλ, 

 ηελ πεξηγξαθή ηεο θχζεο θαη ηνπ ζθνπνχ θάζε απνζεκαηηθνχ πνπ 

πεξηιακβάλεηαη ζηα ίδηα θεθάιαηα, 

 ηα πξνηεηλφκελα κεξίζκαηα πνπ ηππηθά δελ έρνπλ εγθξηζεί γηα πιεξσκή, 

θαζψο θαη ην γεγνλφο ηεο πεξίζαιςεο ή φρη απηψλ ζηηο ππνρξεψζεηο, 

 ηα πνζά ησλ ζπζζσξεπκέλσλ κεξηζκάησλ πξνλνκηνχρσλ  κεηνρψλ πνπ δελ 

έρνπλ ινγηζζεί. 
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5.2. Πίλαθαο Απνηειεζκάησλ Υξήζεο 

Ζ Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ Υξήζεο απνηειεί ζεκαληηθή πεγή 

πιεξνθφξεζεο γηα ηνπο ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, δεδνκέλνπ φηη 

κέζσ απηήο αληινχλ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο, θπξίσο γηα ηελ απφδνζε ηεο 

επηρείξεζεο. Ζ αλάιπζε ηεο Καηάζηαζεο απηήο επηηξέπεη λα εθηηκεζεί ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηνίθεζεο κηαο επηρείξεζεο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ρξήζε, 

θαζψο επίζεο θαη λα εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ πηζαλή πνξεία ησλ 

κειινληηθψλ θεξδψλ ηεο επηρείξεζεο. 

Οη θαλφλεο γηα ηνλ ηξφπν ζχληαμεο ηεο Καηάζηαζεο  Απνηειεζκάησλ Υξήζεο 

θαζνξίδνληαη απφ ην Γ.Λ.Π. 1. Κάζε ζηνηρείν ησλ εζφδσλ θαη ησλ δαπαλψλ πνπ 

αλαγλσξίδεηαη ζε κηα πεξίνδν ζα πεξηιακβάλεηαη ζην θέξδνο ή ηε δεκία, εθηφο αλ 

θάπνην Πξφηππν ή Γηεξκελεία απαηηεί δηαθνξεηηθά. 

Σα έζνδα είλαη ε κηθηή εηζξνή νθειψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο, πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηηο ζπλήζεηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο. Οη εηζξνέο απηέο έρνπλ 

σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ, ρσξίο απηή ε αχμεζε λα 

ζρεηίδεηαη κε ηελ εηζθνξά θεθαιαίνπ απφ κεηφρνπο.  Σα έμνδα είλαη ε κείσζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ νθειψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο κε ηε κνξθή εθξνψλ ή κεηψζεσλ 

ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ή απμήζεσλ ππνρξεψζεσλ. Οη εθξνέο απηέο πξνθαινχλ 

κεηψζεηο ζηα ίδηα θεθάιαηα, ρσξίο απηέο νη κεηψζεηο λα έρνπλ ζρέζε κε ηε δηαλνκή 

κεξίζκαηνο ζηνπο κεηφρνπο. Οπζηαζηηθά ηα έμνδα είλαη αλαιψζεηο ζηνηρείσλ ηνπ 

ελεξγεηηθνχ. χκθσλα κε ηελ αξρή ηεο ζπζρέηηζεο εζφδσλ-εμφδσλ, φια ηα έμνδα 

πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηε δεκηνπξγία ησλ εζφδσλ αλαγλσξίδνληαη ζηελ ίδηα ρξήζε 

κε απηή θαηά ηελ νπνία δεκηνπξγνχληαη ηα αληίζηνηρα έζνδα. 

χκθσλα κε ην Γ.Λ.Π.1, ε θαηάζηαζε πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα 

εμήο θνλδχιηα : 

 Έζνδα απφ πειάηεο γηα αγαζά πνπ έρνπλ πσιεζεί ή ππεξεζίεο πνπ έρνπλ 

παξαζρεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο. Απφ ηα έζνδα απηά, πξέπεη λα έρνπλ 

αθαηξεζεί νη εθπηψζεηο θαη νη επηζηξνθέο, πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξίδνληαη ηα 

θαζαξά έζνδα απφ πσιήζεηο. Δπίζεο, ζηα έζνδα πεξηιακβάλνληαη θαη έζνδα ηεο 

επηρείξεζεο απφ παξεπφκελεο δξαζηεξηφηεηεο. 

 Υξεκαηννηθνλνκηθά θόζηε ηα νπνία δηακνξθψλνληαη απφ ζπλζεηηθά 

ζηνηρεία, φπσο νη ηφθνη έμνδα (π.ρ. δαλείσλ), νη ηφθν ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ 

κηζζψζεσλ, νη πηζησηηθνί ηφθνη θαηαζέζεσλ θ.ι.π. 
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 Σν κεξίδην ησλ θεξδώλ (ή δεκηώλ) από ζπγγελείο επηρεηξήζεηο θαη 

θνηλνπξαμίεο πνπ παξαθνινπζνύληαη κε ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο. ηελ 

θαηάζηαζε πεξηιακβάλεηαη ην κεξίδην ηεο επελδχηξηαο επηρείξεζεο (ή ηεο 

θνηλνπξαθηνχζαο) ζηα απνηειέζκαηα ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο 

εθδφηξηαο (ή ηεο απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο επηρείξεζεο). 

 Φόξνη (εηζνδήκαηνο)-έμνδα, νη νπνίνη αλαθέξνληαη ζην ζπγθεληξσηηθφ 

πνζφ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θαζαξνχ θέξδνπο ή δεκίαο ηεο 

ρξήζεο θαη πεξηιακβάλνπλ ηνλ ηξέρνληα, αιιά θαη ηνλ αλαβαιιφκελν θφξν. Σν 

πνζφ ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο πνπ αλαγλσξίδεηαη ζηελ Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ 

Υξήζεο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηνλ ζπκςεθηζκφ ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο (φπσο απηφο 

ππνινγίδεηαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα θνξνινγηθή λνκνζεζία) θαη ησλ 

αλαβαιιφκελσλ θφξσλ. 

 Έλα εληαίν πνζό πνπ απνηειείηαη από ην ζύλνιν : 

o Σνπ κεηά θφξσλ θέξδνπο ή δεκίαο ησλ δηαθνπεηζψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη 

o Σνπ κεηά θφξσλ θέξδνπο ή δεκίαο πνπ αλαγλσξίζηεθε θαηά ηελ 

επηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο απνκεησκέλεο θαηά ηα θφζηε ηεο πψιεζεο 

ή θαηά ηε δηάζεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή νκάδσλ δηάζεζεο πνπ 

ζπληζηνχλ ηε δηαθνπείζα δξαζηεξηφηεηα. 

 Κέξδνο ή δεκία 

 Κέξδνο (ή δεκία) πνπ απνδίδεηαη ζηα δηθαηώκαηα κεηνςεθίαο. Αθνξά ην 

κέξνο ησλ θαζαξψλ απνηειεζκάησλ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κηαο 

ζπγαηξηθήο, πνπ αλαινγεί ζηα δηθαηψκαηα ηα νπνία δελ αλήθνπλ άκεζα ή έκκεζα 

(κέζσ ζπγαηξηθψλ ) ζηε κεηξηθή. 

 Κέξδνο (ή δεκία)  πνπ απνδίδεηαη ζηνπο κεηόρνπο ηεο κεηξηθήο εηαηξίαο.  

 Σα θέξδε αλά  κεηνρή (κεησκέλα θέξδε αλά κεηνρή, βαζηθά θέξδε αλά 

κεηνρή). 

Πξόζζεηεο πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία (ζέζεηο ζηνηρείσλ, επηθεθαιίδεο θαη 

κεξηθά αζξνίζκαηα) κπνξνύλ λα απνθαιύπηνληαη μερσξηζηά ζηελ Καηάζηαζε 

Απνηειεζκάησλ Υξήζεο, εθφζνλ απαηηνχληαη απφ ζπγθεθξηκέλν Πξφηππν ή ε 

εκθάληζε ηνπο είλαη αλαγθαία γηα ηελ εχινγε παξνπζίαζε ηεο απφδνζεο ηεο 

επηρείξεζεο. 



- 43 - 

 

Πξφζζεηεο ζέζεηο ζηνηρείσλ θαη ηξνπνπνίεζε ηεο αλσηέξσ δηάηαμεο ησλ 

θνλδπιίσλ, πξαγκαηνπνηείηαη φηαλ απηφ είλαη αλαγθαίν, πξνθεηκέλνπ λα 

εξκελεπηνχλ θαιχηεξα ηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηεο απφδνζεο ηεο επηρείξεζεο. 

Ζ γλσζηνπνίεζε γεγνλφησλ, ηα νπνία δηαθέξνπλ ζε ζπρλφηεηα, θίλδπλν θαη 

δπλαηφηεηα πξφβιεςεο, βνεζά ζηελ νπζηαζηηθή επεμεξγαζία ηεο 

πξαγκαηνπνηεζείζαο απφδνζεο θαη ζηελ φζν ην δπλαηφ αθξηβέζηεξε εθηίκεζε ησλ 

κειινληηθψλ  απνηειεζκάησλ. Π.ρ. ην απνηέιεζκα ηεο δηάζεζεο κηαο ζεκαληηθήο 

επέλδπζεο ή κηα κεγάιε κείσζε ηεο αμίαο ησλ απνζεκάησλ κπνξεί λα 

δηακνξθψλνπλ ζεηηθά ή αξλεηηθά ην απνηέιεζκα κηαο ρξήζεο, αιιά ε επαλάιεςε 

ηνπο λα είλαη ιηγφηεξν πηζαλή ζηηο επφκελεο ρξήζεηο. 

Έζνδα θαη έμνδα κπνξνύλ λα ζπκςεθίδνληαη, όηαλ απηό επηβάιιεηαη από 

θάπνην Πξόηππν, π.ρ. Γ.Λ.Π.12 – αλαβαιιφκελε θνξνινγία. 

Μηα επηρείξεζε δελ κπνξεί λα εκθαλίδεη θνλδύιηα εζόδσλ ή εμόδσλ σο 

έθηαθηα ζηελ Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ Υξήζεο, αιιά νχηε θαη ζηηο 

Δπεμεγεκαηηθέο εκεηψζεηο πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ κηαο επηρεηξεκαηηθήο κνλάδαο. 

Κνλδχιηα εζφδσλ ή εμφδσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα εκθαληζηνχλ μερσξηζηά 

ζηελ Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ Υξήζεο είλαη : 

 Τπνηηκήζεηο απνζεκάησλ ζηελ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία ή ελζσκάησλ 

παγίσλ ζηελ αλαθηήζηκε αμία ηνπο, θαζψο θαη αλαζηξνθέο ησλ ηειεπηαίσλ 

ππνηηκήζεσλ. 

 Αλαδηαξζξώζεηο ησλ δξαζηεξηνηήησλ κηαο επηρείξεζεο, θαζψο θαη 

αλαζηξνθέο νπνησλδήπνηε πξνβιέςεσλ γηα ηα θφζηε ησλ αλαδηαξζξψζεσλ. 

 Γηαζέζεηο ελζσκάησλ παγίσλ. 

 Γηαζέζεηο επελδύζεσλ. 

 Γηαθνπηόκελεο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο. 

 Γηαθαλνληζκνί δηθαζηηθώλ αγσγώλ. 

 Άιιεο αλαζηξνθέο πξνβιέςεσλ. 

Μηα επηρείξεζε πξέπεη λα παξνπζηάδεη ζηελ Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ 

Υξήζεο ή ζηηο Δπεμεγεκαηηθέο εκεηώζεηο πνπ ζπλνδεύνπλ ηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο, αλάιπζε ησλ εζόδσλ θαη εμόδσλ κε βάζε κηα θαηάηαμε πνπ 

βαζίδεηαη: 

 ην είδνο (θχζε ) ηνπο ή 
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 ηε ιεηηνπξγία ηνπο ζηα πιαίζηα ηεο επηρείξεζεο. 

Σν Γ.Λ.Π. 1 πξνηξέπεη ηελ παξνπζίαζε ηεο αλάιπζεο ησλ εμόδσλ ζηελ 

Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ Υξήζεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 45 - 

 

5.2.1. Αλάιπζε εμόδσλ θαη’ είδνο 

ηελ αλάιπζε θαη’ είδνο, ηα έμνδα εκθαλίδνληαη ζηελ Καηάζηαζε 

Απνηειεζκάησλ Υξήζεο κε ιεπηνκέξεηα θαη αλάινγα κε ην είδνο ηνπο (π.ρ. 

απνζβέζεηο, αγνξέο α΄πιψλ, κεηαθνξηθά έμνδα, δηαθεκίζεηο, κηζζνί θαη εκεξνκίζζηα 

θ.ι.π.), αλεμάξηεηα απφ ηνλ «πξννξηζκφ» ηνπο. Ο «πξννξηζκφο» είλαη ε ιεηηνπξγία 

γηα ηελ νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ην αληίζηνηρν έμνδν. πλεπψο, ηα έμνδα δελ 

αλαθαηαλέκνληαη κέζα ζηελ επηρείξεζε κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ιεηηνπξγηψλ. Ζ 

αλάιπζε θαη ε εκθάληζή ηνπο θαη’ είδνο είλαη απιή θαη εθαξκφζηκε, εηδηθά ζε 

κηθξέο επηρεηξήζεηο. 

