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Πρόλογος 

Το θέμα της διανομής των κερδών είναι ένα από τα πιο πολυσυζητημένα θέματα της 

λογιστικής επιστήμης στην Ελλάδα. Έχουν γραφτεί πολλά άρθρα σε έγκυρα 

περιοδικά και εφημερίδες καθώς και πολυάριθμα βιβλία, τα οποία δίνουν στις 

εταιρίες οδηγίες περί της διανομής των κερδών τους. Πρέπει να επισημάνουμε πως 

παλαιότερα υπήρχε μεγάλη σύγχυση μεταξύ των εταιριών λόγω της προχειρότητας 

της νομοθεσίας και πολλές φορές λόγω της παντελούς έλλειψης κατευθυντήριων 

οδηγών από τους αρμόδιους φορείς.  

Μια από τις σημαντικότερες αποφάσεις που θα λάβει η διοίκηση της εταιρίας είναι η 

διάθεση των κερδών  της. Πιο συγκεκριμένα, μια απερίσκεπτη απόφαση περί της 

διάθεσης των κερδών μπορεί να φέρει αφενός εις σοβαρό κίνδυνο την ρευστότητα και 

την βιωσιμότητα της επιχείρησης και αφετέρου την κάθοδο της χρηματιστηριακής 

τιμής της μετοχής της επιχείρησης. 

Στην παρούσα εργασία θα αναλυθούν τα συστατικά στοιχεία όλης της διάθεσης των 

κερδών, όπως τα προβλέπει η ισχύουσα ελληνική νομοθεσία με τον Ν.2190/1920 

καθώς και υπό το νέο καθεστώς των Δ.Λ.Π. Επιπρόσθετα, προσπαθήσαμε να 

παραθέσουμε τις πιο αντιπροσωπευτικές  απόψεις πολλών έγκριτων  επιστημόνων, 

ασκούμενων και ακαδημαϊκών, της  λογιστικής επιστήμης , στα διάφορα θέματα της 

διάθεσης των κερδών, που προκαλούν προβληματισμό στις επιχειρήσεις.  

Στο πρώτο κεφάλαιο  παρατίθεται ολόκληρη η διαδικασία της έγκρισης και 

δημοσίευσης των καταστάσεων για τις μη εισηγμένες ανώνυμες εταιρίες, καθώς και 

για τις εισηγμένες που εφαρμόζουν τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Πληροφόρησης. Επιπρόσθετα, αναλύονται κάποια ειδικότερα θέματα που σχετίζονται 

με την διανομή των κερδών και την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων. Εν 

συνεχεία, παρατίθενται οι διάφορες απόψεις περί κέρδους της διεθνούς 

βιβλιογραφίας. Ειδικότερα, περιγράφεται η μερισματική πολιτική των επιχειρήσεων 

,αναλύοντας διεθνείς απόψεις και έρευνες, και ο Πίνακας Διαθέσεως των 

Αποτελεσμάτων. Τέλος, δίνεται μια ολοκληρωμένα εικόνα της θεωρίας που διέπουν 

τα αποθεματικά στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς.   

Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται ολόκληρη η διάθεση των κερδών βάσει του Νόμου 

2190/1920. Δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στο τακτικό αποθεματικό, στα διανεμόμενα 

μερίσματα και προμερίσματα. Επιπρόσθετα, αναλύονται όλα τα προαιρετικά και 

υποχρεωτικά αποθεματικά που προκύπτουν από την νομοθεσία και το καταστατικό.  

Εν συνεχεία, αναλύεται η διανομή των κερδών σε τρίτους όπως τα μέλη του 
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Διοικητικού Συμβουλίου, το εργατοϋπαλληλικό προσωπικό και τους κατόχους 

ιδρυτικών τίτλων. Τέλος, παρατίθενται όλοι οι γενικότεροι περιορισμοί που θέτει ο 

Ν.2190/1994 στην διανομή των κερδών. 

Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύεται το φορολογικό σύστημα με τον παλαιότερο και με τον 

ισχύοντα φορολογικό νόμο. Επιπρόσθετα, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ανάλυση 

της φορολογίας των κερδών  καθώς και άλλων φόρων που επηρεάζουν την διάθεση 

των κερδών όπως οι μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι. Τέλος, 

εστιάζουμε στην φορολογία εισοδήματος των επιχειρήσεων που εφαρμόζουν τα 

Δ.Λ.Π. παραθέτοντας και αναλύοντας τον τρόπο τήρησης των λογιστικών βιβλίων, 

τις πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη τήρηση των βιβλίων 

των Δ.Λ.Π. καθώς και των λοιπών διατάξεων του Κ.Β.Σ. που αναφέρονται στα 

Δ.Λ.Π. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η διανομή των κερδών υπό το νέο καθεστώς 

των Δ.Λ.Π. Αναλύουμε  με λεπτομερή τρόπο την Κατάσταση Μεταβολής των Ιδίων 

Κεφαλαίων και γίνεται μια συγκριτική ανάλυση των πληροφοριακών στοιχείων της 

Κατάστασης Μεταβολής των Ιδίων Κεφαλαίων και του Πίνακα Διαθέσεως των 

Αποτελεσμάτων. Εν συνεχεία, αναλύεται το Δ.Λ.Π. 12 και η επιρροή του στην 

διανομή των κερδών. Ειδικότερα, παρατίθενται οι επικρατέστερες απόψεις της 

διανομής των κερδών των επιχειρήσεων που εφαρμόζουν τα Δ.Λ.Π., της Ε.Λ.Τ.Ε. και 

του Προέδρου του επιστημονικού συμβουλίου του ΣΟΕΛ κ. Γρηγοράκου καθώς και 

οι διαφορές αυτών.   

Στο τέταρτο κεφάλαιο παρατίθεται η διάθεση των κερδών της εισηγμένης εταιρίας 

«Cretafarm», υπό το καθεστώς του Ν.2190/1920 και των Δ.Λ.Π., καθώς και 

σχολιασμός αυτής. Τέλος, παρατίθενται όλα  τα συμπεράσματα που έχουν είτε άμεσα 

είτε έμμεσα σχέση με την διάθεση των κερδών σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 και 

ειδικότερα σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π. καθώς και προτάσεις για περαιτέρω έρευνα σε 

αυτό το πεδίο. 

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά για την υπομονή και την συνεργασία καθώς και 

για την προτροπή του στην επιλογή του συγκεκριμένου θέματος τον Καθηγητή               

κ. Χρήστο Νεγκάκη.    
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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 

 

Α.Ε. ή α.ε.      = Ανώνυμη Εταιρία 

Α.Κ.               = Αστικός Κώδικας  

απ.                  = Απόφαση 

Βλ.                 = Βλέπε 

Γ.Σ.                = Γενική Συνέλευση 

Δ.Λ.Π.            = Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 

Δ.Π.Χ.Π.        = Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής  

                           Πληροφόρησης  

Δ.Σ.                = Διοικητικό Συμβούλιο 

Ε.Γ.Λ.Σ.         = Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο 

Ε.Λ.Τ.Ε.         = Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων 

Ε.Π.Ε.             = Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης  

Ε.ΣΥ.Λ           = Εθνικό Συμβούλιο Λογιστικής  

I.A.S.              =  International Accounting Standards 

I.A.S.B.          =  International Accounting Standards Board 

I.O.S.C.O.      =  International Organization of Securities Commission 

Κ.Β.Σ.            =  Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων 

Κ.Ν.               =  Κωδικοποιημένος Νόμος  

Κ.Τ.Χ.            =  Κώδικάς Τελών Χαρτοσήμου 

Λογ.               =  Λογαριασμός  

Ν.Δ.               =  Νομοθετικό Διάταγμα 

Π.Δ.               =   Προεδρικό Διάταγμα 

Π.Σ.Λ.Φ.Β.    =   Πίνακας Συμφωνίας Λογιστικής Φορολογικής Βάσης 

Παρ.               =  Παράγραφος  

Περ.               =  Περίπτωση 

Πολ.               =  Πολυγραφημένη Διαταγή της Διοίκησης  

ΣΟΕΛ            =  Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 

Υπ. Οικ.         =  Υπουργείο Οικονομικών 
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Κεφάλαιο Ι 
Εισαγωγή  

 

 

 

1.1. Εισαγωγή  

Στο παρόν κεφάλαιο, θα επιχειρηθεί να περιγραφεί ολόκληρη η διαδικασία της 

έγκρισης και της δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων των μη εισηγμένων 

ανωνύμων εταιριών και των ανωνύμων εταιριών που εφαρμόζουν τα Δ.Λ.Π(§1.2. - 

§1.4.). Αναλυτικότερα, αναφέρουμε κάποια ειδικότερα θέματα της έγκρισης των 

οικονομικών καταστάσεων που έχουν άμεση σχέση με την διανομή των κερδών.  

Εν συνεχεία, στην §1.5. αναλύονται οι επικρατέστερες θεωρίες περί κέρδους καθώς 

και οι διάφορες απόψεις που υπερισχύουν σύμφωνα με την εμπορική και την 

φορολογική νομοθεσία καθώς και με την λογιστική επιστήμη.   

Στην §1.6. παρατίθενται οι εννοιολογικοί προσδιορισμοί των όρων διάθεσης και 

διανομής των κερδών ενώ στην §1.7. αναλύεται λεπτομερέστερα ο Πίνακας 

Διαθέσεως των Αποτελεσμάτων. 

Στην §1.8. παρατίθενται όλες οι διεθνείς απόψεις για την μερισματική πολιτική. Πιο 

συγκεκριμένα, περιγράφονται όλα τα πλεονεκτήματα υπέρ μιας επιθετικής και μιας 

συντηρητικής μερισματικής πολιτικής, καθώς και έρευνες που επιβεβαιώνουν ή 

απορρίπτουν τα εν λόγω επιχειρήματα. 

Τέλος, στην §1.9. αναλύονται όλες οι απόψεις της ελληνικής και διεθνούς 

βιβλιογραφίας περί αποθεματικών. Δίνονται οι έννοιες των αποθεματικών στις πιο 

αναπτυγμένες χώρες καθώς και όλες οι διακρίσεις των αποθεματικών. 

 

1.2. Διαδικασία εγκρίσεως των οικονομικών καταστάσεων 

Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του 

Διοικητικού Συμβουλίου. Όπως είναι ευνόητο, το Διοικητικό Συμβούλιο δίνει εντολή 

στον προϊστάμενο του λογιστηρίου ή στον υπεύθυνο μηχανογράφησης να καταρτίσει 

τις λογιστικές καταστάσεις. Έπειτα, οι οικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από το  

Διοικητικό Συμβούλιο (άρθρο 42α §5 του Κ.Ν.2190/1920). Ο νόμος ζητεί την 

έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο, επειδή θέλει 

την ευθύνη για το περιεχόμενο των καταστάσεων αυτών να την έχει ολόκληρο το 
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Διοικητικό Συμβούλιο. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι 

ανεπίδεκτη μεταβιβάσεως. Πιο συγκεκριμένα, δεν είναι δυνατό το Διοικητικό 

Συμβούλιο να εξουσιοδοτήσει μέλος του ή πρόσωπο εκτός αυτού για  την έγκριση 

των οικονομικών καταστάσεων (Σακκέλης & Αναστασιάδης 1995). Εν συνεχεία, οι 

εγκρινόμενες οικονομικές καταστάσεις καταχωρούνται στα πρακτικά του 

Διοικητικού Συμβουλίου.  

Οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει να είναι θεωρημένες από: 

 Τον  πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον αναπληρωτή 

του, 

 Τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή εάν δεν υπάρχει , από 

ένα σύμβουλο που ειδικά ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, 

 Τον προϊστάμενο λογιστηρίου, ο οποίος πρέπει να έχει την άδεια του 

λογιστή – φοροτέχνη που προβλέπεται από το Π.Δ. 340/1998(άρθρο 

29 §3 του Κ.Β.Σ. όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3052/2002). 

 

Η άνω θεώρηση πιστοποιείται με την υπογραφή αυτών επί των οικονομικών 

καταστάσεων. Επισημαίνεται πως δύναται η θεώρηση να γίνει με χωριστό έγγραφο, 

το οποίο θα επισυνάπτεται στις οικονομικές καταστάσεις . 

Η θεώρηση έχει την έννοια ότι οι υπογράφοντες συμφωνούν με το περιεχόμενο των 

οικονομικών καταστάσεων, ειδάλλως1 θα πρέπει να συνοδεύονται με ένα έγγραφο 

διατυπώσεων αντιρρήσεων. 

Οι αρμόδιες αρχές δεν δέχονται υπογραφή του Ισολογισμού από λιγότερα των τριών 

προσώπων, όπως συμβαίνει στην πράξη όταν η θέση του διευθύνοντος συμβούλου 

ταυτίζεται με αυτήν του προϊσταμένου του λογιστηρίου(Λεοντάρης,19962). 

Τέλος, η σύνταξη και οι κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό 

Συμβούλιο πρέπει να γίνει εντός τεσσάρων (4) μηνών από την λήξη της 

διαχειριστικής χρήσεως, ενώ η έγκριση των οικονομικών καταστάσεων πρέπει να 

γίνει πριν την λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, 

η οποία είναι τέσσερις (4) μήνες και δέκα (10) ημέρες μετά την λήξη της 

διαχειριστικής χρήσεως. 

 

                                                 
1 Δηλαδή εάν δεν συμφωνούν με το περιεχόμενο των καταστάσεων. 
2 Λεοντάρη Μ., Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων – Έγκριση ετήσιων οικονομικών 
καταστάσεων, Λογιστής, Ιούνιος 1996 
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1.2.1. Έκθεση του Δ.Σ. προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων 

Εφόσον έχει προηγηθεί η άνω διαδικασία, συντάσσεται από το  Διοικητικό 

Συμβούλιο, έκθεση, η οποία θα αναφέρεται στην διαχείριση της χρήσεως που 

αφορούν οι καταστάσεις. Η εν λόγω έκθεση θα πρέπει να καλύπτει  τουλάχιστον τις 

πληροφοριακές ανάγκες που απαιτεί  το άρθρο 43α  §3 του Κ.Ν.2190/1920. Στη 

συνεδρίαση αυτή πρέπει να παρίσταται ο προϊστάμενος του λογιστηρίου ή ο 

οικονομικός διευθυντής της οικονομικής μονάδας που θα κάνουν την σχετική 

εισήγηση(Λεοντάρης,19963) 

Η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι δυνατό να αναπληρωθεί με έκθεση 

άλλου οργάνου της εταιρίας, ούτε είναι δυνατό να ανατεθεί η σύνταξή της σε μέλος 

του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε τρίτο (Σακκέλης & Αναστασιάδης 1995) 4. Αν δεν 

συνταχθεί έκθεση του Δ.Σ. ή η έκθεση δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με το νόμο, 

επέρχεται ακυρότητα της αποφάσεως με την οποία εγκρίθηκε ο Ισολογισμός 

(Πασσιάς 1969). 

 

1.2.2. Έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 §1 εδ. α’ του Κ.Ν.2190/1920 πρέπει 

«προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη γενική συνέλευση σχετικά με τους 

ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν 

ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές ».   

Οι εν λόγω ελεγκτές, καθώς και οι δύο αναπληρωματικοί ελεγκτές, ορίζονται από την 

τακτική Γενική Συνέλευση εκτός από τους ελεγκτές της πρώτης διαχειριστικής 

χρήσεως, οι οποίοι μπορεί να οριστούν από το καταστατικό ή από έκτακτη Γενική 

Συνέλευση. Κατά τον Καραβά (1965) δύναται να εκλεγούν ελεγκτές και κατά τις 

επόμενες χρήσεις από την  έκτακτη Γενική Συνέλευση. Αντίθετη άποψη εξέφρασε ο 

Πασσιάς (1969), ο οποίος ισχυρίζεται ότι η εκλογή ελεγκτών από την έκτακτη Γενική 

Συνέλευση αφενός αντιβαίνει το νόμο, που θεωρεί μόνο την τακτική Γενική 

                                                 
3 Λεοντάρη Μ., Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων – Έγκριση ετήσιων οικονομικών 
καταστάσεων, Λογιστής, Ιούνιος 1996 
4 Στην πράξη, η έκθεση συντάσσεται από κάποιον αρμόδιο υπάλληλο ή κάποιο μέλος του Δ.Σ.  
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Συνέλευση αρμόδιο για το θέμα και αφετέρου δεν λύνει το ζήτημα στην περίπτωση 

που το  Διοικητικό Συμβούλιο αμελεί να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση. 

 

 

1.2.3. Πρόσκληση τακτικής Γενικής Συνελεύσεως  

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο να συγκαλέσει την τακτική Γενική 

Συνέλευση των μετόχων στέλνοντας πρόσκληση προς τους  μετόχους5. Η πρόσκληση 

πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον: 

 Το ακριβή χρόνο συνεδριάσεως(έτος, ημερομηνία, ώρα ), 

 Το χώρο (διεύθυνση) στον οποίο θα πραγματοποιηθεί η Γενική 

Συνέλευση και 

 Τα θέματα (με σαφήνεια) με τα οποία θα ασχοληθεί η Γενική 

Συνέλευση και τα οποία κατά το τέλος της χρήσεως (κλείσιμο) είναι: 

1. Έγκριση Ισολογισμού, 

2.Διάθεση των ετήσιων κερδών, 

3.Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από τις 

διάφορες ευθύνες, 

4. Εκλογή ελεγκτών με ισάριθμους αναπληρωματικούς για 

την επόμενη χρήση, 

5. Εάν συντρέχει λόγος, εκλογή μελών Διοικητικού 

Συμβουλίου και 

6.Οποιοδήποτε άλλο θέμα κατά την κρίση του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

Η πρόσκληση για Γενική Συνέλευση δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες 

πριν την ημερομηνία συνεδριάσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως(άρθρο 26 §2 

του Κ.Ν. 2190/1920): 

 Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιρειών Περιορισμένης 

Ευθύνης της Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 

 Σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και, 

κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε 

ολόκληρη τη χώρα, ή να επιλέγεται μία από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του 

Ν.Δ. 3757/1957, 
                                                 
5 όταν πρόκειται για μονομετοχική α.ε. δεν είναι αναγκαία η δημοσίευση της προσκλήσεως για τη 
σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως, αρκεί η πρόσκληση να επιδοθεί έγκαιρα στον μοναδικό μέτοχο. 
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 σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που:  
  

1. εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) 

χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες,  

2. έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον 5.000 (πέντε χιλιάδων) 

φύλλων την ημέρα καθ΄ όλη την τριετία και 

3. πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή 

απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και 

Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για το 

χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής.   

4. Ειδικά για εταιρίες εκτός Αθηνών σε μια τοπική 

εφημερίδα (Αληφαντής 2003) 

1.2.4. Καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών και δημοσίευση στο τεύχος 

Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως 

Σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν.2190/1920 σε δημοσιότητα υποβάλλονται και οι 

ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αρχικές και τροποποιημένες από την Γενική 

Συνέλευση(ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων 

και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των 

Ελεγκτών της εταιρείας . 

Αναλυτικότερα η δημοσιότητα επιτυγχάνεται: 

 Με την καταχώρηση, ύστερα από έλεγχο, των ετήσιων οικονομικών 

καταστάσεων στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών που τηρείται από την 

υπηρεσία του Υπουργείου Εμπορίου της Νομαρχίας όπου έχει έδρα 

της η εταιρία, και 

 Με την δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (αρχικών 

ή τροποποιημένων από την Γενική  Συνέλευση) εκτός από το 

προσάρτημα, καθώς και του πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται 

ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές , στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών 

και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Εφημερίδας 

της Κυβερνήσεως, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την 

συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως και σε περίπτωση  

τροποποιήσεώς τους σε είκοσι (20) μετά από αυτή. 

Υπεύθυνο όργανο για υποβολή των οικονομικών καταστάσεων στην αρμόδια 

υπηρεσία του Υπουργείου Εμπορίου είναι το Διοικητικό Συμβούλιο. 
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1.2.5. Δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων σε πολιτικές και οικονομικές 

καταστάσεις  

Οι οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας 

διαθέσεως αποτελεσμάτων εκτός του προσαρτήματος ) καθώς και το πιστοποιητικό 

του ελεγκτή πρέπει να δημοσιευτούν σε ημερήσιες πολιτικές και οικονομικές 

εφημερίδες  είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής 

Συνελεύσεως με τη μορφή και το περιεχόμενο , με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι 

ελεγκτές της εταιρίας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. 