Έλα παξάδεηγκα Καηάζηαζεο Απνηειεζκάησλ Υξήζεο θαη’ είδνο είλαη ην 

αθφινπζν: 

 

Πεξηγξαθή                                                  Πνζά 

Έζνδα  απφ πσιήζεηο                                   ΥΥΥ 

Άιια έζνδα εθκεηάιιεπζεο 

(Έζνδα παξεπφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ)      ΥΥΥ 

ύλνιν εζόδσλ            ΥΥΥ 

Μεηαβνιέο ζηα απνζέκαηα εηνίκσλ 

 θαη ησλ εκηέηνηκσλ πξντφλησλ        +ΥΥΥ 

Αλαιψζεηο πξψησλ πιψλ θαη πιηθψλ       - ΥΥΥ 

Γαπάλεο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ       - ΥΥΥ 

Γαπάλεο απνζβέζεσλ /απνκεηψζεσλ  

ελζσκάησλ θαη άπισλ  

ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ        - ΥΥΥ 

Άιια έμνδα εθκεηάιιεπζεο        - ΥΥΥ  

Κέξδνο εθκεηάιιεπζεο          ΥΥΥ  

Κφζηνο ρξεκαηννηθνλνκηθφ          ΥΥΥ 

Έζνδα απφ ζπγγελείο επηρεηξήζεηο           ΥΥΥ 

Κέξδνο πξν θόξνπ                             ΥΥΥ 

Φφξνη εηζνδήκαηνο          -ΥΥΥ 

Κέξδνο κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ θόξνπ     ΥΥΥ 

Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο         -ΥΥΥ 

Καζαξό νξγαληθό θέξδνο ή δεκία         ΥΥΥ 
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Έθηαθηα θαη αλόξγαλα απνηειέζκαηα   +ΥΥΥ 

Καζαξό θέξδνο (ή Εεκία) ρξήζεο         ΥΥΥ 

 

Οη κεηαβνιέο ζηα απνζέκαηα εηνίκσλ θαη εκηθαηεξγαζκέλσλ πξντφλησλ θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο, αληηπξνζσπεχεη κηα πξνζαξκνγή ζηα ιεηηνπξγηθά έμνδα, 

πξνθεηκέλνπ λα αληηθαηνπηξίδεηαη φηη : 

 To επίπεδν ησλ απνζεκάησλ έρεη απμεζεί ιφγσ αχμεζεο ηεο παξαγσγηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο (νη απμήζεηο ησλ απνζεκάησλ κεηψλνπλ ηα έμνδα) 

ή 

 Οη πσιήζεηο ησλ απνζεκάησλ ήηαλ κεγαιχηεξεο ηεο παξαγσγήο, κε ζπλέπεηα 

ηε κείσζε ησλ απνζεκάησλ (νη κεηψζεηο ησλ απνζεκάησλ απμάλνπλ ηα έμνδα). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 47 - 

 

5.2.2. Αλάιπζε εμόδσλ αλά ιεηηνπξγία 

Ζ αλάιπζε απηή είλαη γλσζηή θαη σο κέζνδνο ηνπ «θφζηνπο ησλ πσιήζεσλ» 

θαη θαηαηάζζεη ηα έμνδα αλάινγα κε ηε ιεηηνπξγία ηνπο. Με άιια ιφγηα, ηα έμνδα 

θαηαηάζζνληαη σο κέξνο ηνπ θφζηνπο πσιήζεσλ, ησλ εμφδσλ δηάζεζεο θαη ησλ 

εμφδσλ δηνίθεζεο. χκθσλα κε απηή ηε κέζνδν, θάζε έμνδν πξαγκαηνπνηείηαη απφ 

ηελ επηρείξεζε γηα θάπνην ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ, δειαδή γηα λα εμππεξεηήζεη θάπνηα 

ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. 

Έλα παξάδεηγκα Καηάζηαζεο Απνηειεζκάησλ Υξήζεο αλά ιεηηνπξγία 

είλαη ην αθφινπζν: 

Πεξηγξαθή                                                 Πνζά 

Έζνδα απφ πσιήζεηο                      ΥΥΥ                                                          

Κφζηνο πσιήζεσλ        -ΥΥΥ 

Μηθηό θέξδνο          ΥΥΥ 

Άιια έζνδα εθκεηάιιεπζεο 

(Έζνδα παξεπφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ)    ΥΥΥ 

Έμνδα δηάζεζεο                   -ΥΥΥ 

Έμνδα δηνίθεζεο       -ΥΥΥ 

Άιια έμνδα εθκεηάιιεπζεο      -ΥΥΥ  

Κέξδνο εθκεηάιιεπζεο       ΥΥΥ  

Κφζηνο ρξεκαηννηθνλνκηθφ       ΥΥΥ 

Έζνδα απφ ζπγγελείο επηρεηξήζεηο        ΥΥΥ 

Κέξδνο πξν θόξνπ                          ΥΥΥ 

Φφξνη εηζνδήκαηνο       -ΥΥΥ 

Κέξδνο κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ θόξνπ   ΥΥΥ 

Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο      -ΥΥΥ 

Καζαξό νξγαληθό θέξδνο ή δεκία      ΥΥΥ 

Έθηαθηα θαη αλόξγαλα απνηει/ηα       +ΥΥΥ 

Καζαξό θέξδνο (ή Εεκία) ρξήζεο      ΥΥΥ 

Καηαλεκόκελν ζε : 

Μεηφρνπο ηεο κεηξηθήο        ΥΥΥ 

Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο       ΥΥΥ 

ύλνιν          ΥΥΥ 
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Οη επηρεηξήζεηο πξνβαίλνπλ ζε κεξηζκφ εμφδσλ, ν νπνίνο βαζίδεηαη ζε 

επηινγέο ηεο δηνίθεζεο. Απηέο πνπ πηνζεηνχλ ηελ αλάιπζε ησλ εμφδσλ αλά 

ιεηηνπξγία, ζα πξέπεη λα γλσζηνπνηνχλ θαη νξηζκέλεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε 

θχζεο ησλ εμφδσλ (π.ρ ηηο απνζβέζεηο ελζσκάησλ θαη άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ 

θαζψο θαη ηα έμνδα πξνζσπηθνχ). Γει. εάλ επηιεγεί ε παξνπζίαζε αλά ιεηηνπξγία, 

ηφηε ζα πξέπεη ηα θαηά ιεηηνπξγία ηαμηλνκεκέλα έμνδα λα αλαιχνληαη πεξαηηέξσ 

ζηηο Δπεμεγεκαηηθέο εκεηψζεηο πνπ ζπλνδεχνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, π.ρ. 

νη ινγ.60 «Ακνηβέο πξνζσπηθνχ», 61 «Ακνηβέο ηξίησλ» θ.ν.θ.. Μ΄ άιια ιφγηα, ζηηο 

γλσζηνπνηήζεηο ζα γξάθνληαη νη δαπάλεο φπσο απηέο απεηθνλίδνληαη ζηηο 

θαηαζηάζεηο ηεο Γεληθήο Δθκεηάιιεπζεο θαη ησλ Απνηειεζκάησλ Υξήζεο, κε βάζε 

ην Γ.Λ.. 

Ο ηξόπνο παξνπζίαζεο ησλ εμόδσλ πξέπεη λα επηιέγεηαη κε βάζε ηελ 

θαιύηεξε θαη όζν ην δπλαηόλ πην εύινγε παξνπζίαζε ηεο απόδνζεο ηεο 

επηρείξεζεο. Απηφ εμαξηάηαη ηφζν απφ ηζηνξηθνχο θαη επηρεηξεκαηηθνχο 

παξάγνληεο, φζν θαη απφ ηνλ ηξφπν δηάξζξσζεο κηαο επηρείξεζεο, έηζη ψζηε 

αλάινγα κε ηε κέζνδν παξνπζίαζεο πνπ επηιέγεηαη, λα αλαδεηθλχνληαη θαιχηεξα ηα 

νπζηαζηηθά ζηνηρεία ηεο απφδνζήο ηεο. 

ηελ Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ Υξήζεο (ή ζηηο Δπεμεγεκαηηθέο εκεηψζεηο 

πνπ ζπλνδεχνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο) πξέπεη λα γλσζηνπνηείηαη θαη ην 

κέξηζκα αλά κεηνρή, ην νπνίν έρεη πξνηαζεί. 
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5.3. Πίλαθαο Μεηαβνιήο Ηδίσλ θεθαιαίσλ 

Δίλαη γεληθά παξαδεθηφ φηη ην βαζηθφ κέγεζνο πνπ κεηξά ηελ απνδνηηθφηεηα 

κηαο επηρείξεζεο είλαη ηα θαζαξά ηεο θέξδε. Παξ’φια απηά, ε Καηάζηαζε 

Απνηειεζκάησλ Υξήζεο αγλνεί ζεκαληηθά γεγνλφηα πνπ απμνκεηψλνπλ ηα ίδηα 

θεθάιαηα ηεο επηρείξεζεο θαη ελδηαθέξνπλ ηνπο ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ.  Δπεηδή είλαη ζεκαληηθφ λα ιακβάλνληαη ππφςε φια ηα θέξδε θαη νη 

δεκηέο κηαο πεξηφδνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απηψλ πνπ αλαγλσξίδνληαη 

θαη’επζείαλ ζηα ίδηα θεθάιαηα), θαζψο θαη νη ινηπέο κεηαβνιέο ζηελ νηθνλνκηθή 

ζέζε ηεο επηρείξεζεο κεηαμχ δχν Ηζνινγηζκψλ, ην Γ.Λ.Π.1 απαηηεί λα θαηαξηίδεηαη 

κηα ηδηαίηεξε θαηάζηαζε πνπ λα εκθαλίδεη φιεο απηέο ηηο πιεξνθνξίεο θαη πνπ είλαη 

ε «Καηάζηαζε Μεηαβνιψλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ». 

Σα Ίδηα θεθάιαηα ή Καζαξή Θέζε κηαο επηρείξεζεο είλαη ε 

ππνιεηκκαηηθή αμία πνπ πξνθύπηεη αλ από ην ζύλνιν ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 

Δλεξγεηηθνύ αθαηξεζεί ην ζύλνιν ησλ ζηνηρείσλ ησλ ππνρξεώζεώλ ηεο. Οη 

ζπλήζεηο ινγαξηαζκνί ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ είλαη:  

 Μεηνρηθφ θεθάιαην (θνηλψλ ή πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ). 

 Γηαθνξά απφ ηελ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην. 

 Απνζεκαηηθφ (ηαθηηθφ, έθηαθην, αθνξνιφγεην, εηδηθά απνζεκαηηθά). 

 Γηαθνξέο αλαπξνζαξκνγήο ηεο αμίαο ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ. 

 πλαιιαγκαηηθέο Γηαθνξέο απφ ελζσκάησζε ζπγαηξηθψλ επηρεηξήζεσλ ηνπ 

εμσηεξηθνχ. 

 Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο. 

Σα  νηθνλνκηθά γεγνλόηα ηα νπνία επηθέξνπλ κεηαβνιή ζηα ίδηα θεθάιαηα 

κπνξνύλ λα δηαθξηζνύλ ζε δύν θαηεγνξίεο: 

 πλαιιαγέο κε ηνπο κεηφρνπο, φπσο ε εηζθνξά θεθαιαίσλ θαη ε δηαλνκή 

θεξδψλ (κεξίζκαηα). 

 Οηθνλνκηθά γεγνλφηα πνπ δεκηνπξγνχλ έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη δεκίεο. 
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ύκθσλα κε ην Γ.Λ.Π. 1, όια ηα έζνδα , έμνδα, θέξδε, δεκίεο θαη νη άιιεο 

απμήζεηο ζηα νηθνλνκηθά νθέιε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο πξέπεη λα 

παξνπζηάδνληαη ζηελ Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ Υξήζεο, εθηόο αλ άιιν 

Πξόηππν απαηηεί ή επηηξέπεη δηαθνξεηηθή αληηκεηώπηζε απηώλ ησλ θνλδπιίσλ. 

Τπάξρνπλ θάπνηα πξφηππα ηα νπνία απαηηνχλ θάπνηα θέξδε ή δεκίεο λα 

αλαγλσξίδνληαη απεπζείαο σο κεηαβνιέο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ. Παξαδείγκαηα 

ηέηνησλ πξνηχπσλ είλαη ηα εμήο:  

 Γ.Λ.Π. 8 : Αιιαγή ινγηζηηθήο πνιηηηθήο 

 Γ.Λ.Π. 12 : Αλαβαιιφκελε θνξνινγία πνπ αθνξά ζηνηρεία πνπ 

αλαγλσξίδνληαη απεπζείαο ζηα Ίδηα θεθάιαηα. 

 Γ.Λ.Π. 16 : Θεηηθή δηαθνξά αλαπξνζαξκνγήο απφ ηελ απνηίκεζε 

ελζψκαησλ πάγησλ ζηνηρείσλ ζε εχινγεο αμίεο. 