Η δημοσίευση των εν λόγω καταστάσεων γίνεται: 

 κατά την κρίση του διοικητικού συμβουλίου σε μία ημερήσια πολιτική 

εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 

3757/1957 , όπως ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει 

ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα , 

 και σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα που πληροί τις 

προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν.2190/1920 

 Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού 

Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, τα άνω έγγραφα πρέπει να 

δημοσιεύονται σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα 

από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν 

εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή 

εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα 

της νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία., και 

 Σε επιχειρήσεις εκτός Αττικής σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαίο 

τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και 

σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία 

ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες 

στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.  

Τέλος πρέπει να επισημανθεί πως όταν ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων 

είναι υποχρεωτικός από το νόμο ή από το καταστατικό, η δημοσίευση του 

πιστοποιητικού ελέγχου είναι υποχρεωτική. Αντιθέτως, όταν ο  έλεγχος των 

οικονομικών καταστάσεων έχει επιβληθεί μόνο από την Γενική Συνέλευση των 
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μετόχων ή από το Διοικητικό Συμβούλιο τότε σύμφωνα με τους Σακκέλη και 

Αναστασιάδη (1995)  η δημοσίευση του πιστοποιητικού ελέγχου είναι προαιρετική. 

 

1.2.6. Υποβολή των οικονομικών καταστάσεων στο Υπουργείο Εμπορίου πριν από 

την Γενική Συνέλευση των μετόχων 

Όπως αναφέρει το άρθρο 43β §3 του Κ.Ν.2190/1920 «Αντίγραφα των ετήσιων 

οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και 

των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία στο υπουργείο Εμπορίου, είκοσι 

τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση». 

Αναλυτικότερα σύμφωνα με το Ν.Δ. 532/1970: 

 Εφόσον έδρα της εταιρίας είναι δήμος ή κοινότητα εκτός της περιοχής 

του νομού Αττικής, στο Νομάρχη στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει 

η εταιρία, 

 Εφόσον έδρα της εταιρίας είναι δήμος ή κοινότητα της περιοχής του 

νομού Αττικής, στο Νομάρχη Αττικής, ο οποίος όμως έχει εκχωρήσει 

την εξουσία του αυτή στους αναπληρωτές νομάρχες, που προΐστανται 

των τεσσάρων Διαμερισμάτων, ήτοι, ανάλογα που εδρεύει η εταιρία, 

στον αναπληρωτή Νομάρχη Διαμερίσματος: Αθηνών, Ανατολικής 

Αττικής, Δυτικής  Αττικής, Πειραιώς. 

 

Σύμφωνα με τον Λεβαντή (1989) στην πράξη για να αποφεύγονται πολλές 

μεταβάσεις στη Διοίκηση, υποβάλλεται αίτηση στο Υπουργείο Εμπορίου, στην οποία 

αναφέρονται τα εξής: 

 Αντίτυπο του Δελτίου Α.Ε. και Ε.Π.Ε., στο οποίο δημοσιεύτηκε η 

πρόσκληση των μετόχων με την ημερήσια διάταξη,  

 Αντίτυπο της ημερήσιας πολιτικής και οικονομικής εφημερίδας , στην 

οποία δημοσιεύτηκε ο Ισολογισμός  και η πρόσκληση με την ημερήσια 

διάταξη, 

 Κυρωμένο αντίγραφο του πρακτικού Δ.Σ., στο οποίο περιέχεται η 

έκθεση του Δ.Σ. επί του Ισολογισμού και των πεπραγμένων προς τη 

συνέλευση,   

 Κυρωμένο αντίγραφο του πρακτικού Δ.Σ., στο οποίο περιέχεται η 

ημερήσια διάταξη με επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων που 

αναγράφονται σε αυτήν 
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 Υπογραμμένο Ισολογισμό, 

 Κυρωμένο αντίγραφο της εκθέσεως των ελεγκτών της εταιρίας προς 

τη Γενική Συνέλευση. 

 

1.2.7. Υποχρέωση προς παροχή στοιχείων στους μετόχους  

Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να 

πάρει από την εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις 

σχετικές εκθέσεις του Δ.Σ. και των ελεγκτών  σύμφωνα με το άρθρο 27 §1 του 

Κ.Ν.2190/1920. Αντίθετη άποψη εξέφρασε το Νομικό Συμβούλιο του Υπουργείο 

Εμπορίου με την γνωμοδότηση αριθ. 5/1992 σύμφωνα με την οποία έγγραφα ή 

στοιχεία που κατέχει η Διοίκηση και αφορούν την ανάπτυξη της εταιρικής 

δραστηριότητας της Α.Ε., δεν επιτρέπονται να δίνονται από τα όργανα της Διοίκησης 

σε μετόχους της Α.Ε. ή σε τρίτους, έστω και αν έχουν έννομο συμφέρον, παρά μόνο 

ύστερα από δικαστική εντολή. 

Έπειτα, σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν τη Γενική Συνέλευση, καταρτίζεται πίνακας 

των εχόντων δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση των μετόχων σύμφωνα με το 

άρθρο 27 §2 του Κ.Ν.2190/1920. 

 

1.2.8. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την Γενική Συνέλευση των 

μετόχων 

Όλες οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εγκριθούν από την Γενική Συνέλευση 

των μετόχων με απαρτία 20% τουλάχιστον του συνόλου των μετόχων και κατ’ 

απόλυτη πλειοψηφία των παρευρισκόμενων μετόχων. Σε περίπτωση μη επίτευξης της 

άνω απαρτίας, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός 20 ημερών από την 

ημερομηνία ματαίωσης της πρώτης Γενικής Συνελεύσεως. Επισημαίνεται πως η 

πρόσκληση των μετόχων για την επαναληπτική  Συνέλευση πρέπει να ακολουθήσει 

εντός 10 ημερών μετά της ματαιωμένης Γενικής Συνέλευσης. Η επαναληπτική 

Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της 

αρχικής ημερήσιας διάταξης με όσους μετόχους παραβρίσκονται σε αυτήν(Υπ. 

Εμπορίου Κ2-8081/1995 Λογιστής 1995 σελ.1515 και άρθρο 29 §2 του 

Κ.Ν.2190/1920 ). 

Εάν στην συνέλευση παρίσταται ένας  μέτοχος , την παρακολουθεί αντιπρόσωπος του 

Υπ. Εμπορίου, ή συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας, ο οποίος  προσυπογράφει 

τα πρακτικά της συνελεύσεως (άρθρο 32 §2 του Κ.Ν.2190/1920).    
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Η αρμοδιότητα της τακτικής Γενικής συνέλευση είναι αποκλειστική (άρθρο 34 §1 εδ. 

γ’ του Κ.Ν.2190/1920). Δεν αποκλείεται όμως ο Ισολογισμός να εγκριθεί από την 

έκτακτη Γενική Συνέλευση(Πασσιάς 1969), αν η Τακτική Συνέλευση επέβαλε την 

ανασύνταξή του. Σε αυτό το σημείο πρέπει να επισημανθεί τι γίνεται σε περίπτωση 

που δεν εγκριθούν οι οικονομικές καταστάσεις από την Γενική Συνέλευση. Κατά τον 

Ρόκα (1990) πρέπει το Διοικητικό Συμβούλιο να παραιτηθεί, διότι πρόκειται περί 

αποδοκιμασίας του Δ.Σ. Αντίθετη γνώμη υποστηρίζεται από τον Πασσιά (1969), ο 

οποίος ισχυρίζεται ότι το Δ.Σ. δεν είναι υποχρεωμένο να παραιτηθεί εάν οι 

οικονομικές καταστάσεις δεν εγκριθούν από την Γ.Σ., αλλά να καταρτίσει νέες 

καταστάσεις σύμφωνα με τις υποδείξεις της Γ.Σ. 

Η τακτική Γενική Συνέλευση έχει την δυνατότητα εκτός της εγκρίσεως και της 

απόρριψης να τροποποιήσει τις οικονομικές καταστάσεις. 

Η απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως είναι ακυρώσιμη στις εξής περιπτώσεις: 

 Όταν ο Ισολογισμός εμφανίζει την περιουσιακή κατάσταση της 

εταιρίας, καλύτερη από την πραγματική με αποτέλεσμα ο 

Ισολογισμός να παρουσιάζει εικονικά κέρδη. Αυτό γιατί οι διατάξεις 

του νόμου και του καταστατικού περί Ισολογισμού αφορούν και το 

συμφέρον των εταιρικών δανειστών και συνεπώς σύμφωνα με το 

άρθρο 35α §1β του Κ.Ν.2190/1920 συντρέχει λόγος ακυρότητας, και 

 Όταν ο Ισολογισμός, με τη δημιουργία των αφανών αποθεματικών, 

εμφανίζει την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας υπερβολικά 

χειρότερη της πραγματικής, με αποτέλεσμα τη μη διανομή του 

πρώτου ή και του πρόσθετου μερίσματος (άρθρο 35β §2 του 

Κ.Ν.2190/1920). 

 

1.2.9. Υποβολή στο Υπουργείο Εμπορίου των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως 

και των εγκριμένων οικονομικών καταστάσεων 

Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία της εγκρίσεως των οικονομικών καταστάσεων 

πρέπει εντός είκοσι (20) ημερών να υποβληθεί στο Υπουργείο Εμπορίου κυρωμένο 

αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως(άρθρο 26α §2 του 

Κ.Ν.2190/1920) καθώς και αντίτυπο των εγκριμένων οικονομικών 

καταστάσεων(άρθρο 43β §6 του Κ.Ν.2190/1920). 

Στην πράξη έχει επικρατήσει η πρακτική της μη υποβολής αντίγραφου των 

εγκριμένων οικονομικών καταστάσεων στις περιπτώσεις που αυτές δεν διαφέρουν σε 
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τίποτα με αυτές που υποβλήθηκαν στη Διοίκηση και δημοσιεύτηκαν στις εφημερίδες 

πριν από τη συνέλευση (Σακκέλη & Αναστασιάδη1995).  

 

1.3. Δημοσιότητα των οικονομικών καταστάσεων της Ανώνυμης εταιρίας που 

έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π. 

Σύμφωνα με το άρθρο 135 §1 του Κ.Ν.2190/1920 σε δημοσιότητα υπόκεινται τα 

εξής: 

 Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις των ανωνύμων Εταιρειών, 

 Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις των ανωνύμων 

εταιρειών, 

 Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, και 

 Το Πιστοποιητικό Ελέγχου. 

Η δημοσιότητα πρέπει να πραγματοποιείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από 

τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και, σε περίπτωση τροποποίησής τους, μέσα 

σε είκοσι (20) ημέρες από την τροποποίηση (άρθρο 135 §1 του Κ.Ν.2190/1920). 

Η δημοσιότητα των οικονομικών εκθέσεων των ανωνύμων εταιριών που συντάσσουν 

τις οικονομικές τους καταστάσεις είτε υποχρεωτικά είτε προαιρετικά σύμφωνα με τα 

Δ.Λ.Π. επιτυγχάνεται ως εξής: 

 καταχωρούνται στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και η ανακοίνωση 

περί της καταχώρησής τους δημοσιεύεται, με επιμέλεια της αρμόδιας 

υπηρεσίας και με δαπάνες της εταιρείας, στο τεύχος Ανωνύμων 

Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της 

Κυβερνήσεως,  

 αναρτώνται σε χώρο του διαδικτύου, ο οποίος είναι προσπελάσιμος 

στο ευρύ κοινό και παραμένουν προσπελάσιμες για χρονικό διάστημα 

δύο τουλάχιστον ετών από την πρώτη δημοσίευσή τους, και  

 εφόσον πρόκειται για εταιρείες με μετοχές ή άλλες κινητές αξίες τους 

εισηγμένες σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά, κατατίθενται 

στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.  

 

  

 

1.3.1. Δημοσιευμένα πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία εταιριών που εφαρμόζουν 

τα Δ.Λ.Π. 
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Με το άρθρο 135 §1 του Κ.Ν.2190/1920  ορίζεται ότι «Επιπλέον από τη δημοσιότητα 

που προβλέπεται από τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού, οι ανώνυμες 

εταιρείες και εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, που εφαρμόζουν, είτε υποχρεωτικά είτε 

προαιρετικά, τα υιοθετηθέντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, 

δημοσιεύουν, υποχρεωτικά, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 

43β και της παραγράφου 4 του άρθρου 22 του Ν. 3190/1955, αντίστοιχα, τα στοιχεία 

και τις πληροφορίες που ορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και 

Οικονομικών και του Υπουργού Aνάπτυξης. Αυτές οι οικονομικές καταστάσεις, όπως 

θα ορισθούν στην κοινή υπουργική απόφαση, δημοσιεύονται στις εφημερίδες όπως ο 

νόμος ορίζει. Τα στοιχεία αυτά, τα οποία, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου ή των 

Διαχειριστών της εταιρείας, πρέπει να προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις της 

εταιρείας, δημοσιεύονται όπως προβλέπουν οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του 

άρθρου αυτού, αλλά απαιτείται η αυτούσια δημοσίευσή τους στο Τεύχος Ανωνύμων 

Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως». 

Δηλαδή, πέραν της δημοσιότητας των οικονομικών καταστάσεων και γενικότερα 

εκθέσεων των ανώνυμων εταιριών και των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, οι 

εταιρείες αυτές υποχρεούνται να δημοσιεύουν στοιχεία και πληροφορίες που 

ορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του 

Υπουργού Aνάπτυξης. 

Επιπρόσθετα, τα προαναφερόμενα πληροφοριακά στοιχεία με ευθύνη του 

Διοικητικού Συμβουλίου ή των Διαχειριστών της εταιρίας, πρέπει να προκύπτουν από 

τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας, δημοσιεύοντας όπως προβλέπουν οι 

διατάξεις των §§1 και 2 του άρθρου 135, αλλά απαιτώντας  την αυτούσια δημοσίευσή 

τους στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της 

Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.  

Τέλος, αν οι εταιρείες, που συντάσσουν οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα 

υιοθετηθέντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, 

δημοσιοποιούν με οποιονδήποτε άλλον τρόπο λογιστικά στοιχεία, τα 

δημοσιοποιούμενα στοιχεία πρέπει να είναι εκείνα που προκύπτουν από την 

εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων με την επιφύλαξη των πρόσθετων 

οικονομικών ή πρόσθετων λογιστικών στοιχείων που τυχόν απαιτούνται, από άλλες 

κανονιστικές αρχές για τις εταιρείες των οποίων οι κινητές αξίες είναι εισηγμένες και 

σε εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά. Η ευθύνη 
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για τη συμμόρφωση με τη διάταξη αυτή βαρύνει το Διοικητικό Συμβούλιο ή τους 

Διαχειριστές της εταιρεία(άρθρο 135 §5 του Κ.Ν.2190/1920). 

 

1.3.2.  Δημοσιότητα των οικονομικών καταστάσεων της Ανώνυμης εταιρίας που 

έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π. όπως ορίζει η κοινή υπουργική απόφαση 

Κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 135 §4 του Κ.Ν.2190/1920 οι Υπουργοί Οικονομίας 

και Οικονομικών και Aνάπτυξης εξέδωσαν την υπ’ αριθμόν 23861/587/4.6.2004 

κοινή απόφαση με την οποία ορίζονται τα ακόλουθα: 

 Τα δημοσιευμένα, κατά τις διατάξεις της §4 του άρθρου 135 του 

Κ.Ν.2190/1920, συνοπτικά οικονομικά στοιχεία, είναι εκείνα που 

αποτυπώνονται στα Υποδείγματα  που δίνουν τα Δ.Λ.Π. για τις 

εμπορικές  και βιομηχανικές εταιρίες, καθώς τα χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα και τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις. 

 Στην περίπτωση που από τις διατάξεις του νόμου, προκύπτει 

υποχρέωση σύνταξης και ενοποιημένων καταστάσεων , επιπρόσθετα 

παρατίθενται (στα «Στοιχεία της Επιχειρήσεως») τα ονόματα των 

ενοποιημένων εταιριών, η χώρα της έδρας τους και το ποσοστό 

συμμετοχής (είτε άμεσα είτε έμμεσα) στο μετοχικό κεφάλαιο της κάθε 

ενοποιούμενης εταιρίας. Επίσης, παρατίθενται τα ανάλογα στοιχεία 

των θυγατρικών εταιρειών που δεν ενοποιήθηκαν, με σύντομη 

επεξήγηση του λόγου που απέτρεψε την ενοποίηση. 

 Στην περίπτωση που συντάσσονται ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις, τα νομισματικά στοιχεία παρατίθενται σε τέσσερις 

διακριτές στήλες : 

- Στις δύο πρώτες παρατίθενται τα ενοποιημένα μεγέθη(της τρέχουσας 

και της προηγούμενης περιόδου), και 

- Στις δύο επόμενες στήλες  παρατίθενται τα αντίστοιχα μεγέθη της 

μητρικής εταιρίας, με σαφή ένδειξη των στηλών που αφορούν τα 

ενοποιημένα μεγέθη και εκείνων που αφορούν τα μεγέθη της μητρικής 

εταιρείας.  

 Στην περίπτωση που η δημοσιεύουσα, τα συνοπτικά οικονομικά 

στοιχεία εταιρία, τυγχάνει να είναι η ίδια θυγατρική άλλης εταιρίας, 

μνημονεύεται το γεγονός (στα «Στοιχεία της Επιχειρήσεως»), με 

παράθεση του ονόματος της μητρικής ή σε περίπτωση που η ιδία 
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τυγχάνει μητρική εταιρίας, της υπερμητρικής εταιρίας, της χώρας της 

έδρας της και του ποσοστού συμμετοχής της, 

 Από τα προαναφερόμενα υποδείγματα δύνανται να αποκλίνουν οι 

δημοσιεύουσες τα συνοπτικά οικονομικά στοιχεία  εταιρίες, εάν, 

αποδεδειγμένα, οι υιοθετούμενες αποκλίσεις υποβοηθούν τον 

αναγνώστη στο να κατανοήσει πληρέστερα τα παρατιθέμενα στοιχεία. 

Οι επιτρεπόμενες αποκλίσεις δεν περιλαμβάνουν την μη παράθεση 

των προδιαγραφόμενων στοιχείων, εκτός αν τα παραλειπόμενα 

στοιχεία είναι επουσιώδη. Αντιθέτως, στις περιπτώσεις όπου η 

παράθεση πρόσθετων στοιχείων είναι αναγκαία για την αποφυγή 

δημιουργίας εσφαλμένων ή παραπλανητικών εντυπώσεων (όπως το 

συμφέρον της μειοψηφίας , εάν υπάρχει), η παράλειψη των στοιχείων 

δεν είναι επιτρεπτή, και 

 Τα δημοσιεύομενα στοιχεία πρέπει να παρατίθενται κατά τρόπο που 

να τα καθιστά ευκρινή και ευανάγνωστα. 

 

1.4. Ειδικότερα θέματα εγκρίσεως των οικονομικών καταστάσεων 

1.4.1. Τροποποίηση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική 

Συνέλευση 

Η Γ.Σ. της ανώνυμης εταιρίας μετά το κλείσιμο της διαχειριστικής χρήσεως έχει τις 

εξής δυνατότητες: 

 Να εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις όπως αυτές καταρτίστηκαν 

από το Δ.Σ., 

 Να τροποποιήσει τις οικονομικές καταστάσεις. Η τροποποίηση μπορεί 

να συνίσταται κυρίως: 

- Σε αλλαγή του αποτελέσματος της κλειόμενης χρήσης, και 

- Σε αλλαγή της προτάσεως διανομής κερδών. 

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να επισημανθεί πως η παρούσα εργασία θα επικεντρωθεί 

στην τροποποίηση των οικονομικών καταστάσεων όσον αφορά της αλλαγής της 

προτάσεως διανομής των κερδών που είναι η πλέον σχετική με το θέμα της εργασίας 

αυτής. 

1.4.2. Τροποποίηση της προτάσεως διανομής κερδών 

Η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί επίσης να τροποποιήσει την  

πρόταση διανομής κερδών. Η αλλαγή μπορεί να αφορά την καταβολή μεγαλύτερου 
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ποσού διανεμόμενων κερδών στους δικαιούχους (μετόχους, μέλη διοικήσεως, 

προσωπικό) μπορεί, όμως, να συνίσταται και σε περιορισμό αυτών. 