 Γ.Λ.Π. 21 : πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ελνπνίεζε 

ζπγαηξηθψλ επηρεηξήζεσλ ηνπ εμσηεξηθνχ. 

 Γ.Λ.Π. 36 : Μείσζε ζηελ αμία ελζψκαηνπ παγίνπ ζηνηρείνπ πνπ είρε 

αλαηηκεζεί ζην παξειζφλ. 

 Γ.Λ.Π. 39 : Απνηίκεζε ησλ δηαζεζίκσλ πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ. 

Οη πιεξνθνξίεο πνπ καο παξέρεη απηή ε θαηάζηαζε κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ 

σο εμήο : 

 To θαζαξό θέξδνο ή ηε δεκία ηεο ζπγθεθξηκέλεο ρξήζεο 

 Σν θάζε έζνδν, έμνδν, θέξδνο ή δεκία πνπ βάζεη άιισλ Πξνηχπσλ ή 

Γηεξκελεηψλ, αλαγλσξίδνληαη απεπζείαο ζηα Ίδηα θεθάιαηα, θαζψο θαη ην ζύλνιν 

απηώλ. 

 Σα ζπλνιηθά έζνδα θαη έμνδα ηεο πεξηφδνπ κε δηαρσξηζκό απηνύ ζε πνζά 

πνπ αλαινγνύλ ζηνπο κεηόρνπο ηεο κεηξηθήο επηρείξεζεο θαη ζε δηθαηώκαηα 

κεηνςεθίαο. 
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 Γηα θάζε ζηνηρείν ησλ Ηδίσλ θεθαιαίσλ, ηελ ζσξεπηηθή επίδξαζε ησλ 

κεηαβνιώλ ζηηο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο θαη ησλ δηνξζώζεσλ ιαζώλ πνπ 

αλαγλσξίζηεθαλ ζχκθσλα κε ην Γ.Λ.Π. 8 Λογιζηικέρ πολιηικέρ, μεηαβολέρ ηων 

λογιζηικών εκηιμήζεων και λάθη. 

Μηα θαηάζηαζε κεηαβνιψλ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ πνπ πεξηιακβάλεη κφλν ηα 

ζηνηρεία απηά ζα νλνκάδεηαη Καηάζηαζε Αλαγλσξηζκέλσλ Δζόδσλ θαη Δμόδσλ. 

 Μεηαθνξέο θεθαιαίσλ από / ή πξνο ηνπο κεηόρνπο θαη δηαλνκέο 

κεξηζκάησλ ζηνπο κεηόρνπο (π.ρ. απμήζεηο ή κεηψζεηο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ). 

 Σν ππόινηπν από ην ζσξεπκέλν θέξδνο ή ηε δεκία ζηελ αξρή ηεο 

ρξήζεο, ηελ θίλεζε ηνπ ινγαξηαζκνύ κέζα ζηε ρξήζε, θαζώο θαη ην ππόινηπν 

απηνύ θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπο Ηζνινγηζκνύ. 

 πκθσλία κεηαμύ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο έλαξμεο θαη ηέινπο ρξήζεο γηα 

θάζε θαηεγνξία θεθαιαίνπ, γηα ηε δηαθνξά ππέξ ην άξηην θαη γηα θάζε απνζεκαηηθφ, 

γλσζηνπνηψληαο μερσξηζηά θάζε κεηαβνιή. 

Οη ηξεηο ηειεπηαίεο πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα ζπκπεξηιακβάλνληαη είηε ζηελ 

Καηάζηαζε Μεηαβνιψλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ, είηε ζε μερσξηζηή θαηάζηαζε ζηηο 

Δπεμεγεκαηηθέο εκεηψζεηο πνπ ζεσξνχληαη αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. Μ’ άιια ιφγηα, νη κεηαβνιέο ζηα Ίδηα Κεθάιαηα κπνξνχλ λα 

παξνπζηαζηνχλ κε δχν ηξφπνπο : 

 Δίηε κε ηελ Καηάζηαζε Μεηαβνιώλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ (Statement of 

changes in Equity), ζηελ νπνία παξνπζηάδεηαη ε ζπκθσλία κεηαμχ ππνινίπνπ 

έλαξμεο θαη θιεηζίκαηνο ηεο ρξήζεο γηα θάζε ζηνηρείν ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ, 

παξέρνληαο ηαπηφρξνλα φιεο ηηο πξναλαθεξζέληεο πιεξνθνξίεο. 

 είηε ηελ Καηάζηαζε Αλαγλσξηζκέλσλ Δζόδσλ-Δμόδσλ (Statement of 

recognized income and expenses) ε νπνία πεξηιακβάλεη κφλν ην ζχλνιν ησλ 

εζφδσλ θαη εμφδσλ (θεξδψλ θαη δεκηψλ) πνπ αλαγλσξίδνληαη απεπζείαο ηφζν ζηα 

απνηειέζκαηα ρξήζεο, φζν θαη απεπζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα. Σα ππφινηπα ζηνηρεία 

παξνπζηάδνληαη ζηηο Δπεμεγεκαηηθέο εκεηψζεηο. 
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5.4. Καηάζηαζε Σακεηαθώλ Ρνώλ 

Οη πιεξνθνξίεο πνπ  πξνθχπηνπλ απφ απηή ηελ θαηάζηαζε παξέρνπλ ζηνπο 

ρξήζηεο κηα βάζε εθηίκεζεο ηεο ηθαλόηεηαο ηεο νηθνλνκηθήο νληόηεηαο λα 

δεκηνπξγεί ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδύλακα θαη ησλ αλαγθώλ ηεο 

νηθνλνκηθήο νληόηεηαο λα ρξεζηκνπνηεί απηέο ηηο ηακεηαθέο ξνέο. Σν Γ.Λ.Π. 7  

Καηαζηάζειρ Σαμειακών Ροών ζέηεη απαηηήζεηο γηα ηελ παξνπζίαζε ηεο θαηάζηαζεο 

απηήο θαη ησλ ζρεηηθψλ γλσζηνπνηήζεσλ. ηελ ζπλέρεηα, παξαζέηνπκε νξηζκέλα 

απφ ηα θπξηφηεξα ζεκεία απηνχ ηνπ Πξνηχπνπ. 

Ζ νηθνλνκηθή νληφηεηα ζα θαηαξηίδεη κηα θαηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ, 

ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο απηνχ ηνπ Πξνηχπνπ θαη ζα ηελ παξνπζηάδεη σο έλα 

αλαπφζπαζην κέξνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο γηα θάζε πεξίνδν, γηα ηελ 

νπνία παξνπζηάδνληαη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  

Ζ θαηάζηαζε απεηθνλίδεη ηηο ηακηαθέο ξνέο ζηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ, 

ηαμηλνκεκέλεο θαηά ιεηηνπξγηθέο, επελδπηηθέο θαη ρξεκαηνδνηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο. 

Οη ηακεηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο εκθαλίδνληαη 

ρξεζηκνπνηψληαο : 

 είηε ηελ άκεζε κέζνδν, θαηά ηελ νπνία γλσζηνπνηνχληαη νη θχξηεο 

θαηεγνξίεο αθαζαξίζησλ εηζπξάμεσλ θαη αθαζαξίζησλ θαηαβνιψλ κεηξεηψλ 

 είηε ηελ έκκεζε κέζνδν, θαηά ηελ νπνία ην θέξδνο ή ε δεκία αλακνξθψλεηαη 

κε βάζε ηηο επηδξάζεηο ησλ ζπλαιιαγψλ κε ηακεηαθήο θχζεο, ησλ αλαβαιιφκελσλ ή 

ησλ πξνβιεπφκελσλ νξγαληθψλ εηζπξάμεσλ ή πιεξσκψλ, φπσο επίζεο θαη ησλ 

ζηνηρείσλ εζφδσλ ή εμφδσλ πνπ ζπλδένληαη κε επελδπηηθέο ή ρξεκαηνδνηηθέο 

ηακεηαθέο ξνέο. 

Ζ νηθνλνκηθή νληφηεηα εκθαλίδεη μερσξηζηά ηηο θχξηεο θαηεγνξίεο 

αθαζαξίζησλ εηζπξάμεσλ θαη αθαζαξίζησλ θαηαβνιψλ κεηξεηψλ, πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ επελδπηηθέο θαη ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, εθηφο αλ νη ηακεηαθέο ξνέο 

εκθαλίδνληαη ζε θαζαξή βάζε. 
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Οη ηακεηαθέο ξνέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο αθφινπζεο ιεηηνπξγηθέο, 

επελδπηηθέο ε ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κπνξεί λα εκθαλίδνληαη ζε  θαζαξή 

βάζε : 

 εηζπξάμεηο θαη πιεξσκέο γηα ινγαξηαζκφ πειαηψλ, φηαλ νη ηακεηαθέο ξνέο 

αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πειάηε κάιινλ, παξά εθείλεο ηεο 

επηρείξεζεο θαη 

 εηζπξάμεηο θαη πιεξσκέο γηα ζηνηρεία, ησλ νπνίσλ ε ηαρχηεηα θπθινθνξίαο 

είλαη πςειή, ηα πνζά είλαη κεγάια θαη νη ιήμεηο ηνπ είλαη ζχληνκεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 54 - 

 

5.5. εκεηώζεηο 

Οη ζεκεηψζεηο ζα : 

 παξνπζηάδνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηε βάζε θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθώλ 

θαηαζηάζεσλ θαη γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ εθαξκφζηεθαλ, 

 γλσζηνπνηνχλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύλ ηα Γ.Π.Υ.Π. πνπ δελ 

παξνπζηάδνληαη ζηελ όςε ηνπ Ηζνινγηζκνύ, ηεο Καηάζηαζεο Λνγαξηαζκνύ 

Απνηειεζκάησλ Υξήζεο, ηεο Καηάζηαζεο Μεηαβνιώλ ησλ Ηδίσλ θεθαιαίσλ ή 

ηεο Καηάζηαζεο Σακεηαθώλ Ρνώλ θαη 

 παξέρνπλ πιεξνθνξίεο επηπξόζζεηεο πνπ δελ παξνπζηάδνληαη ζηελ φςε 

ησλ ππφινηπσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, αιιά είλαη ζρεηηθέο γηα ηελ θαηαλφεζε 

νπνησλδήπνηε εμ’απηψλ. 

 ην κέηξν πνπ απηφ είλαη εθηθηφ, νη ζεκεηώζεηο πξέπεη λα παξνπζηάδεηαη 

κε ζπζηεκαηηθό ηξόπν. Κάζε ζηνηρείν ζηελ φςε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

πξέπεη λα παξαπέκπεη ζε νπνηαδήπνηε ζρεηηθή πιεξνθνξία ησλ ζεκεηψζεσλ. 

Δπίζεο , νη ζεκεηψζεηο ζα πεξηιακβάλνπλ γλσζηνπνηήζεηο γηα ζέκαηα, φπσο : 

 Σε βάζε ή ηηο βάζεηο επιμέηρηζης πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ 

θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 Σηο ινηπέο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη πνπ είλαη 

απαξαίηεηεο γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 Σηο θξίζεηο ηεο δηνίθεζεο θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο εθαξκνγήο ησλ 

ινγηζηηθώλ πνιηηηθώλ ηεο επηρείξεζεο (ζηελ πεξίιεςε ησλ ζεκαληηθψλ 

ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ ή ζε άιιεο ζεκεηψζεηο) πνπ έρνπλ ηελ ζεκαληηθφηεξε 

επίδξαζε ζηα πνζά πνπ αλαγλσξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, εθηφο 

εθείλσλ πνπ αθνξνχλ ζε εθηηκήζεηο. 

 Σν πνζό ησλ κεξηζκάησλ πνπ πξνηείλεηαη ε δειψλεηαη πξηλ ηελ έγθξηζε ηεο 

έθδνζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, αιιά δελ αλαγλσξίδεηαη σο δηάζεζε ζηνπο 

θαηφρνπο κεηνρψλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ θαη ην αλαινγνχλ πνζφ αλά 

κεηνρή. 



- 55 - 

 

 Σν πνζό νπνησλδήπνηε ζσξεπκέλσλ κεξηζκάησλ πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ 

πνπ δελ έρνπλ αλαγλσξηζηεί. 
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6. ΜΔΛΔΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΠΟΤ ΠΑΡΔΥΟΤΝ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ 

ΔΗΖΓΜΔΝΧΝ ΣΟ Υ.Α.Α. ΠΟΤ ΤΝΣΑΥΘΖΚΑΝ ΜΔ ΒΑΖ 

ΣΑ Γ.Π.Υ.Π. 

 

ην παξφλ θεθάιαην, παξνπζηάδνληαη ηα  ζπγθεληξσηηθά ηα απνηειέζκαηα ηεο 

κειέηεο ησλ Ηζνινγηζκψλ θαη Καηαζηάζεσλ Απνηειεζκάησλ ρξήζεο, δέθα κεγάισλ 

επηρεηξήζεσλ, πνπ ζπληάρζεθαλ ην 2004 κε βάζε ηα Γ.Π.Υ.Π θαη ην Διιεληθφ 

Γίθαην. Οη επηρεηξήζεηο ησλ νπνίσλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κειεηήζεθαλ είλαη : 

 

 ΑΛΟΤΜΗΛ ΜΤΛΩΝΑ-ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΑΛΟΤΜΗΝΗΟΤ Α.Δ. 

 ΒΗΟΥΑΛΚΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΥΑΛΚΟΤ ΚΑΗ 

ΑΛΟΤΜΗΝΗΟΤ Α.Δ. 

 ΚΛΩΝΑΣΔΞ ΟΜΗΛΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Α.Δ. 

 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΤΦΑΝΣΟΤΡΓΗΑ Α.Δ. 

 Μ.Η.ΜΑΪΛΛΖ Α.Β.Δ.Δ. 

 ΜΖΥΑΝΗΚΖ Α.Δ. 

 ΝΔΟΥΖΜΗΚΖ Λ.Β.ΛΑΤΡΔΝΣΗΑΓΖ Α.Β.Δ.Δ. 

 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΣΔΥΝΟΓΟΜΗΚΖ ΣΔΒ Α.Δ. 

 ΜΔΣΑΛΛΟΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΑΡΚΑΓΗΑ-Υ.ΡΟΚΑ Α.Β.Δ.Δ. 

 ΣΗΣΑΝ Α.Δ. 

 

Οη Ηζνινγηζκνί θαη νη Καηαζηάζεηο Απνηειεζκάησλ Υξήζεο απηψλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ  παξνπζηάδνληαη ζην Παξάξηεκα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 
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Ζξοδα ίδρυςθσ και πρϊτθσ εγκατάςταςθσ 
 Ζξοδα ερευνϊν και ανάπτυξθσ                                                      
Εξοδα αυξιςεωσ κεφαλαίου και ζκδοςθσ 
ομολογ.δανείων. 
 Ζξοδα κτιςθσ ακινθτοποιιςεων Τόκοι  δανείων  
καταςκευαςτικισ περιόδου κλπ. 

Δεν καταχωροφνται ςτον Ιςολογιςμό, αλλά ςτθν Κατάςταςθ 
Αποτελεςμάτων Χριςθσ. Τα ζξοδα ζρευνασ και ανάπτυξθσ 
καταχωροφνται, βάςει του Δ.Λ.Π.38, ςτα άχλα περιουςιακά ςτοιχεία. 
Τα ζξοδα αυξιςεων κεφαλαίου μποροφν να εμφανίηονται 
αφαιρετικά του αποκεματικοφ υπζρ το άρτιο, ενϊ οι τόκοι δανείων 
καταςκευαςτικισ περιόδου, δθλ. ενόσ μθ άμεςα εκμεταλλεφςιμου 
παγίου, κεφαλαιοποιοφνται ςτθν αξία του παγίου. 

Τα ζξοδα αυτά αποτελοφν μια ιδιαίτερθ κατθγορία 
του Πάγιου Ενεργθτικοφ, που από τθν επιςτιμθ 
καλείται και πλαςματικό πάγιο ενεργθτικό, τισ 
"Αςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ και τα ζξοδα 
πολυετοφσ απόςβεςθσ" (Λογ.16) του Πάγιου 
Ενεργθτικοφ. 

Ενςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ ι ενςϊματα αγακά 
Δ.Λ.Π.16  

Τα ενςϊματα αγακά είναι τα περιουςιακά ςτοιχεία που κατζχονται 
για χριςθ ςτθν παραγωγι ι παροχι υπθρεςιϊν, για εκμίςκωςθ ςε 
άλλουσ ι για διοικθτικοφ ςκοποφσ και αναμζνεται να 
χρθςιμοποιθκοφν για περιςςότερο από μια λογιςτικι περίοδο. H 
επιχείρθςθ μπορεί να ακολουκιςει τθν εναλλακτικι μζκοδο, δθλ. τθ 
μζκοδο αναπροςαρμογισ ι αποτίμθςθσ ςτθν εφλογθ αξία ι τθ 
βαςικι μζκοδο (μζκοδοσ κόςτουσ μείον ςωρευμζνεσ αποςβζςεισ). 
Στo Προςάρτθμα, υπάρχει ανάλυςθ των αναπροςαρμοηόμενων 
αξιϊν, των ςωρευμζνων αποςβζςεων(βάςει εκτιμϊμενθσ διάρκειασ 
ωφζλιμθσ ηωισ) και τθσ αναπόςβεςτθσ αξίασ. Tα ςτοιχεία που τισ 
ςυνκζτουν διαχωρίηονται ςε κατθγορίεσ(ςτθν όψθ του Ιςολογιςμοφ 
ι, ςυνικωσ, ςτισ ςθμειϊςεισ).Όταν θ λογιςτικι τουσ αξία  υπερβαίνει 
τθν ανακτιςιμθ αξία, θ διαφορά (ηθμία απομείωςθσ) καταχωρείται 
άμεςα ςτα αποτελζςματα ωσ ζξοδο. (βλ.ςελ.39-40) 

Περιλαμβάνει τα υλικά αγακά που αποκτά θ 
επιχείρθςθ με ςκοπό να τα χρθςιμοποιεί ωσ μζςα 
για δράςεϊσ τθσ, κατά τθ διάρκεια τθσ ωφζλιμθσ 
ηωισ τθσ, θ οποία είναι οπωςδιποτε μεγαλφτερθ 
από ζνα ζτοσ. Αποτιμϊνται ςτθν αξία κτιςεωσ 
τουσ, θ οποία μπορεί να αυξάνεται με το κόςτοσ 
επεκτάςεων, προςκθκϊν και βελτιϊςεων. 

Αςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ ι άχλα πάγια ςτοιχεία 
(αναγνωρίςιμα μθ χρθματικά περιουςιακά 
ςτοιχεία χωρίσ φυςικι υπόςταςθ) Δ.Λ.Π.38 

Περιλαμβάνει πόρουσ για απόκτθςθ, ανάπτυξθ,ςυντιρθςθ ι 
αναβάκμιςθ επιςτθμονικϊν ι τεχνικϊν γνϊςεων,ςχεδιαμοφ και 
εφαρμογισ νζων διαδικαςιϊν ι ςυςτθμάτων, αδειϊν, πνευματικισ 
ιδιοκτθςίασ, γνϊςεων αγοράσ και εμπορικϊν ςθμάτων (θλεκτρονικό 
λογιςμικό, άδειεσ ευρεςιτεχνίασ, ςυγγραφικά δικαιϊματα, άδειεσ 
χριςθσ τεχνογνωςίασ, δαπάνεσ ζρευνασ, δαπάνεσ γεολογικισ φφςθσ 
κλπ).Το άυλο περιουςιακό ςτοιχείο, βάςει οριςμοφ του Δ.Λ.Π.38, 
διαχωρίηεται ι μπορεί να διαχωριςτεί από τθν οικονομικι οντότθτα 

Περιλαμβάνει τα δεκτικά χρθματικισ αποτίμθςθσ 
αςϊματα (άχλα) οικονομικά αγακά, τα οποία θ 
επιχείρθςθ αποκτά με ςκοπό να τα χρθςιμοποιεί 
παραγωγικά για χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο 
από ζνα ζτοσ και είναι δυνατό να αποτελζςουν 
αντικείμενο ςυναλλαγισ, είτε αυτά μόνα, είτε μαηί 
με τθν επιχείρθςθ ("Αςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ 
και τα ζξοδα πολυετοφσ απόςβεςθσ" (Λογ.16) του 
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και να πωλθκεί, μεταβιβαςτεί, παραχωρθκεί, ενοικιαςτεί ι 
ανταλλαχκεί μεμονωμζνα ι ςε ςυνδυαςμό με ςχετικό ςυμβάλαιο, 
περιουςιακό ςτοιχείο ι υποχρζωςθ ι προκφπτει από ςυμβατικά ι 
άλλα νομικά δικαιϊματα. Αποτιμοφνται αρχικά ςτο κόςτοσ. Όταν 
προκφπτει υπεραξία από τθν αναπροςαρμογι ςτθν εφλογθ αξία 
υπόκειται ςε ζλεγχο απομείωςθσ και περιλαμβάνεται ςτα 
ςυςςωρευμζνα κζρδθ εισ νζο μειωμζνθ κατά τθν ςχετικι 
αναβαλλόμενθ φορολογικι υποχρζωςθ(βλ.ςελ.40). 

Πάγιου Ενεργθτικοφ). 

Επενδφςεισ ςε ακίνθτα Δ.Λ.Π.40 
Ακίνθτα που κατζχονται για να κερδίηονται μιςκϊματα ι για 
κεφαλαιακοφσ ςκοποφσ. Αποτιμϊνται είτε ςτο κόςτοσ είτε ςτθν 
εφλογθ αξία.(βλ.ςελ.40). 

Περιλαμβάνονται ςτο λογ.18"Συμμετοχζσ και 
μακροπρόκεςμεσ απαιτιςεισ". 

Επενδφςεισ ςε κυγατρικζσ  επιχειριςεισ                                                                                                                                                                                 
Επενδφςεισ ςε ςυγγενείσ επιχειριςεισ (Δ.Λ.Π.27 & 
28)             

Αποτελοφν μια μορφι "Συμμετοχισ".Καταχωροφνται ςτο 
Κυκλοφοροφν Ενεργθτικό ςυνικωσ με τθ μζκοδο τθσ κακαρισ κζςθσ, 
(περιλαμβάνουν τισ τυχόν προςκικεσ μείον τισ πωλιςεισ, το μερίδιο 
κζρδουσ, τισ τυχόν επιδράςεισ από φόρο, μερίςματα και 
ςυναλλ.διαφορζσ. 

Περιλαμβάνονται ςτο λογ.18"Συμμετοχζσ και 
μακροπρόκεςμεσ απαιτιςεισ". 

Επενδφςεισ ςε κοινοπραξίεσ Δ.Λ.Π.31 
Περιλαμβάνει τθ ςυμμετοχι ςε κοινοπραξία, δθλ. ςε ζναν ςυμβατικό 
διακανονιςμό, με τον οποίο δφο ι περιςςότερα μζρθ αναλαμβάνουν 
μια οικονομικι δραςτθριότθτα που υπόκειται ςε από κοινοφ ζλεγχο. 

Περιλαμβάνονται ςτο λογ.18"Συμμετοχζσ και 
μακροπρόκεςμεσ απαιτιςεισ". 

Βιολογικά περιουςιακά ςτοιχεία                                                         
(Δ.Λ.Π. 41 Γεωργία) 

Περιλαμβάνουν ηωντανά ηϊα ι φυτά(πρόβατα, δζντρα ςε μια φυτεία 
δάςουσ, φυτείεσ, γαλακτοπαραγωγά ηϊα, χοίροι, κάμνοι, αμπζλια, 
οπωροφόρα δζντρα κλπ). Αποτιμϊνται ςτθν εφλογθ αξία, οι 
μεταβολζσ τθσ οποίασ καταχωροφνται ςτα αποτελζςματα χριςθσ. 

Αποτιμϊνται ςτθν αξία κτιςθσ και δεν 
πραγματοποιοφνται αποςβζςεισ. 

Μακροπρόκεςμεσ απαιτιςεισ Δ.Λ.Π.1  
Περιλαμβάνουν εγγυιςεισ προσ Οργανιςμοφσ, ενοικίων κτιρίων, 
αυτοκινιτων, απαιτιςεισ από το προςωπικό κ.λ.π. 

Περιλαμβάνονται ςτο λογ.18"Συμμετοχζσ και 
μακροπρόκεςμεσ απαιτιςεισ". 

Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ Δ.Λ.Π.12 

Πλθροφοροφμαςτε για το ςυγκεκριμζνο κονδφλι από το "Μθ 
κυκλοφοροφν Ενεργθτικό"(εφόςον εμφανίηεται θ κατάταξθ ςε 
κυκλοφοροφντα και μθ, ςε βραχυπρόκεςμεσ και μθ 
υποχρεϊςεισ)(βλ.ςελ.43) 

Δεν προβλζπεται θ λογιςτικι παρακολοφκθςθ των 
αναβαλλόμενων φορολογικά 
απαιτιςεων.(Υπάρχει ςχετικι αναφορά από τον 
2190/20, μόνο για τισ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ 
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καταςτάςεισ). 
 

Αποκζματα(αϋφλεσ, θμιτελι και τελικά προϊόντα, 
εμπορεφματα) Δ.Λ.Π.2 

Αποτίμθςθ ςτθ χαμθλότερθ τιμι μεταξφ κόςτουσ κτιςθσ και κακαρισ 
ρευςτοποιιςιμθσ αξίασ.Υποταξινομοφνται ςε εμπορεφματα, ζτοιμα 
& θμιτελι προϊόντα, α' & β' φλεσ, (όχι όμωσ τισ προκαταβολζσ για 
αγορζσ αποκεμάτων), περιλαμβάνει δαπάνεσ αγοράσ, κόςτοσ 
μετατροπισ κλπ. Ανάλυςθ ςτθν όψθ του Ιςολογιςμοφ ι ςτισ 
Σθμειϊςεισ(βλ.ςελ.43). 

Η τιμι κτιςθσ προςδιορίηεται με τισ μεκόδουσ 
FIFO, LIFO, Μ.Σ.Κ., Πρότυπο κόςτοσ κλπ.Όλα τα 
αποκζματα αποτιμϊνται με τον ίδιο τρόπο. Επί 
υποτίμθςθσ αποκζματοσ, θ αξία αποτίμθςθσ 
ςυνιςτά πλζον τθν νζα αξία κτιςθσ. 

Απαιτιςεισ                                                                           
( Δ.Λ.Π.1 & Δ.Λ.Π.18 Ζςοδα) 

Αποτιμϊνται ςτθν ονομαςτικι τουσ αξία μείον τισ προβλζψεισ για μθ 
ειςπρακτζα υπόλοιπα. Οι μακροπρόκεςμεσ αποτιμϊνται ςτο 
αναπόςβεςτο κόςτοσ, βάςει τθσ μεκόδου του πραγματικοφ 
επιτοκίου.Γίνεται διαχωριςμόσ ςτισ "Εμπορικζσ απαιτιςεισ' (πελάτεσ, 
γραμμάτια ειςπρακτζα, επιταγζσ ειςπρακτζεσ, μείον τισ προβλζψεισ 
επιςφαλειϊν) και ςτισ "Λοιπζσ απαιτιςεισ και 
προκαταβολζσ"(παρακρατθκζντεσ φόροι,ΦΠΑ, προκαταβολζσ ςε 
προςωπικό, προμθκευτζσ-πιςτωτζσ, επί αποδϊςει 
λογ/μοφσ,προπλθρωκζντα ζξοδα, ειςπρακτζα ζςοδα,απαιτιςεισ από 
κυγατρικζσ, λοιποί χρεϊςτεσ). Ο διαχωριςμόσ μπορεί να γίνει και 
ςτθν όψθ του Ιςολογςιμοφ. 

Οι βραχυπρόκεςμεσ απαιτιςεισ παρακολουκοφ-
νται ςτουσ λογ. τθσ ομάδασ 3 του Κυκλοφοροφντοσ 
Ενεργθτικοφ. Οι Μακρυπρόκεςμεσ απαιτιςεισ 
παρακολουκοφνται ςτουσ λογ.18.02-18.16 τθσ 
ομάδασ 1 του Πάγιου Ενεργθτικοφ. 

Χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία          ( 
Δ.Λ.Π.32 & Δ.Λ.Π. 39) 

Κατατάςςονται ςτα "Χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία 
κατεχόμενα για εμπορικοφσ ςκοποφσ" ι ςτισ 'Κρατοφμενεσ μζχρι τθ 
λιξθ επενδφςεισ" ι ςτα "Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία διακζςιμα 
προσ πϊλθςθ" ι χρθματοιοκονομικά ςτοιχεία αποτιμϊμενα ςτθν 
εφλογθ αξία με μεταβολζσ ςτα αποτελζςματα ι δάνεια και 
απαιτιςεισ (προορίηονται να ρευςτοποιθκοφν εντόσ δϊδεκα μθνϊν 
από τθν ςφνταξθ του Ιςολογιςμοφ) (βλ.ςελ.40) 

Αντιςτοιχεί ςτο λογ.34 "Χρεϊγραφα", ςτον οποίο 
παρακολουκοφνται τα ευκόλωσ ρευςτοποιιςιμα 
χρεόγραφα, που αποκτά θ επιχείρθςθ με ςκοπό 
τθν προςωρινι τοποκζτθςθ κεφαλαίων τθσ. Ενϊ, 
τα χρεόγραφα που αποκτϊνται με ςκοπό τθ 
διαρκι κατοχι τουσ για τθν άςκθςθ επιρροισ ςτισ 
αντίςτοιχεσ εταιρίεσ, χαρακτθρίηονται ωσ 
ςυμμετοχζσ. 

Απαιτιςεισ από ςυνδεδεμζνεσ και λοιποφ 
ενδιαφζροντασ επιχειριςεισ Δ.Λ.Π.32, 39 

Περιλαμβάνουν απαιτιςεισ από ςυνδεδεμζνεσ επιχειριςεισ, 
κοινοπραξίεσ κλπ 

Περιλαμβάνονται ςτο λογ.18"Συμμετοχζσ και 
μακροπρόκεςμεσ απαιτιςεισ". 
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Ταμειακά διακζςιμα και ταμιακά ιςοδφναμα 
Δ.Λ.Π. 7, 39 

 Περιλαμβάνει τα μετρθτά και οι υψθλισ ρευςτότθτασ και χαμθλοφ 
κινδφνου επενδφςεισ 

Παρακολουκοφνται ςτο λογ.38 "Χρθματικά 
διακζςιμα" και περιλαμβάνουν τα μετρθτά ςε 
ευρϊ και ξζνο νόμιςμα, τισ επιταγζσ ειςπρακτζεσ, 
τα λθγμζνα τοκομερίδια που μποροφν να 
ειςπραχκοφν ςε πρϊτθ ηιτθςθ και τισ κατακζςεισ 
όψεωσ. 

Μετοχικό κεφάλαιο 

Πλθροφοροφμαςτε για το εγκεκριμζνο και πλιρεσ καταβεβλθμζνο 
μετοχικό κεφάλαιο που αναλογεί ςτου κατόχουσ μετοχϊν τθσ 
μθτρικισ εταιρίασ. Μπορεί να διαχωρίηεται ςτισ υποκατθγορίεσ του 
ςτθν όψθ του Ιςολογιςμοφ ι ςτισ Σθμειϊςεισ. 

Στο λογ.40 "Κεφάλαιο", απεικονίηεται θ 
ονομαςτικι αξία των μετοχϊν. Πάντοτε 
λαμβάνεται υπ'όψθ το καταβλθμζνο μετοχικό 
κεφάλαιο. 

Αποκεματικά κεφάλαια 

Μασ πλθροφοροφν για το ςφνολο του τακτικοφ αποκεματικοφ, των 
ειδικϊν αποκεματικϊν, των αποκεματικϊν αναπτυξιακϊν νόμων, 
αποκεματικϊν υπζρ το άρτιο,διαφορζσ αναπροςαρμογισ πάγιων 
ςτοιχείων,αφορολόγθτων ζςοδων, εςόδων φορολογθκζντων κατά 
ειδικό τρόπο(μείον τα αποκεματικά ςυναλλαγματικϊν διαφορϊν). 
Μπορεί να διαχωρίηεται ςτισ υποκατθγορίεσ του ςτθν όψθ του 
Ιςολογιςμοφ ι ςτισ Σθμειϊςεισ. 

Τα ςυςςωρευμζνα κακαρά κζρδθ που δεν ζχουν 
διανεμθκεί ςτουσ μετόχουσ, οφτε ζχουν 
κεφαλαιοποιθκεί, καταχωροφνται ςτουσ 
λογ.41.02-41.05,41.08-41.09 & 41.90-41.92. 

Δικαιϊματα μειοψθφίασ 
Δικαιϊματα των τρίτων πάνω ςτα Κδια κεφάλαια που προκφπτουν 
κατά τθν ενοποίθςθ των κυγατρικϊν με τθ μζκοδο τθσ ολικισ 
ενοποίθςθσ.Είναι ςτοιχείο των Ιδίων κεφαλαίων. 

Εμφανίηονται διακεκριμζνα εντόσ τθσ Κακαρισ 
Θζςθσ των μετόχων. 

Μακροπρόκεςμα δάνεια 

Περιλαμβάνονται τραπεηικά δάνεια, υποχρεϊςεισ χρθματοδοτικισ 
μίςκωςθσ κλπ.(ανάλυςι τουσ ςτο Προςάρτθμα) Καταχωροφνται όςα 
είναι αποπλθρωτζα εντόσ ενόσ ζτουσ από τθν θμερομθνία του 
Ιςολογιςμοφ, ςτθν εφλογθ αξία τουσ μειωμζνθ κατά τα ζξοδα τθσ 
ςυναλλαγισ. Στθν ςυνζχεια, αποτιμϊνται ςτο αναπόςβεςτο κόςτοσ, 
βάςει τθσ μεκόδου του πραγματικοφ επιτοκίου. 

Οι μακροπρόκεςμεσ χρθματοδοτιςεισ προσ τθν 
επιχείρθςθ(τραπεηικά δάνεια, ομολογιακά δάνεια, 
γραμμάτια πλθρωτζα, δάνεια από ςυνδεδεμζνεσ 
επιχειριςεισ κλπ) αποτελοφν ιδιαίτερθ κατθγορία 
και καταχωροφνται ςτον λογ.45"Μακροπρόκεςμεσ 
υποχρεϊςεισ". 

Πρόβλεψθ για αποηθμίωςθ προςωπικοφ ι 
Παροχζσ ςτο πορςωπικό λόγω εξόδου από τθν 
υπθρεςία ι Παροχζσ τερματιςμοφ τθσ 

Εμφανίηονται ςτισ Μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ, βάςει ςχετικϊν 
αναλογιςτικϊν μελετϊν ςφμφωνα με τα ςχετικά πρότυπα. Αφοροφν 
βζβαιο γεγονόσ, με αβζβαιο το ποςό και το χρόνο. Το αβζβαιο 

Μασ πλθροφοροφν οι λογ. του 44 "Προβλζψεισ" . 
Υπολογίηονται βάςει του Ν.2190/1920.Η 
πρόβλεψθ αφορά αβζβαιο γεγονόσ , αβζβαιο 
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αποςχόλθςθσ κλπ (Δ.Λ.Π. 19 Παροχζσ ςε 
εργαηόμενουσ & Δ.Λ.Π.37 Προβλζψεισ, 
ενδεχόμενεσ υποχρεϊςεισ και ενδεχόμενα 
περιουςιακά ςτοιχεία) 

γεγονόσ ονομάηεται ενδεχόμενθ υποχρζωςθ και δε 
λογιςτικοποιείται, παρά μόνο γνωςτοποιείται. 

χρόνο και αβζβαιο ποςό. 

Κρατικζσ επιχορθγιςεισ  Δ.Λ.Π.20 

Επιχορθγιςεισ οι οποίεσ ζχουν παραςχεκεί ςτθν επιχείρθςθ, για να 
επιςτραφοφν κάτω από οριςμζνεσ ςυνκικεσ, καταχωροφνται ςτισ 
μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ, μζχρι που θ πικανότθτα επιςτροφισ 
τουσ γίνει πολφ μικρι. Τότε κεωροφνται ενδεχόμενεσ υποχρεϊςεισ, 
ζωσ ότου θ επιςτροφι τουσ κεωρείται πολφ απομακριςμζνθ. 

Για τισ επιχορθγιςεισ Δθμοςίου, Ε.Ε. κλπ. 
Πλθροφοροφμαςτε από το λογ. 
41.10"Επιχορθγιςεισ παγίων επενδφςεων" . 

Μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ χρθματοδοτικϊν 
μιςκϊςεων Δ.Λ.Π.17 

Αναλφονται ανά κατθγορία παγίων ςτοιχείων ςτισ ςθμειϊςεισ οι 
μιςκϊςεισ με ορίηοντα μεγαλφτερο του ενόσ ζτουσ. 

Καταχωροφνται ςτο λογ.45 "Μακροπρόκεςμεσ 
υποχρεϊςεισ" 

Λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ 
Π.χ.φόροι φορολογικοφ ελζγχου, φόροσ υπεραξίασ αναπροςαρμογισ 
ακινιτων κλπ 

Καταχωροφνται ςτο λογ.45 "Μακροπρόκεςμεσ 
υποχρεϊςεισ" 

Λοιπζσ προβλζψεισ (για κινδφνουσ και ζξοδα-
πλθροφόρθςθ για αναμενόμενθ θμερομθνία 
ρευςτοποίθςθσ)Δ.Λ.Π.37 

Αφορά προβλζψεισ με μακροπρόκεςμο ορίηοντα. Γενικά, οι 
προβλζψεισ μποροφν να εμφανίηονται αναλυτικά ςτθν όψθ του 
Ιςολογιςμοφ ι ςτισ ςθμειϊςεισ. 

Μασ πλθροφοροφν οι λογ. του 44 "Προβλζψεισ" . 
Υπολογίηονται βάςει του Ν.2190/1920. 

Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ υποχρζωςεισ 
Δ.Λ.Π.12 

Εμφανίηονται ςτισ Μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ. Βάςει των 
Δ.Π.Χ.Π., οι αναβαλλόμενοι φόροι ειςοδιματοσ υπολογίηονται για τισ 
προςωρινζσ διαφορζσ μεταξφ των λογιςτικϊν αξιϊν και τθσ 
φορολογικισ βάςθσ των ςτοιχείων ενεργθτικοφ και πακθτικοφ 
χρθςιμοποιϊντασ το κεςπιςμζνο φορολογικό ςυντελεςτι(βλ.ςελ.43) 

Δεν προβλζπεται θ λογιςτικι παρακολοφκθςθ των 
αναβαλλόμενων φορολογικά 
απαιτιςεων.(Υπάρχει ςχετικι αναφορά από τον 
2190/20, μόνο για τισ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ 
καταςτάςεισ). 