Και στις δύο άνω περιπτώσεις , η ανώνυμη εταιρία θα ακολουθήσει την εξής 

διαδικασία: 

 Οι τροποποιημένες καταστάσεις  θα υποβληθούν εκ νέου στη αρμόδια 

νομαρχία και θα καταχωρηθούν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, 

 Οι τροποποιημένες καταστάσεις  θα δημοσιευθούν στο Δελτίο Α.Ε. 

και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, 

 Οι τροποποιημένες καταστάσεις  θα δημοσιευθούν σε μια οικονομική 

και μια πολιτική εφημερίδα(Αληφαντής 1997,2003). Οι Σακκέλης και 

Αναστασιάδη (1995) αναφέρουν ενδεικτικά ότι, ενώ ο νόμος δεν 

υποχρεώνει την εκ νέου δημοσίευση των τροποποιημένων 

καταστάσεων σε μια πολιτική και οικονομική εφημερίδα και επίσης 

πολλοί συγγραφείς (Λεβαντής 1989)εναντιώνονται σε μια δεύτερη 

δημοσίευση, πρέπει να ακολουθήσει , διότι για τις καταστάσεις αυτές 

δεν ενδιαφέρονται μόνο οι μέτοχοι, αλλά οι πιστωτές και οι πιστωτικοί 

οργανισμοί(Τράπεζες κ.λπ.), καθώς και οι μέτοχοι που δεν 

παρευρέθηκαν στη Γενική Συνέλευση που τροποποίησε τις 

δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις και οι οποίοι παραμένουν με 

την εικόνα των αρχικών μη οριστικών αποτελεσμάτων, 

 Οι τροποποιημένες καταστάσεις  θα πρέπει να εγκριθούν από την 

έκτακτη Γενική Συνέλευση(Πασσιάς 1969). Αντίθετη γνώμη  

εξέφρασε ο Αληφαντής (1996, 2003), ο οποίος υποστηρίζει πως 

εξαιρετικώς, αν η τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις οικονομικές 

καταστάσεις και απέρριψε μόνο την πρόταση διανομής των κερδών, 

δεν χρειάζεται εκ νέου έγκριση των καταστάσεων από την έκτακτη 

Γενική Συνέλευση, και 

 Η ανύνυμη εταιρία πρέπει να υποβάλλει  «Τροποποιητική Δήλωση 

Φόρου Εισοδήματος », όπως ορίζουν οι διατάξεις της §4 του άρθρου 

107 του Ν.2238/1994, για το ποσό των φορολογητέων κερδών που 

προκύπτουν από την τροποποίηση του πίνακα διανομής κερδών. 

Λεπτομερέστερη ανάλυση των φορολογικών υποχρεώσεων σε 

περίπτωση που η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων 

τροποποιήσει τον πίνακα διανομής κερδών ή δεν συνέλθει εντός 
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εξαμήνου από της λήξεως της χρήσεως, θα γίνει στην επόμενη 

παράγραφο. 

 

1.4.3. Φορολογικές υποχρεώσεις σε περίπτωση που η τακτική Γενική Συνέλευση 

των μετόχων τροποποιήσει τον πίνακα διανομής κερδών ή δεν συνέλθει εντός 

εξαμήνου από της λήξεως της χρήσεως 

Εάν η τακτική Γενική Συνέλευση δεν εγκρίνει τη διανομή κερδών στους μετόχους και 

στα μέλη του διοικητικού Συμβουλίου ή τροποποιήσει την πρόταση διανομής των 

κερδών  ή δεν συνέλθει μέσα στην προθεσμία του άρθρου 25 του Κ.Ν.2190/1920, 

δηλαδή εντός εξαμήνου από την λήξη της διαχειριστικής χρήσεως, τότε η ανώνυμη 

εταιρία υποχρεούται να υποβάλλει τροποποιητική δήλωση εντός 30 ημερών από τη 

λήξη του άνω εξαμήνου. Ο οφειλόμενος φόρος που προκύπτει από την τροποποιητική 

δήλωση καταβάλλεται σε τρεις (3) μηνιαίες δώσεις , από τις οποίες η πρώτη 

καταβάλλεται  με την υποβολή της εμπρόθεσμης δήλωσης και οι υπόλοιπες δύο την 

τελευταία εργάσιμη ημέρα των δύο επόμενων χρήσεων (άρθρο 107 §4 του 

Ν.2238/1994). 

Σε περίπτωση που η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων δεν συνέλθει εντός 

εξαμήνου όπως προβλέπει το άρθρο 25 του Κ.Ν.2190/1920, τότε υποχρεούται να 

υποβάλλει τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος εντός τριάντα (30) 

ημερών από τη λήξη του εξαμήνου. 

 Σε περίπτωση μεταγενέστερης αλλά εντός της ίδιας διαχειριστικής χρήσεως, μερικής 

ή ολικής έγκρισης της διανομής, γίνεται εκ νέου εκκαθάριση του φόρου εισοδήματος 

βάσει των διατάξεων του άρθρου 106 §§ 2 και 3 του Ν.2238/1994. Προς τούτο 

υποβάλλεται συμπληρωματική δήλωση εντός τριάντα ημερών(30) από το χρόνο 

εγκρίσεως από την Γενική Συνέλευση και ο οφειλόμενος φόρος καταβάλλεται εφάπαξ 

με την υποβολή της εμπρόθεσμης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 107 §4 του 

Ν.2238/1994. 

 

1.4.4. Τροποποίηση της διάθεσης των κερδών στην ίδια χρήση με απόφαση 

έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 

Πρέπει να επισημανθεί πως δεν επιτρέπεται η διάθεση των αδιανέμητων κερδών που 

εγκρίθηκαν από την τακτική Γενική Συνέλευση κατά τη διάρκεια της ίδιας (πρώτης) 

χρήσης, όπου αποφασίστηκε η μη διανομή τους. Εντούτοις, σύμφωνα με τις 

αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών(1028579/1989) και τις γνωματεύσεις του 
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Νομικού Συμβούλου του Κράτους (7/1993) επιτρέπεται η διανομή των εν λόγω 

αδιανέμητων κερδών στους μετόχους κατά την επόμενη χρήση(Αληφαντής,19976). 

Επιπρόσθετα, ο Λεοντάρης(1996) 7 θεωρεί πως η έκτακτη Γενική Συνέλευση  μπορεί 

να αποφασίσει την διανομή αποθεματικών ή υπολοίπων κερδών εις νέο, μόνο εάν 

εγκριθούν μεταγενέστερα και από την τακτική Γενική Συνέλευση.  

Έπειτα μέχρι την ισχύ του Ν.2459/1997 επιτρεπόταν η τροποποίηση της διάθεσης 

των κερδών ,μέσα στην ίδια χρήση, από την έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων. 

Σε αυτή την περίπτωση όμως υπήρχε μεγάλο πρόβλημα φορολόγησης των κερδών 

αυτών, αφού η διάταξη του άρθρου 107 §4 του Ν.2238/1994 δεν ανέφερε με 

σαφήνεια αν περιλάμβανε και την περίπτωση αυτή. 

Εν συνεχεία, με την ψήφιση του Ν.2459/1997  και σύμφωνα με το άρθρο 13 §§ 2   

και 3 του εν λόγω νόμου εάν η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων τροποποιήσει 

μέχρι το τέλος της ίδιας χρήσεως την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, 

περί διάθεσης των κερδών, τότε η ανώνυμη εταιρία υποβάλλει συμπληρωματική 

δήλωση φόρου εισοδήματος εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της 

έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και ο οφειλόμενος φόρος καταβάλλεται 

εφάπαξ με την υποβολή της εμπρόθεσμης δήλωσης. 

 

  

1.5. Έννοια και διακρίσεις των καθαρών κερδών της ανώνυμης εταιρίας  

1.5.1. Τα καθαρά κέρδη από ιδιωτικοοικονομική άποψη  

Αναμφίβολα, όπως παρατηρεί και ο Samuelson(1955)8υπάρχουν πολλοί 

εννοιολογικοί προσδιορισμοί που κατά καιρούς δίνονται από διάφορους συγγραφείς 

για τον όρο κέρδος. Στην παρούσα εργασία θα αναφερθούν οι επικρατέστερες 

αντιλήψεις και σχολές που έχουν ασχοληθεί με την έννοια του κέρδους καθώς και τον 

τρόπο υπολογισμού. Πιο συγκεκριμένα, δύο είναι οι επικρατέστερες αντιλήψεις περί 

κέρδους: 

 Η δυναμική αντίληψη και  

 Η στατική αντίληψη. 

 

                                                 
6 Αληφαντής Γ., Διάθεση κερδών της κλειόμενης χρήσεως με απόφαση έκτακτης Γενικής 
Συνελεύσεως των μετόχων, Λογιστής , Ιούνιος 1997. 
7 Λεοντάρη Μ., Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων – Έγκριση ετήσιων οικονομικών 
καταστάσεων, Λογιστής, Ιούνιος 1996. 
8 Samuelson P., Economics, An Introductory Analysis, N.Y. 1955 
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Σύμφωνα με την δυναμική αντίληψη και τον επιφανέστερο εκπρόσωπό της 

Schmalenbach9 (1899), το κέρδος μιας περιόδου ισούται με την θετική διαφορά 

μεταξύ των εσόδων και τον εξόδων της εν λόγω περιόδου. Όσον αφορά τα έσοδα, 

έχει γίνει ευρέως αποδεκτό από την ακαδημαϊκή κοινότητα ότι προκύπτουν βάσει της 

τιμής πώλησης κατά τον χρόνο πραγματοποίησης αυτής. Εν αντιθέσει για τα έξοδα  

και πιο συγκεκριμένα για το κόστος αναλώσεως επικρατεί διχογνωμία μεταξύ των 

τάξεων της οικονομικής επιστήμης. Αναλυτικότερα, διακρίνουμε τις εξής θεωρίες για 

τα πωλούμενα αγαθά : 
 Θεωρία της ιστορικής τιμής κτήσεως, 

 Θεωρία της πραγματικής τιμής αντικαταστάσεως, 

 Θεωρία της βάση του χρόνου πώλησης τιμή αντικαταστάσεως, και 

 Θεωρία της αναπροσαρμοσμένης στην αγοραστική δύναμη του 

χρήματος ιστορικής τιμής κτήσεως. 