Εμπορικζσ υποχρζωςεισ ι Προμθκευτζσ & Λοιπζσ 
υποχρεϊςεισ  

Ενςωματϊνονται οι βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ των 
Προμθκευτϊν, των προκαταβολϊν πελατϊν και των Επιταγϊν 
Πλθρωτζων μεταχρονολογθμζνων, δεδουλευμζνα ζξοδα, 
αςφαλιςτικοί οργανιςμοί και διάφοροι άλλοι φόροι-τζλθ 

Σχετικζσ πλθροφορίεσ αντλοφμε από το λογ. 50 
"Προμθκευτζσ". 

Βραχυπρόκεςμα δάνεια 

Περιλαμβάνονται τραπεηικά δάνεια, υποχρεϊςεισ χρθματοδοτικισ 
μίςκωςθσ κλπ.(ανάλυςι τουσ ςτο Προςάρτθμα) Καταχωροφνται όςα 
είναι αποπλθρωτζα εντόσ ενόσ ζτουσ από τθν θμερομθνία του 
Ιςολογιςμοφ, ςτθν εφλογθ αξία τουσ μειωμζνθ κατά τα ζξοδα τθσ 

Οι υποχρεϊςεισ τθσ επιχείρθςθσ από τισ πάςθσ 
φφςεωσ βραχυπρόκεςμεσ χρθματοδοτιςεισ που 
λαμβάνει από τράπεηεσ(κεφαλαίου κίνθςθσ) 
περιλαμβάνονται ςτο λογ.52 "Τράπεηεσ-
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ςυναλλαγισ. Στθν ςυνζχεια, αποτιμϊνται ςτο αναπόςβεςτο κόςτοσ, 
βάςει τθσ μεκόδου του πραγματικοφ επιτοκίου. 

λογαριαςμοί βραχυπροκζςμων υποχρεϊςεων". 

Βραχυπρόκεςμο μζροσ μακροπροκζςμων  
δανείων 

Περιλαμβάνουν  μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ πλθρωτζεσ εντόσ 
ενόσ ζτουσ 

Παρακολουκοφνται  ςτο λογ.53.17 
"Μακροπορόκεςμεσ υποχρεϊςεισ πλθρωτζεσ ςτθν 
επόμενθ χριςθ ςε €" ι 53.18 "Μακροπορόκεςμεσ 
υποχρεϊςεισ πλθρωτζεσ ςτθν επόμενθ χριςθ ςε 
ξζνο νόμιςμα". 

Βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ χρθματοδοτικϊν 
μιςκϊςεων                          (Δ.Λ.Π.17 Μιςκϊςεισ) 

Καταχωροφνται οι μιςκϊςεισ με ορίηοντα ενόσ ζτουσ(ανάλυςι τουσ 
ςτο Προςάρτθμα) 

Μποροφμε να πλθροφορθκοφμε για τισ 
υποχρεϊςεισ αυτζσ από τθν ομάδα 5 
"Βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ" 

Κρατικζσ επιχορθγιςεισ και Επιχορθγιςεισ 
επενδφςεων παγίου ενεργθτικοφ Δ.Λ.Π.20 

Σφμφωνα με το Δ.Λ.Π.20 «Λογιςτικι των κρατικϊν επιχορθγιςεων 
και γνωαραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ ςαν ζςοδα επομζνων 
χριςεων & πιςτϊνονται ςτα αποτελζςματα κατά τθ διάρκεια τθσ 
ωφζλιμθσ ηωισ τουσ με τθν ςτακερι μζκοδο και με ετιςιουσ 
ςυντελεςτζσ απόςβεςθσ, ανάλογουσ με αυτοφσ των περιουςιακϊν 
ςτοιχείων για τα οποία λιφκθκαν. 

Για τισ επιχορθγιςεισ Δθμοςίου, Ε.Ε. κλπ. 
Πλθροφοροφμαςτε από το λογ. 
41.10"Επιχορθγιςεισ παγίων επενδφςεων" . 

Δεδουλευμζνεσ και λοιπζσ βραχυπρόκεςμεσ 
υποχρεϊςεισ  

Περιλαμβάνονται οι Αςφαλιςτικοί Οργανιςμοί, οι παρακρατοφμενοι 
πλθρωτζοι φόροι, οι προκαταβολζσ πελατϊν, οι αποδοχζσ 
προςωπικοφ πλθρωτζεσ, δεδουλευμζνα ζξοδα, αγορζσ υπό 
τακτοποίθςθ και διάφοροι πιςτωτζσ. 

Καταχωροφνται ςτουσ αντίςτοιχουσ 
υπολογαριαςμοφσ τθσ ομάδασ  5 
"Βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ" 

Λοιπζσ προβλζψεισ (για κινδφνουσ και ζξοδα-
πλθροφόρθςθ για αναμενόμενθ θμερομθνία 
ρευςτοποίθςθσ) Δ.Λ.Π.37,19 

Αφορά προβλζψεισ με βραχυπρόκεςμο ορίηοντα(πρόβλεψθ για μθ 
λθφκείςεσ άδειεσ προςωπικοφ, για αμοιβι δικθγόρου κλπ) 

Μποροφμε να πλθροφορθκοφμε για τισ 
υποχρεϊςεισ αυτζσ από τθν ομάδα 5 
"Βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ" 

Μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ πλθρωτζεσ ςτθν 
επόμενθ χριςθ 

Καταχωροφνται ςτισ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ 
Μποροφμε να πλθροφορθκοφμε για τισ 
υποχρεϊςεισ αυτζσ από τθν ομάδα 5 
"Βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ" 

Μερίςματα πλθρωτζα Δ.Λ.Π.10 
Είναι δυνατό να ανακαταχκοφν ςτθν κακαρι κζςθ, μζχρι να εγκρικεί 
θ διανομι των κερδϊν από τθ Γ.Σ. των μετόχων, βάςθ τισ διατάξεισ 
του ΔΛΠ 10 «Γεγονότα μετά τθν θμερομθνία του Ιςολογιςμοφ» ι να 

Τα μερίςματα εμφανίηονται ωσ υποχρζωςθ κατά 
τθν 31.12 κάκε ζτουσ. 
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γίνει ανακατάταξι τουσ ςτισ "Λοιπζσ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ 
και τα δεδουλευμζνα ζξοδα".Τα μερίςματα κεωροφνται ζςοδα όταν 
αναγνωρίηεται το δικαίωμα είςπραξισ τουσ. 

Φόροι ειςοδιματοσ πλθρωτζοι Δ.Λ.Π.12 

Περιλαμβάνει τουσ φόρουσ ειςοδιματοσ τθσ ετιςιασ διλωςθσ (μείον 
προκαταβολζσ  φόρου ειςοδιματοσ και τισ πλθρωμζσ των φόρων), 
κακϊσ επίςθσ, προβλζψεισ για τισ ανεξζλεγκτεσ χριςεισ και  φόρουσ 
φορολογικοφ ελζγχου. Μπορεί να γίνει ανακατάταξθ των πλθρωτζων 
φόρων,εκτόσ του φόρου ειςοδιματοσ ςτισ βραχυπρόκεςμεσ 
υποχρεϊςεισ. 

Στουσ υπολογαριαςμοφσ του πρωτοβάκμιου 
λογ.54 "Υποχρεϊςεισ από φόρουσ-τζλθ" 
παρακολουκοφνται οι βραχυπρόκεςμεσ 
υποχρεϊςεισ από φόρυσ-τζλθ προσ Ελλ.Δθμόςιο, 
διμουσ κλπ., ενϊ, οι αντίτοιχεσ μακροπρόκεςμεσ 
υποχρεϊςεισ εμφανίηονται ςτον Ιςολογιςμό, ςτο 
λογ. 45.22 των μακροπροκζςμων υποχρεϊςεων. 
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Πωλιςεισ 

Τα ζςοδα καταχωροφνται όταν πλθροφνται όλοι ςωρευτικά οι 
παρακάτω όροι: α) ο πωλθτισ ζχει μεταβιβάςει τουσ ουςιαςτικοφσ 
κινδφνουσ και οφζλθ, β) παφει να αναμιγνφεται ςτθ διαχείριςθ των 
πωλθκζντων και δε διατθρεί πραγματικό ζλεγχο, γ) αξιόπιςτθ 
εκτίμθςθ κόςτουσ και εςόδου, δ) τα οφζλθ από τθν πϊλθςθ κα 
ειςρζουν ςτον πωλθτι. 

Το ζςοδο καταχωρείται από τθ ςτιγμι που 
πραγματοποιείται θ πϊλθςθ (εξαγωγι 
εμπορεφματοσ από αποκικθ, ολοκλιρωςθ 
παροχισ τθσ υπθρεςίασ) 

Κόςτοσ Πωλθκζντων 
Υπάρχει ανάλυςθ των ςυμεπριλαμβανομζνων κονδυλίων ςτισ 
ςθμειϊςεισ, αλλά και τθσ κατανομισ του ανά λειτουργία 

Περιλαμβάνει τθ διαφορά του κφκλου εργαςιϊν 
(λογ.70-73) και των μικτϊν αποτελεςμάτων(80.01) 

Άλλα λειτουργικά ζςοδα Περιλαμβάνει διάφορα άλλα ζςοδα εκμετάλλευςθσ. Περιλαμβάνει τουσ λογ.86.00.01(74, 75) 

Ζξοδα λειτουργίασ διάκεςθσ, διοίκθςθσ, ζρευνασ 
και ανάπτυξθσ 

Εμφανίηονται αναλυτικά ανά λειτουργία.Μπορεί να περιλαμβάνουν 
και τα ζκτακτα και ανόργανα ζξοδα. 

Εμφανίηονται αναλυτικά ανά λειτουργία τα 
κονδφλια των λογ.86.00.02,03,04,05 

Xρθματοοικονομικά ζξοδα 
Περιλαμβάνει τουσ τόκουσ βραχυπροκζςμων & μακροπροκζςμων 
δανείων και τα ςυναφι ζξοδα 

Περιλαμβάνει κονδφλια του λογ.86.01.09(λογ.65) 

Χρθματοοικονομικά ζςοδα  
Περιλαμβάνει τουσ τόκουσ κατακζςεων όψεωσ και προκεςμίασ και 
τα ςυναφι ζςοδα 

Περιλαμβάνει κονδφλια του 
λογ.86.01.03(λογ.76.02-76.98, πλθν 76.04) 

Κζρδθ(ηθμίεσ) από ςυνδεδεμζνεσ εταιρίεσ 

Σφμφωνα με τθ μζκοδο τθσ κακαρισ κζςθσ, θ επζνδυςθ ςε μία 
ςυγγενι επιχείρθςθ αναγνωρίηεται αρχικά ςτο κόςτοσ κτιςθσ και θ 
λογιςτικι αξία αυξάνεται ι μειϊνεται για να απεικονίςει το μερίδιο 
του επενδυτι ςτα κζρδθ ι τισ ηθμίεσ τθσ εκδότριασ μετά τθν 
θμερομθνία τθσ απόκτθςθσ. Το μερίδιο του επενδυτι επί του 
κζρδουσ ι τθσ ηθμίασ τθσ εκδότριασ περιλαμβάνεται ςτα 
αποτελζςματα του επενδυτι.Πρόκειται δθλ.για κζρδθ ι ηθμίεσ από 
χρθματοοικονομικά ςτοιχεία διακζςιμα προσ πϊλθςθ ι ςε εφλογθ 
αξία μζςω των αποτελεςμάτων κλπ 

Στα αποτελζςματα χριςθσ περιλαμβάνονται τα 
κζρδθ ι οι ηθμίεσ πϊλθςθσ ςυμμετοχϊν & 
χρεογράφων, από τουσ λογ.86.01.02(76.04) ι 
86.01.08(64.10 & 64.12) αντίςτοιχα. 

Ζκτακτα και ανόργανα ζξοδα και ζςοδα 
Αυτά μποροφν να καταχωρθκοφν με τα οργανικά ζξοδα τθσ 
επιχείρθςθσ, κακϊσ δεν προβλζπονται τζτοια ζξοδα από τα Δ.Λ.Π. 

Προβλζπεται θ καταχϊριςι τουσ ςτα 
αποτελζςματα χριςθσ και θ ξεχωριςτι εμφάνιςι 
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τουσ. 

Κακαρά κζρδθ/(ηθμίεσ) από ςυναλλαγματικζσ 
διαφορζσ 

Καταχωροφνται ςτα αποτελζςματα χριςθσ 

Καταχωροφνται ςτο ενεργθτικό(ςτα ζξοδα 
πολυετοφσ απόςβεςθσ, είτε ςτο πακθτικό (ςτισ 
προβλζψεισ). Σφμφωνα με το Ν.3460/2006, οι 
διαφορζσ από τθν αποτίμθςθ χρθματοπιςτωτικϊν 
μζςων καταχωροφνται ςτα αποτελζςματα χριςθσ 

Φόροσ ειςοδιματοσ 

Περιλαμβάνει όχι μόνον το ποςοςτό του τρζχοντοσ φόρου που 
υπολογίηεται επί των κερδϊν προ φόρων, αλλά και τισ διαφορζσ 
φορολογικοφ ελζγχου προθγοφμενων χριςεων και τισ τυχόν 
προβλζψεισ που αφοροφν τισ ανεξζλεγκτεσ χριςεισ. Αυτό το ςφνολο 
ςυμψθφίηεται με τουσ αναβαλλόμενουσ φόρουσ. 