 

 Σύμφωνα με την στατική αντίληψη, το κέρδος μιας περιόδου υπολογίζεται βάσει της 

διαφοράς της καθαρής θέσης που επήλθε κατά την συγκεκριμένη περίοδο. Βέβαια, 

κατά αυτό τον τρόπο υπολογισμού του κέρδους, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλες  

οι πρόσθετες εισφορές των μετόχων καθώς και οι διανομές κερδών σε όλους τους 

δικαιούχους κατά την υπό συζήτηση περίοδο. Συνεπώς, σύμφωνα με όλα τα 

παραπάνω, αν η Καθαρή Θέση τέλους χρήσεως είναι μεγαλύτερη από την Καθαρή 

Θέση κατά την αρχή της χρήσεως τότε προκύπτει κέρδος κατά την χρήση αυτή. 

Διάσταση απόψεων, κατά την αντίληψη αυτή, επικρατεί όσον αφορά τον τρόπο 

προσδιορισμού της Καθαρής Θέσεως. Αναλυτικότερα διακρίνουμε τις εξής σχολές: 

 Της διατηρήσεως της ακεραιότητας του ονομαστικού κεφαλαίου. Οι 

οπαδοί της σχολής αυτής, οι επονομαζόμενοι νομιναλιστές10 , 

θεωρούν πως η Καθαρή Θέση πρέπει να διατηρείται σταθερή στο 

ονομαστικό της ύψος χωρίς να επηρεάζεται από τις μεταβολές της 

αγοραστικής δύναμης του χρήματος. Συνεπώς, σύμφωνα με την σχολή 

αυτή, το κέρδος θα ισούται με την θετική διαφορά μεταξύ των εσόδων 

και των εξόδων, υπολογιζόμενα σε ιστορικές τιμές κτήσεως, 

                                                 
9 Schmalenbach, E.(1899), Buchführung und Kalkulation im Fabrikgeschaeft.Leipzig: Glöckner 1928, 
Deutsche Metall-Industrie-Zeitung, Vol.15, No.32. 
10 Στην ελληνική βιβλιογραφία καλούνται «ονομαστοκράτες»  
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 Της διατηρήσεως της ακεραιότητας του οικονομικού κεφαλαίου11. 

Σύμφωνα με την σχολή αυτή, η Καθαρή Θέση πρέπει να διατηρεί την 

οικονομική τους δύναμη. Πιο συγκεκριμένα, η Καθαρή Θέση θα 

πρέπει να διατηρεί την αγοραστική της δύναμη κατά την διάρκεια της 

περιόδου. Συνεπώς, σύμφωνα με την σχολή αυτή, το κέρδος θα 

προκύπτει από την θετική διαφορά μεταξύ των εσόδων και των 

εξόδων, εκφραζόμενες σε νομισματικές μονάδες της ίδιας αγοραστικής 

δύναμης,  

 Της διατηρήσεως της ακεραιότητας του φυσικού κεφαλαίου12. Οι 

οπαδοί της σχολής αυτής, οι επονομαζόμενοι ουσιοκράτες13 , 

υποστηρίζουν πως για να διατηρεί η επιχείρηση το αρχικό της φυσικό 

κεφάλαιο, πρέπει να μπορεί να επανακτήσει την ποσότητα και την 

ποιότητα των πραγματικών αγαθών που αρχικά διέθετε. Τέλος, 

σύμφωνα με την σχολή αυτή, το κέρδος συνιστά την θετική διαφορά 

μεταξύ των εσόδων από πωλήσεις και του κόστους αντικατάστασης 

των πωλούμενων αγαθών. 

 

1.5.2. Τα καθαρά κέρδη από άποψη της εμπορικής νομοθεσίας  

Η κείμενη εμπορική νομοθεσία αγνοεί τον πληθωρισμό και την χρονική αξία του 

χρήματος αποδεχούμενη πιστά  το δόγμα ότι 1 Ευρώ =  1 Ευρώ και Κέρδος = Έσοδα 

– Έξοδα σε ιστορικές γραμμές.  

Συνεπώς σύμφωνα με το άρθρο 45 §1 του Κ.Ν.2190/1920 «καθαρά κέρδη της 

εταιρείας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεσιν εκ των πραγματοποιηθέντων 

ακαθαρίστων κερδών παντός εξόδου, πάσης ζημίας, των κατά τον νόμον αποσβέσεων 

και παντός άλλου εταιρικού βάρους». 

Το καθαρό κέρδος, σε δεδομένη στιγμή, προκύπτει εάν από την συνολική αξία των 

στοιχείων του Ενεργητικού  αφαιρεθεί η συνολική αξία των στοιχείων του παθητικού, 

στα οποία περιλαμβάνονται το μετοχικό κεφάλαιο και τα ήδη σχηματισμένα 

αποθεματικά. Συνεπώς, με βάση το παραπάνω ορισμό το καθαρό κέρδος θα 

επηρεάζεται άμεσα από τον τρόπο κατάρτισης του Ισολογισμού. Εν συνεχεία, για να 

αποτρέψει ο νομοθέτης την αυθαίρετη εξαγωγή του καθαρού κέρδους, υποχρεώνει τις 

                                                 
11 Στην διεθνή βιβλιογραφία αναφέρεται ως Financial Capital Maintenance.  
12 Στην διεθνή βιβλιογραφία αναφέρεται ως Physical Capital Maintenance. 
13 Στην διεθνή βιβλιογραφία αναφέρονται ως Substantialistes.. 
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οικονομικές μονάδες να τηρούν τις, αναγκαστικού δικαίου, διατάξεις του Κ.Ν. 

2190/1920, ο οποίος ορίζει ρητά ποια στοιχεία καθώς και το ύψος αυτών των 

στοιχείων που πρέπει να καταχωρούνται στο σκέλος του Ενεργητικού και στο σκέλος 

του Παθητικού. 

Το συνολικό καθαρό κέρδος προκύπτει από το πιστωτικό υπόλοιπο του λογαριασμού 

«αποτελέσματα χρήσεως». Ο λογαριασμός αυτός συνοδεύεται πάντοτε από τον 

Ισολογισμό και αποτελεί μαζί με αυτόν14 ένα ενιαίο σύνολο(άρθρο 42α 

Κ.Ν.2190/1920). Ο λογαριασμός αυτός συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του 

Ε.Γ.Λ.Σ. και το οποίο έχει υιοθετήσει και ο  Κ.Ν.2190/1920 καθώς και ο Κ.Β.Σ. 

(Π.Δ. 186/1992) και εμφανίζει όχι μόνο το συνολικό αποτέλεσμα της χρήσεως, αλλά 

και την ανάλυση των κερδών και εσόδων και των ζημιών και των δαπανών, όπως 

ορίζει σχετικά το Ε.Γ.Λ.Σ. και κατ’ επέκταση , και ο Κ.Ν.2190/1920 καθώς και ο 

Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992). 

Ο νόμος εννοεί και θέλει καθαρά κέρδη ειλικρινή και πραγματικά  και απαγορεύει 

την παρουσίαση στον Ισολογισμό και στο λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως» 

εικονικών κερδών. 

Τα εικονικά κέρδη προφανώς παραποιούν την πραγματική κατάσταση και απόδοση 

της οικονομικής μονάδας και είναι περισσότερα επιθυμητά στους μετόχους και στους 

διοικούντες. Ειδικότερα η διοικούντες μπορούν να προσφύγουν στην εικονική 

αύξησης των κερδών για τους εξής λόγους: 

 Τα αυξημένα κέρδη θα εμφανίσουν μια καλύτερη διαχείρισή τους από 

την πραγματική και θα βελτιώσουν την φήμη τους στην αγορά 

εργασίας των μάνατζερ, 

    Θα συγκαλύψουν μια ανεπιτυχή διαχείρισή τους που ενδεχομένως  να 

έφερε εις κίνδυνο την επανεκλογή τους από την Τακτική Γενική 

Συνέλευση των μετόχων, 

  Καθώς πολλοί διοικούντες αμείβονται με βάση τα κέρδη της εταιρίας, 

μια αύξηση των κερδών θα επέφερε αυτομάτως μια  αύξηση των 

απολαβών τους και 

 Πολλοί διοικούντες κατέχουν μετοχές της εταιρίας στην οποία 

εργάζονται , στοχεύοντας έτσι σε μια ανύψωση της χρηματιστηριακής 

τιμής της κατεχόμενης μετοχής. Συνεπώς τα αυξημένα κέρδη θα 

                                                 
14 Καθώς και με τον Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και το προσάρτημα.  
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αυξήσουν την ελκυστικότητα της μετοχής επιτρέποντας έτσι τα 

αθέμιτα παιχνίδια(insider trading) από τους διοικούντες προς το 

συμφέρον τους και εις βάρος των ανυποψίαστων.  Επιπρόσθετα στην 

συγκεκριμένη περίπτωση και εφόσον οι διοικούντες κατέχουν μετοχές 

της οικονομικής μονάδας μια αύξηση των κερδών εκτός της αύξησης 

των απολαβών τους θα επιφέρει και την αύξηση της προσωπικής τους 

περιουσίας υπό την μορφή μερισμάτων.    

Προφανείς, επίσης, είναι και οι λόγοι για τους οποίους και οι μέτοχοι θα κατέφευγαν 

σε μια παράνομη αύξηση των κερδών. Αναφέρουμε ενδεικτικά πως μια αύξηση των 

κερδών της οικονομικής μονάδας θα επιφέρει αφενός την αύξηση των διανεμόμενων 

μερισμάτων και της χρηματιστηριακής τιμής  της κατεχόμενης μετοχής και αφετέρου 

την εμπορευσιμότητα της εν λόγω μετοχής στο επενδυτικό κοινό. 

Εν αντιθέσει, οι πιστωτές θα είναι οι χαμένοι από μια παράνομη διόγκωση των 

κερδών, διότι μια τέτοια αύξηση θα προκαλέσει διανομή εικονικών κερδών και κατ΄ 

επέκταση μείωση του κεφαλαίου, το οποίο μαζί με τα αποθεματικά αποτελεί την 

μοναδική εξασφάλιση των πιστώσεων τους. 

Επιπρόσθετα, μια εικονική αύξηση των κερδών θα θίγει τα συμφέροντα του 

επενδυτικού κοινού, το οποίο  θα έχει μια εσφαλμένη εικόνα για την πραγματική 

χρηματοοικονομική κατάσταση της οικονομικής μονάδας. 

Ο νομοθέτης, διαφυλάσσοντας  τα συμφέροντα των τρίτων,  έχει θεσπίσει 

συγκεκριμένες διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920 για εξυπηρέτηση αυτού του σκοπού. 