Ο φόροσ ειςοδιματοσ και οι φόροι που 
καταλογίηονται από ζλεγχο προθγοφμενων 
χριςεων εμφανίηονται ςτον Πίνακα Διάκεςθσ 
Αποτελεςμάτων αφαιρετικά των αποτελεςμάτων 
προσ διάκεςθ. 

Κακαρό κζρδοσ 
Παρουςιάηεται ζνασ διαχωριςμόσ του κακαροφ κζρδουσ που 
αποδίδεται ςτουσ μετόχουσ τθσ μθτρικισ και ς’αυτό που αποδίδεται 
ςτα δικαιϊματα μειοψθφίασ 

Δεν εμφανίηεται τζτοιου είδουσ ανάλυςθ 

Κζρδθ ανά μετοχι 
Καταχωροφνται τα κζρδθ ανά μετοχι (βαςικά & απομειωμζνα) 
κακϊσ και μζςοσ ςτακμιςμζνοσ αρικμόσ μετοχϊν 

Δεν προβλζπεται τζτοιου είδουσ ανάλυςθ 
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7. ΓΗΔΘΝΔ ΛΟΓΗΣΗΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ Γ.Λ.Π. 1 

 (αλαζεσξεκέλν ην 2007) 

 

Σν Γ.Λ.Π.1, αλαζεσξεκέλν ην επηέκβξην ηνπ 2007, απαηηεί ζπγθεθξηκέλεο 

απνθαιύςεηο (disclosures) ζηελ φςε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, απαηηεί 

νξηζκέλα ζηνηρεία λα γλσζηνπνηνχληαη είηε ζηελ φςε ηνπ Ηζνινγηζκνχ, είηε ζηηο 

ζεκεηψζεηο θαη πξνηείλεη θάπνηα κνληέια (formats) πνπ κπνξεί ε νηθνλνκηθή 

νληφηεηα λα ρξεζηκνπνηεί, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο. Σν Γ.Λ.Π.7 Καηάζηαζε 

Σακεηαθψλ Ρνψλ, παξέρεη έλα ππφδεηγκα γηα ηελ παξνπζίαζε ηεο Καηάζηαζεο 

απηήο. 

Υξεζηκνπνηεί ηνλ φξν «απνθάιπςε» ή «γλσζηνπνίεζε» εθηελψο, 

πεξηγξάθνληαο ζηνηρεία πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ φςε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

ή ζηηο ζεκεηψζεηο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Γλσζηνπνηήζεηο πνπ απαηηνχληαη 

απφ άιια Πξφηππα, κπνξνχλ λα θαηαρσξνχληαη ζε ζπκθσλία κε ηα ζπγθεθξηκέλα 

Πξφηππα. Δάλ θάπνην Πξφηππν έξρεηαη ζε αληίζεζε κε θάπνην άιιν, ηφηε απηφ 

γλσζηνπνηείηαη ζηελ φςε ησλ ζρεηηθψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ή ζηηο 

ζεκεηψζεηο. 

 Σν αλαζεσξεκέλν ην 2007 Γ.Λ.Π.1 κπνξεί λα εθαξκνζηεί απφ ηελ 1
ε
 

Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2009, ρσξίο λα απνθιείεηαη ε εθαξκνγή ηνπ λσξίηεξα. 

ηα πιαίζηα ηεο αλαζεψξεζεο ηνπ Γ.Λ.Π. 1, ν Ηζνινγηζκφο κεηνλνκάδεηαη ζε 

Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο(statement of financial position), ε 

Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ Υξήζεο ζε Καηάζηαζε εζφδσλ(statement of 

comprehensive income)θαη ε Καηάζηαζε ηακηαθψλ ξνψλ απφ “Cash flow statement” 

ζε  “Statement of cash flows”. πλέπεηα ησλ  αλαζεσξήζεσλ ζην IAS 1 ήηαλ 

νξηζκέλεο βειηηψζεηο ζε 5 Γ.Π.Υ.Π., ζε 23 Γ.Λ.Π. θαη ζε 10 Γηεξκελείεο. 

Απφ ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2004, ην IASB θαη ην US FASB εξγάδνληαη πάλσ ζην 

ελνπνηεκέλν έξγν παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ (Financial Statement 

Presentation Project) πξνθεηκέλνπ λα πηνζεηήζνπλ έλα θνηλφ, πςειήο πνηφηεηαο 

πξφηππν παξνπζίαζεο ηεο πιεξνθφξεζεο ζηελ φςε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ.  

Αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ηνπ project είλαη λα παξνπζηάζεη ηηο πιεξνθνξίεο ηελ 

φςε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ (Ηζνινγηζκφο ή Καηάζηαζε 
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Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο, Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ Υξήζεο θιπ), θαηά ηέηνην 

ηξφπν πνπ ζα επηηξέπεη ην ρξήζηε λα θαηαλνεί ηελ παξνχζα θαη παξειζνληηθή 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο, λα θαηαλνεί ηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο, ιεηηνπξγηθέο θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνθάιεζαλ ηηο 

κεηαβνιέο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηεο ζέζεο, λα ρξεζηκνπνηεί ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

ιακβάλεη γηα λα πξνζδηνξίζεη ηα πνζά, ην ρξφλν θαη ην βαζκφ αβεβαηφηεηαο ησλ 

κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ.  
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List of IFRS Statements 

 

The following IFRS statements are currently issued: 

 IFRS 1 First time Adoption of International Financial Reporting  Standards  

 IFRS 2 Share-based Payment  

 IFRS 3 Business Combinations  

 IFRS 4 Insurance Contracts  

 IFRS 5 Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations  

 IFRS 6 Exploration for and Evaluation of Mineral Resources  

 IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures  

 IFRS 8 Operating Segments (effective January 1st, 2008)  

 IAS 1: Presentation of Financial Statements  

 IAS 2: Inventories  

 IAS 7: Cash Flow Statements  

 IAS 8: Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors  

 IAS 10: Events After the Balance Sheet Date  

 IAS 11: Construction Contracts  

 IAS 12: Income Taxes  

 IAS 14: Segment Reporting (will be superseded by IFRS 8 on January 1st, 

2008)  

 IAS 16: Property, Plant and Equipment  

 IAS 17: Leases  

 IAS 18: Revenue  

 IAS 19: Employee Benefits  

 IAS 20: Accounting for Government Grants and Disclosure of Government 

Assistance  

 IAS 21: The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates  

 IAS 23: Borrowing Costs  

 IAS 24: Related Party Disclosures  

 IAS 26: Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans  

http://en.wikipedia.org/wiki/Mergers_and_acquisitions
http://en.wikipedia.org/wiki/Inventory
http://en.wikipedia.org/wiki/Cash_flow_statement
http://en.wikipedia.org/wiki/Income_Tax
http://en.wikipedia.org/wiki/Property
http://en.wikipedia.org/wiki/Equipment
http://en.wikipedia.org/wiki/Leases
http://en.wikipedia.org/wiki/Revenue
http://en.wikipedia.org/wiki/IAS_19:_Employee_Benefits
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 IAS 27: Consolidated Financial Statements  

 IAS 28: Investments in Associates  

 IAS 29: Financial Reporting in Hyperinflationary Economies  

 IAS 31: Interests in Joint Ventures  

 IAS 32: Financial Instruments: Disclosure and Presentation  

 IAS 33: Earnings Per Share  

 IAS 34: Interim Financial Reporting  

 IAS 36: Impairment of Assets  

 IAS 37: Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets  

 IAS 38: Intangible Assets  

 IAS 39: Financial Instruments: Recognition and Measurement  

 IAS 40: Investment Property  

 IAS 41: Agriculture  

  

Interpretations 

 Preface to International Financial Reporting Interpretations          (Updated to 

January 2006)  

 IFRIC 1 Changes in Existing Decommissioning, Restoration and Similar 

Liabilities (Updated to January 2006)  

 IFRIC 7 Approach under IAS 29 Financial Reporting in Hyperinflationary 

Economies (Issued February 2006)  

 IFRIC 8 Scope of IFRS 2 (Issued February 2006)  

 IFRIC 9 Reassessment of Embedded Derivatives (Issued April 2006)  

 IFRIC 10 Interim Financial Reporting and Impairment (Issued November 

2006)  

 IFRIC 11 IFRS 2-Group and Treasury Share Transactions (Issued November 

2006)  

 IFRIC 12 Service Concession Arrangements (Issued November 2006)  

 SIC 7 Introduction of the Euro (Updated to January 2006)  

http://en.wikipedia.org/wiki/Earnings_per_share
http://en.wikipedia.org/wiki/Provisions
http://en.wikipedia.org/wiki/Contingent_Liabilities
http://en.wikipedia.org/wiki/Intangible_asset
http://www.iasplus.com/standard/ias39.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Agriculture
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 SIC 10 Government Assistance-No Specific Relation to Operating Activities 

(Updated to January 2006)  

 SIC 12 Consolidation-Special Purpose Entities (Updated to January 2006)  

 SIC 13 Jointly Controlled Entities-Non-Monetary Contributions by Venturers 

(Updated to January 2006)  

 SIC 15 Operating Leases-Incentives (Updated to January 2006)  

 SIC 21 Income Taxes-Recovery of Revalued Non-Depreciable Assets 

(Updated to January 2006)  

 SIC 25 Income Taxes-Changes in the Tax Status of an Entity or its 

Shareholders (Updated to January 2006)  

 SIC 27 Evaluating the Substance of Transactions Involving the Legal Form 

of a Lease (Updated to January 2006)  

 SIC 29 Disclosure-Service Concession Arrangements (Updated to January 

2006)  

 SIC 31 Revenue-Barter Transactions Involving Advertising Services 

(Updated to January 2006)  

 SIC 32 Intangible Assets-Web Site Costs (Updated to January 2006)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 72 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΗΟΛΟΓΗΜΟΗ ΚΑΗ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΥΡΖΖ ΣΟΤ 

2004 ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΟΤ ΤΝΣΑΥΘΖΚΑΝ ΤΜΦΧΝΑ 

ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΚΑΗ ΣΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΓΗΚΑΗΟ 
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ΚΛΧΝΑΣΔΞ ΟΜΗΛΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Α.Δ.
ΑΡ.Μ.Α.Δ.  13469/06/Β/86/81

ΗΟΛΟΓΗΜΟ  31ες ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2004

41ε ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΥΡΗΗ (1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2004 - 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2004)
ΠΟΑ Δ ΔΤΡΩ

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ ΠΑΘΖΣΗΚΟ

Πνζά θιεηόκελεο ρξήζεωο 2004 Πνζά πξνεγνύκελεο ρξήζεωο 2003 Ποζά Ποζά

Αμία Αλαπόζβεζηε Αμία Αλαπόζβεζηε  θιεηόκελες προεγούκελες 

θηήζεωο Απνζβέζεηο αμία θηήζεωο Απνζβέζεηο αμία τρήζεφς 2004 τρήζεφς 2003

Β.  ΔΞΟΓΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩ Α. ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ

   4. Λοιπά έξοδα εγκαηαζηάζεωρ 335.761,38 287.705,35 48.056,03 559.537,48 442.094,54 117.442,94 Η. Κεθάιαηο Μεηοτηθό

ύλνιν  (Β) 335.761,38 287.705,35 48.056,03 559.537,48 442.094,54 117.442,94      (Μεηνρέο 28.503.420 Υ 1,20 € )

Γ. ΠΑΓΗΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ   1. Καηαβιεκέλν 34.204.104,00 34.204.104,00

  ΙΙ. Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 34.204.104,00 34.204.104,00

   5. Μεηαθοπικά μέζα 94.564,90 65.506,54 29.058,36 96.151,63 56.073,49 40.078,14

   6. Έπιπλα και λοιπόρ εξοπλιζμόρ 918.404,23 595.206,00 323.198,23 902.034,29 472.188,59 429.845,70 II. Γηαθορά από έθδοζε κεηοτώλ σπέρ ηο άρηηο 32.135.043,80 32.135.043,80

1.012.969,13 660.712,54 352.256,59 998.185,92 528.262,08 469.923,84 32.135.043,80 32.135.043,80

ΗΗΗ. σκκεηοτές θαη άιιες καθροπρόζεζκες IV. Aποζεκαηηθά θεθάιαηα

    τρεκαηοοηθολοκηθές απαηηήζεης   1. Σαθηηθό απνζεκαηηθό 3.234.054,65 3.234.054,65

1. πκκεηνρέο ζε ζπλδεκέλεο επηρεηξήζεηο 77.306.619,48 134.756.592,44   4. Δθηαθηα απνζεκαηηθά 442.946,22 442.946,22

2. πκκεηνρέο ζε ινηπέο επηρεηξήζεηο 15.852.420,85 15.852.420,85   5. Αθνξνιόγεηα απνζεκαηηθά εηδηθώλ δηαηάμεσλ λόκσλ 6.785.807,66 15.211.799,66

93.159.040,33 150.609.013,29       10.462.808,53 18.888.800,53

    Μείνλ:Πξνβιέςεηο ππνηηκήζεσο 45.550.988,57 47.608.051,76 52.780.929,34 97.828.083,95 V. Απνηειέζκαηα εηο λέν

7. Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο 7.918,65 7.918,65     Τπόινηπν δεκηώλ ρξήζεσο εηο λέν -2.044.265,24 -1.414.997,08

47.615.970,41 97.836.002,60     Τπόινηπν δεκηώλ πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ -40.005.775,18 -11.040.724,96

ύλοιο πάγηοσ ελεργεηηθού  (Γ) 47.968.227,00 98.305.926,44 -42.050.040,42 -12.455.722,04

Γ. ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ     ύλοιο ηδίφλ θεθαιαίφλ  (Α) 34.751.915,91 72.772.226,29

ΗΗ.Απαηηήζεης

1.  Πειάηεο 3.430.378,01 2.134.534,10

5.  Βξαρππξόζεζκεο απαηηήζεηο θαηά Β. ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΓΗΑ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΚΑΗ ΔΞΟΓΑ

     ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ 5.458.384,00 648.384,00    1. Πξνβιέςεηο γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνύ ιόγσ

11. Υξεώζηεο δηάθνξνη 393.896,02 713.086,10        εμόδνπ από ηελ ππεξεζία 0,00 23.748,34

12. Λνγαξηαζκνί δηαρεηξίζεσο πξνθαηαβνιώλ θαη πηζηώζεσλ 31.948,78 23.750,00     ύλοιο προβιέυεφλ (Β) 0,00 23.748,34

9.314.606,81 3.519.754,20 Γ. ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ

ΗΗΗ. Υρεόγραθα  Ι. Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

1. Μεηνρέο 10.603.293,52 150.402,24    1. Γάλεηα ηξαπεδώλ 15.407.013,57 0,00

    Μείνλ: Πξνβιέςεηο ππνηηκήζεσο 6.935.448,66 2.563,24    8. Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 156.949,15 281.243,44

3.667.844,86 147.839,00 15.563.962,72 281.243,44

IV. Γηαζέζηκα ΗΗ. Βρατσπρόζεζκες σποτρεώζεης

1. Σακείν 8.619,41 4.870,17   1. Πξνκεζεπηέο 357.850,78 203.132,53

3. Καηαζέζεηο όςεσο θαη πξνζεζκίαο 70.658,17 12.049,62   3. Σξάπεδεο ι/ζκόο βξαρππξνζέζκσλ ππνρξεώζεσλ 1.077.908,59 1.180.873,21

79.277,58 16.919,79   4. Πξνθαηαβνιέο πειαηώλ 0,00 7.050,00

ύλοιο Κσθιοθορούληος Δλεργεηηθού  (Γ) 13.061.729,25 3.684.512,99   5.Τπνρξεώζεηο από θόξνπο-ηέιε 1.243.169,73 1.425.568,50

E. METABATIKOI  ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ   6. Αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί 128.152,13 141.131,49

    1. Eξοδα επομένων χπήζεων 3.100,35 6.350,49   7. Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο πιεξσηέεο

ύλνιν (Δ) 3.100,35 6.350,49       ζηελ επόκελε ρξήζε 0,00 15.407.013,57

  8. Τπνρξεώζεηο πξνο ζπλδεκέλεο επηρεηξήζεηο 6.799.451,05 9.474.451,05

 10. Μεξίζκαηα πιεξσηέα 48.552,49 47.860,13

 11. Πηζησηέο Γηάθνξνη 1.008.761,44 1.071.444,91

10.663.846,21 28.958.525,39

    ύλοιο σποτρεώζεφλ (Γ) 26.227.808,93 29.239.768,83
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Γ. ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΟΗ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ

  2. Έμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα 101.387,79 78.489,40

101.387,79 78.489,40

ΓΔΝΗΚΟ  ΤΝΟΛΟ  ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ (Β+Γ+Γ+Δ) 61.081.112,63 102.114.232,86 ΓΔΝΗΚΟ  ΤΝΟΛΟ  ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ  (Α+Β+Γ+Γ) 61.081.112,63 102.114.232,86

ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΣΑΞΔΧ ΥΡΔΧΣΗΚΟΗ   ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΣΑΞΔΧ ΠΗΣΧΣΗΚΟΗ 

1. Αιιόηξηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 2.201.026,51 1.636.519,65   1. Γηθαηνύρνη αιιόηξησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 2.201.026,51 1.636.519,65

2. Υξεσζηηθνί ι/ζκνί εγγπήζεσλ θαη  εκπξάγκαησλ αζθαιεηώλ 27.078.417,88 72.229.295,74   2. Πηζησηηθνί ι/ζκνί εγγπήζεσλ θαη εκπξάγκαησλ αζθαιεηώλ 27.078.417,88 72.229.295,74

3. Λνηπνί ινγαξηαζκνί ηάμεσο 19.529.596,04 19.529.596,04   3. Λνηπνί ινγαξηαζκνί ηάμεσο 19.529.596,04 19.529.596,04

48.809.040,43 93.395.411,43 48.809.040,43 93.395.411,43

ΖΜΔΗΧΔΗ:  1.Η εηαηξεία,όπσο θαη ζηελ πξνεγνύκελε ρξήζε, θαη' εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ  άξζξνπ 42α ηνπ Κ.Ν.2190/1920  απνηίκεζε ζπκκεηνρή ηεο  ζε εηζεγκέλε ζην Υ.Α εηαηξεία, θαηά παξέθθιηζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 43

 ζηελ εζσηεξηθή  ινγηζηηθή ηεο αμία, επεηδή πηζηεύεη όηη ε ρξεκαηηζηεξηαθή ηεο αμία  δελ είλαη αληηπξνζσπεπηηθή ηεο πξαγκαηηθήο αμίαο. Αλ εθάξκνδε ηελ παξαγξαθν 6 ηνπ αξζξνπ 43 ηνπ Ν.2190/20 ε αμία ηεο ζπκκεηνρήο ζα ήηαλ κηθξόηεξε θαηά € 26.510.970,46. 2.

 ζε κείσζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ πνζό € 27.550.053,14 ην νπνίν πξνέθπςε από κείσζε ηεο αμίαο ζπκκεηνρήο ηεο ζε ζπλδεκέλε επεηρήξεζε, ιόγσ κεηώζεσο ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο κε ζπκςεθηζκό δεκηώλ, επεηδή νη δεκίεο πνπ ζπκςεθίζηεθαλ είραλ πξνθύςεη ζε πξνεγνύ

3. Δπί θηλεηώλ αμηώλ ηεο εηαηξείαο έρνπλ ζπζηαζεί ελέρπξα αμίαο € 50.371.244  γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ ηξαπεδηθώλ δαλείσλ ηεο θαη δαλείσλ ζπγαηξηθώλ ηεο εηαηξεηώλ.

4.Ο θύθινο εξγαζηώλ θαηά ΣΑΚΟΓ 2003 αθνξά ζην ζύλνιό ηνπ ΣΑΚΟΓ 741.5 Γξαζηεξηόηεηεο δηαρείξηζεο ειεγρνπζώλ εηαηξεηώλ (holding companies)  € 5.357.647,32  έλαληη € 6.997.932,62 ηεο πξνεγνύκελεο ρξήζεσο.

5. Με ηελ 420Α/192/6.6.2000 απόθαζή ηνπ, ην Γ.. ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο επέβαιε ζηελ εηαηξεία πξόζηηκν επξώ 1.467.351. Η εηαηξεία πξνζέθπγε ζηα Γηνηθεηηθά Γηθαζηήξηα ηα νπνία αλέζηεηιιαλ ηελ θαηαβνιή ηνπ πξνζηίκνπ θαηά ηα ηξία ηέηαξηα θαη πηζηεύεη όη

6.Σν πξνζσπηθό ηεο εηαηξείαο αλέξρεηαη ζε 78 άηνκα. 7.Οη επελδύζεηο ηεο ρξήζεσο ζε πάγηα αλήιζαλ ζε € 16.369,94.
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ΚΑΣΑΣΑΖ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΤ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΥΡΖΔΧ            ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΘΔΔΧ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ 

31ες ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2004 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ - 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2004)

Ποζά Ποζά Ποζά Ποζά
θιεηόκελες  προεγούκελες  θιεηόκελες  προεγούκελες

τρήζεφς 2004 τρήζεφς 2003 τρήζεφς 2004 τρήζεφς 2003

Η. Αποηειέζκαηα εθκεηαιιεύζεφς Καζαρά αποηειέζκαηα (θέρδε-δεκίες) τρήζεφς -10.434.536,90 4.448.769,99

   Κύθινο εξγαζηώλ (πσιήζεηο) 5.357.647,32 6.997.932,62 Τπόινηπν δεκηώλ πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ -40.005.775,18 -11.040.724,96

   Μείνλ: Κόζηνο πσιεζέλησλ 5.399.914,59 5.458.633,72 Γηαθνξέο θνξνινγηθνύ ειέγρνπ πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ 0,00 -12.007,00

   Μηθηά απνηειέζκαηα (θέξδε) εθκεηαιιεύζεσο -42.267,27 1.539.298,90 ύλνιν -50.440.312,08 -6.603.961,97

   Πιένλ: Άιια έζνδα εθκεηαιιεύζεσο 14.095,29 1.281,84 Μείνλ:Λνηπνί κε ελζσκαησκέλνη ζην ιεηηνπξγηθό θόζηνο θόξνη -35.720,34 0,00

-28.171,98 1.540.580,74 -50.476.032,42 -6.603.961,97

    ΜΔΙΟΝ: έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο 948.964,06 842.496,80 ρεκαηηζκόο εηδηθνύ αθνξ/ηνπ απνζεκαηηθνύ από δεκίεο

    Μεξηθά απνηειέζκαηα (θέξδε-δεκίεο) εθκεηαιιεύζεσο -977.136,04 698.083,94 εθ πσιήζεσο ζπκκεηνρώλ θαη ρξενγξάθσλ. - -5.851.760,07

    ΜΔΙΟΝ:  2. Δζνδα ρξενγξάθσλ 0,00 40.355,81 Γηάζεζε εηδηθώλ αθνξνινγήησλ απνζεκαηηθώλ ζπκ/ρώλ 

                 3. Κέξδε πσιήζεσο ζπκκεηνρώλ & ρξενγξάθσλ 2.131.230,74 10.302.620,25 θαη ρξενγξάθσλ γηα θάιπςε ηζόπνζσλ δεκηώλ εθ πσιήζεσο. 8.425.992,00 -

                 4. Πηζησηηθνί ηόθνη & ζπλαθή έζνδα 1.745,65 2.132.976,39 625,36 10.343.601,42 Τπόιοηπο δεκηώλ εης λέο -42.050.040,42 -12.455.722,04

                 Μείνλ:

                1. Πξνβιέςεηο ππνηηκήζεσο ζπκκεηνρώλ θαη ρξενγξάθσλ 124.467,95 738.635,44

                2. Έμνδα & δεκίεο ζπκκεηνρώλ & ρξενγξάθσλ 10.432.754,79 3.712.224,74

                3. Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα 835.310,11 11.392.532,85 -9.259.556,46 1.376.290,30 5.827.150,48 4.516.450,94               Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..                Ο ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ

   Οιηθό απνηέιεζκα (θέξδε-δεκίεο) εθκεηαιιεύζεωο -10.236.692,50 5.214.534,88         & ΓΙΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ  ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ

ΗΗ. ΠΛΔΟΝ: Έθηαθηα αποηειέζκαηα

              ΠΛΔΟΝ:

                 1.Έθηαθηα  θαη  αλόξγαλα  έζνδα 964,31 6.938,85               ΘΩΜΑ Υ. ΛΑΝΑΡΑ      ΣΕΟΛΗΦ ΜΑΗΚΛ-ΓΚΟΡΝΣΟΝ

                 3.Έζνδα πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ 346,92 25.221,24                 Α.Γ.Σ. Υ.085877/03            Α.Γ.Σ. .147968/96

                 4.Έζνδα από πξνβιέςεηο πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ 5.133,94 6.445,17 87.827,86 119.987,95

              ΜΔΗΟΝ:                Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ                     Ο ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ

                 1. Έθηαθηα θαη αλόξγαλα έμνδα 85.240,08 548.160,70                  ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ                   ΣΟΤ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ

                 2. Έθηαθηεο δεκίεο 307,64

                 3. Έμνδα πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ 118.741,85 204.289,57 -197.844,40 89.437,69 637.598,39 -517.610,44

     Οξγαληθά θαη έθηαθηα απνηειέζκαηα -10.434.536,90 4.696.924,44   ΔΜΜΑΝΟΤΗΛ  Δ. ΓΔΣΟΡΑΚΗ              ΓΗΜΗΣΡΙΟ Κ. ΣΙΠΗ

     ΜΔΗΟΝ: ύνολο αποζβέζεων παγίων ζηοιχείων 202.966,46 460.465,34          Α.Γ.Σ. Ξ.084927/86                Α.Γ.Σ. .003214/95

              Μείνλ: Οη από απηέο ελζσκαησκέλεο ζην ιεηη/θό θόζηνο 202.966,46 0,00 212.310,89 248.154,45

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ (ΚΔΡΓΖ-ΕΖΜΗΔ) ΥΡΖΔΧ ΠΡΟ ΦΟΡΧΝ -10.434.536,90 4.448.769,99

Περηζηέρη, 24 Φεβροσαρίοσ 2005
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