Πιο συγκεκριμένα το επιτύγχανε αυτό με τις ακόλουθες διατάξεις: 

 Τις διατάξεις για ακριβή και ειλικρινή εκτίμηση και εμφάνιση του 

Ενεργητικού και Παθητικού του Ισολογισμού(άρθρα 42α, 42β, 42ε, 

και 43), 

 Τις διατάξεις που ρυθμίζουν τον τρόπο καταρτίσεως και αναλύσεως 

του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως» (άρθρα 42δ, 42ε) και  

    Την ειδική ποινική διάταξη  (άρθρο 57 περ. γ) με την οποία τιμωρείται 

,με φυλάκιση ή χρηματικό πρόστιμο, όποιος χωρίς την ύπαρξη 

Ισολογισμού ή με έναν ανακριβή Ισολογισμό διανείμει μη πραγματικά 

κέρδη υπό την μορφή μερισμάτων και τόκων προς τους μετόχους15. 

                                                 
15 Συγκεκριμένα το άρθρο 57 περ. γ του Κ.Ν.2190/1920 αναφέρει: Ποινικές διατάξεις 
Τιμωρείται δια φυλακίσεως και δια χρηματικής ποινής 300.000 δραχμών κατ’ ελάχιστον ή δια της 
ετέρας των ποινών τούτων: 
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Ο νόμος, όπως προαναφέρθηκε, απαιτεί τα κέρδη που εμφανίζονται στον Ισολογισμό 

και το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως» να είναι πραγματικά καθαρά κέρδη. 

Αναλυτικότερα, πραγματικά καθαρά κέρδη συνιστούν τα κέρδη που προκύπτουν από 

ακριβή απογραφή (καταμέτρηση και εκτίμηση) της εταιρικής περιουσίας 

(Ενεργητικού και Παθητικού), η οποία γίνεται με τις διατάξεις του νόμου. 

Ο νόμος θεωρεί ως πραγματοποιηθέντα κέρδη τα κέρδη που αφενός συνεπάγονται με  

αύξηση των χρηματικών διαθεσίμων της οικονομικής  μονάδας και αφετέρου 

εμφανίζονται στο Ενεργητικό του Ισολογισμό με την μορφή άλλων αξίων που δεν 

ταυτίζονται με την έννοια των μετρητών16 (Σακκέλης & Αναστασιάδης,1995). Ένα 

βασικό κριτήριο που πρέπει να πληροί το κέρδος ώστε να συνιστά πραγματικό είναι ο 

έλεγχος ρευστότητας (solvency test).  Αναλυτικότερα , εάν τα κέρδη βρίσκονται υπό 

την μορφή αξίων (και όχι μετρητών)και διανεμηθούν στους μετόχους, τότε θα 

αντιμετωπίσει η οικονομική μονάδα προβλήματα ρευστότητας που θα φέρουν εις 

κίνδυνο την ομαλή πορεία της. Συνεπώς έχει σημασία για την διατήρηση της 

μακροχρόνιας βιωσιμότητας των οικονομικών μονάδων να γίνει ένας σαφής 

διαχωρισμός μεταξύ διανεμόμενων και μη κερδών. Γενικότερα : 

 Διανεμόμενα κέρδη  είναι τα κέρδη που διανέμονται από την εταιρία στους 

μετόχους, κατόχους ιδρυτικών τίτλων, μέλη Δ.Σ., το προσωπικό της εταιρίας 

κ.ά., δηλαδή είναι τα κέρδη που εξέρχονται από το νομικό πρόσωπο της 

οικονομικής μονάδας. Τα   διανεμόμενα κέρδη προέρχονται βασικά από τα 

κέρδη της χρήσεως και το υπόλοιπο κερδών εις νέο των προηγούμενων 

χρήσεων, δύνανται όμως να προέρχονται και από αποθεματικά που 

σχηματίστηκαν σε προηγούμενες χρήσεις και τα οποία είναι δεκτικά 

διανομής. 

 Μη  διανεμόμενα κέρδη είναι τα κέρδη που δεν διανέμονται, αλλά 

παρακρατούνται από την εταιρία με μορφή αποθεματικών ή κερδών εις νέο.  

 Επιπλέον , το συγκεκριμένο έλεγχο επιχείρησε και η Ε.Λ.Τ.Ε. στην γνωμοδότηση 

της περί διανομής κερδών των εταιρειών που συντάσσουν τις λογιστικές τους 

καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Επιπρόσθετα, η Ε.Λ.Τ.Ε 

ήλεγξε ποια κέρδη επιμέτρησης που προκύπτουν από την εφαρμογή των διαφόρων 

                                                                                                                                            
γ) όστις δολίως άνευ ισολογισμού ή εναντίον του ισολογισμού ή δυνάμει ψευδούς ή παρανόμου 
ισολογισμού επεχείρησε την διανομήν κερδών ή τόκων προς τους μετόχους, μη ληφθέντων εκ 
πραγματικών κερδών. 
16 Βλ.Σακκέλης Ε., Αναστασιάδης Ι. , Φορολογία και διάθεση των κερδών και κίνητρα οικονομικής 
ανάπτυξης, Εκδόσεις ΒΡΥΚΟΥΣ,1995 
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λογιστικών προτύπων είναι διανεμητέα ή όχι. Εκτενέστερη ανάλυση του 

προαναφερθέντος γίνεται στο τέταρτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας.  

 

1.5.3. Τα κέρδη από φορολογική άποψη  

Είναι διαφορετική η έννοια των καθαρών κερδών από φορολογικής σκοπιάς με αυτήν 

από λογιστικής ή νομικής. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την φορολογική άποψη το 

κέρδος είναι η διαφορά μεταξύ των εσόδων και των εξόδων. Αλλά τόσο τα έσοδα όσο 

και τα έξοδα λαμβάνονται σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, οι 

οποίες δεν ταυτίζονται απόλυτα με τις καθιερωμένες λογιστικές αρχές και τις 

επιταγές της εμπορικής νομοθεσίας. Συνεπώς, το ύψος των εξόδων και των εσόδων 

και κατ΄ επέκταση των κερδών διαφέρει από άποψη φορολογική, σε σύγκριση με το 

ύψος των μεγεθών αυτών από άποψη λογιστικών αρχών και κανόνων της εμπορικής 

νομοθεσίας. 

Όσον αφορά τα λογιστικά έσοδα, δύνανται να περιλαμβάνουν και έσοδα 

απαλλασσόμενα της φορολογίας 17  όπως π.χ. οι τόκοι των έντόκων γραμματίων του 

Ελληνικού Δημοσίου.  

Όσον αφορά το λογιστικά έξοδα περιλαμβάνονται, συνήθως έξοδα που δεν 

αναγνωρίζονται από την  φορολογική νομοθεσία για έκπτωση από το φορολογητέο 

εισόδημα. Γενικότερα, τέτοια στοιχεία που δεν εκπίπτουν από το φορολογητέο 

εισόδημα είναι συνήθως δαπάνες που δεν συνιστούν «παραγωγικές» κατά την άποψη 

του Υπουργείου Οικονομικών όπως π.χ. πρόσθετα τέλη ΙΚΑ και λοιπών 

ασφαλιστικών οργανισμών και τα πρόστιμα και προσαυξήσεις φόρων, που δεν 

αναγνωρίζονται προς έκπτωση, με την δικαιολογία ότι οφείλονται σε υπαιτιότητα του 

φορολογούμενου. Εκτενέστερη αναφορά στον προσδιορισμό των φορολογητέων 

κερδών θα γίνει στο τρίτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας όπου και παραπέμπουμε 

για περισσότερη διερεύνηση των μη εκπιπτόμενων από το φόρο εισοδήματος  

δαπανών. 

1.5.4. Τα κέρδη από λογιστική άποψη 

Σύμφωνα με την λογιστική θεωρία και ορολογία διακρίνουμε τους εξής όρους 

κερδών: 

 Μικτά κέρδη εκμεταλλεύσεως τα οποία κέρδη προκύπτουν ως 

διαφορά των οργανικών εσόδων από πωλήσεις εμπορευμάτων 
                                                 
17 Πιο συγκεκριμένα τα έσοδα απαλλασσόμενα της φορολογίας διακρίνονται σε αφορολόγητα έσοδα 
και έσοδα φορολογούμενα κατ΄ ειδικό τρόπο 
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προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών και του αντίστοιχου κόστους 

πωληθέντων εμπορευμάτων, προϊόντων ή παρασχεθείσων υπηρεσιών, 

 Κέρδη  εκμεταλλεύσεως είναι τα κέρδη που προκύπτουν ως διαφορά 

μεταξύ του συνόλου των οργανικών εσόδων και του συνόλου των 

οργανικών εξόδων, δηλαδή στα πλαίσια του Ε.Γ.Λ.Σ. ως διαφορά 

μεταξύ των λογαριασμών των ομάδων 7 και 6. 

 Καθαρά λογιστικά κέρδη18 νοούνται αυτά που προκύπτουν σύμφωνα 

με τις παραδεγμένες αρχές της λογιστικής του ιστορικού κόστους και ε 

τις αρχές και τους κανόνες που καθιερώνονται από το Ε.Γ.Λ.Σ. και την 

εμπορική νομοθεσία (K.N.2190/1920), μετά την αφαίρεση του 

αναλογούντος σ’ αυτά φόρου εισοδήματος.    

1.6.  Εννοιολογικοί προσδιορισμοί διάθεσης και διανομής των κερδών     

Αρχικώς, πρέπει να διαχωριστούν οι έννοιες της διάθεσης με αυτήν της διανομής των 

κερδών. Πρέπει να επισημανθεί πως πολλοί συγγραφείς συγχέουν τις παραπάνω δύο 

έννοιες, αγνοώντας τους ακριβείς εννοιολογικούς προσδιορισμό των 

προαναφερθέντων όρων. Ουσιαστικά κατά τους Σαρσέντη και Παπαναστασίου 19 η 

διάθεση κερδών συνιστά τον καθορισμό του τελικού προορισμού των κερδών και την 

κατανομή αυτών σε μερίσματα, αποθεματικά, αμοιβές μελών Δ.Σ., πρόσθετες 

αμοιβές του εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, φόρο εισοδήματος, κάλυψη 

παλαιότερων ζημιών και οποιοδήποτε άλλου προορισμού που μπορεί να λάβει χώρα. 

Κέρδη, για τα οποία δεν έχει καθοριστεί τελικός προορισμός καλούνται αδιάθετα και 

μεταφέρονται στα κέρδη εις νέο στην επόμενη χρήση για να βρουν τον τελικό τους 

προορισμό στο μέλλον.  

Απεναντίας, η διανομή κερδών είναι μια πιο στενή έννοια και περιλαμβάνει την 

κατανομή των κερδών που διατίθενται σε τρίτα πρόσωπα και συνεπάγονται για την 

ανώνυμη εταιρία εκταμίευση. Συνεπώς υφίστανται κέρδη που διακρίνονται σε 

διανεμόμενα όπως τα μερίσματα ,οι αμοιβές μελών Δ.Σ., οι πρόσθετες αμοιβές του 

εργατοϋπαλληλικού προσωπικού κ.α., και σε μη διανεμόμενα κέρδη όπως τα κέρδη 

που προορίζονται για σχηματισμό αποθεματικών  ή κάλυψη αποθεματικών. 

Τέλος, σύμφωνα με τον παλαιότερο φορολογικό νόμο του Ν.Δ. 3843/1958, ο 

παραπάνω διαχωρισμός των δύο όρων ήταν ύψιστης σημασίας, διότι μόνο τα μη 

                                                 
18 Σύμφωνα με όσα ισχύουν στην Ελλάδα.  
19 Βλ. Σαρσέντη Β. και Παπαναστασίου Α. , Λογιστική Εταιρειών, Εκδόσεις Σταμούλη, Πειραιάς 
1990. 
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διανεμόμενα κέρδη φορολογούνταν στο όνομα της Α.Ε., ενώ τα   διανεμόμενα κέρδη 

φορολογούνταν στο όνομα των δικαιούχων (μετόχων). 

1.7. Γενικά περί Πίνακα Διαθέσεως των Αποτελεσμάτων  

Ο Πίνακας Διαθέσεως των Αποτελεσμάτων συμπεριλαμβάνεται σύμφωνα με το 

άρθρο 42α του Κ.Ν.2190/1920 μεταξύ των υποχρεωτικών οικονομικών 

καταστάσεων. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τη διάταξη της §2 του άρθρου 42δ του 

ίδιου νόμου και της  §1 του άρθρου 29 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/1992) ο  Πίνακας 

Διαθέσεως των Αποτελεσμάτων καταρτίζεται σύμφωνα με το υπόδειγμα της § 

4.1.302 του άρθρου 1 του  Π.Δ.1123/198020, σε συνδυασμό με όσα ορίζονται στην § 

4.1.301 του ίδιου προεδρικού διατάγματος, αναφορικά με το περιεχόμενο κάθε 

επιμέρους κατηγορίας του πίνακα αυτού.  

Τα παραπάνω ισχύουν για τις ανώνυμες που καταρτίζουν τις οικονομικές τους 

καταστάσεις σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920, χωρίς να έχουν ανάλογη εφαρμογή 

στις ανώνυμες εταιρίες που τηρούν τα Διεθνή λογιστικά Πρότυπα. Επιπρόσθετα, οι 

τελευταίες δεν είναι υποχρεωμένες να καταρτίζουν Πίνακα Διαθέσεως των 

Αποτελεσμάτων αλλά μια συγγενής κατάσταση που ονομάζεται την Κατάσταση 

Μεταβολής των Ιδίων κεφαλαίων (Statament of Changes in Equity). Εκτενέστερη  

αναφορά της δομής και του περιεχομένου της Κατάστασης Μεταβολής των Ιδίων 

κεφαλαίων καθώς επίσης και των διαφορών των δύο καταστάσεων 21 γίνεται  στην 

§4.5 και §4.6 αντίστοιχα. 

Παρακάτω περιγράφονται οι γενικότερες διατάξεις του Ε.Γ.Λ.Σ. που διέπουν τον 

Πίνακα Διαθέσεως των Αποτελεσμάτων  καθώς και οι κατηγορίες των κονδυλίων που 

περιλαμβάνονται στον εν λόγω πίνακα. 

1.7.1. Γενικές διατάξεις του Ε.Γ.Λ.Σ. που διέπουν τον Πίνακα Διαθέσεως των 

Αποτελεσμάτων 

Οι γενικότερες διατάξεις του Ε.Γ.Λ.Σ. που διέπουν τον Πίνακα Διαθέσεως των 

Αποτελεσμάτων είναι οι εξής: 

 Ο Πίνακας Διαθέσεως των Αποτελεσμάτων καταρτίζεται υποχρεωτικά 

στην περίπτωση που γίνεται διάθεση αποτελεσμάτων με το υπόδειγμα 

της § 4.1.302 του άρθρου 1 του  Π.Δ.1123/1980, 

                                                 
20 Βλ. υπόδειγμα που παρατίθεται στο προσάρτημα.  
21 Πίνακα Διαθέσεως των Αποτελεσμάτων και Κατάσταση Μεταβολής των Ιδίων κεφαλαίων 
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 Στον  Πίνακα Διαθέσεως των Αποτελεσμάτων περιλαμβάνονται 

υποχρεωτικά τουλάχιστον τα στοιχεία του παραπάνω υποδείγματος, 

εφόσον τα στοιχεία αυτά υπάρχουν στην εταιρία, 

 Όλα τα στοιχεία του Πίνακα Διαθέσεως των Αποτελεσμάτων 

απεικονίζονται σε δύο στήλες, οι οποίες αντιστοιχούν στη χρήση του 

Ισολογισμού και στην προηγούμενη  αυτού χρήση, 

 Ο Πίνακας Διαθέσεως των Αποτελεσμάτων καταχωρείται στο βιβλίο 

απογραφών και ισολογισμών(άρθρο 29, §1 Κ.Β.Σ.) και δημοσιεύεται 

υποχρεωτικά, στο τέλος της χρήσεως μαζί με τις υπόλοιπες 

οικονομικές καταστάσεις, όπως ορίζεται στην περ.2 της παρ. 4.1.100 

του  Ε.Γ.Λ.Σ. και  

 Στον  Πίνακα Διαθέσεως των Αποτελεσμάτων που καταχωρείται στο 

βιβλίο απογραφών και ισολογισμών των οικονομικών μονάδων, 

γίνεται για κάθε κονδύλι συσχέτιση με τον ή τους κωδικούς αριθμούς 

των αντίστοιχων λογαριασμών του σχεδίου λογαριασμών. Κατά την 

δημοσίευση του πίνακα αυτού οι κωδικοί αριθμοί συσχετίσεως είναι 

δυνατόν να παραλείπονται. 

1.7.2. Κατηγορίες Κονδυλίων 

Οι κατηγορίες κονδυλίων που περιλαμβάνονται στον Πίνακα Διαθέσεως των 

Αποτελεσμάτων είναι οι εξής: 

 Κατηγορία «καθαρά αποτελέσματα χρήσεως». Στην εν λόγω 

κατηγορία περιλαμβάνονται τα καθαρά αποτελέσματα του 

λογαριασμού 88.00  «καθαρά  κέρδη χρήσεως » ή του λογαριασμού 

88.01 «ζημίες χρήσεως », τα οποία μεταφέρονται στους λογαριασμούς 

αυτούς από το λογαριασμό 86.99, 

 Κατηγορία «υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων  χρήσεων». Σε 

αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται τα υπόλοιπα των λογαριασμών 

42.00 «υπόλοιπο κερδών εις νέο» ή 42.01 «υπόλοιπο ζημιών εις νέο» ή 

μέρος  του υπόλοιπου του λογαριασμού 42.02 «υπόλοιπο ζημιών 

προηγούμενων χρήσεων», τα οποία μεταφέρονται από τους 

λογαριασμούς αυτούς στους λογαριασμούς 88.02, 88.03 και 88.04 

αντίστοιχα, 

 Κατηγορία «διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων  

χρήσεων». Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει το χρεωστικό ή πιστωτικό 
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υπόλοιπο του λογαριασμού 42.04, το οποίο μεταφέρεται στο 

λογαριασμό 88.06.,  

 Κατηγορία «αποθεματικά προς διάθεση». Αυτή η κατηγορία 

περιλαμβάνει τα αποθεματικά ή μέρος τους των υπολογαριασμών του 

41, για τα οποία αποφασίζεται η διάθεσή τους, είτε για διανομή 

μερισμάτων, είτε για κάλυψη ζημιών, και για το λόγο αυτό 

μεταφέρονται στο λογαριασμό 88.07. 

Από το αλγεβρικό άθροισμα  των παραπάνω κατηγοριών αφαιρούνται οι φόροι 

εισοδήματος και οι λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος  φόροι του 

λογαριασμού 88.09. Το υπόλοιπο του λογαριασμού, εάν είναι κέρδη, διατίθεται 

σύμφωνα με την απόφαση που λαμβάνεται από το αρμόδιο όργανο. 

Τέλος, πρέπει να επισημανθεί πως ο Πίνακας Διαθέσεως των Αποτελεσμάτων θα 

περιέχει μόνο τους λογαριασμούς του υποδείγματος του Ε.Γ.Λ.Σ. για τους οποίους 

συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις και υπάρχουν αντίστοιχα ποσά. Συνεπώς, όταν 

από νόμιμη αιτία δεν υφίσταται υποχρέωση φόρου εισοδήματος, τακτικού 

αποθεματικού κ.λπ., δεν θα περιληφθεί στον Πίνακας Διαθέσεως των 

Αποτελεσμάτων ο αντίστοιχος λογαριασμός22, αλλά θα περιληφθεί σχετική 

διευκρίνιση όπως ορίζεται στο Προσάρτημα σύμφωνα με την διάταξη  του άρθρου 

43β §1 περ. ιζ’ του Κ.Ν.2190/1920. 

 

    

1.8.  Μερισματική πολιτική ή Πολιτική διάθεσης κερδών 

Η πολιτική που εφαρμόζει η εκάστοτε επιχείρηση όσον αφορά το ποσοστό των 

κερδών που θα διανεμηθεί ή το ποσοστό των κερδών που θα αποθεματικοποιηθεί 

αποκαλείται πολιτική διάθεσης κερδών. Σύμφωνα με τον ευρέως αποδεκτό, στην 

διεθνή βιβλιογραφία, ορισμό η πολιτική κερδών ή πολιτική μερισμάτων ή ακόμη και 

πολιτική σταθεροποίησης των μερισμάτων είναι η τακτική που ακολουθεί η διοίκηση 

της εταιρίας σχετικά με την διάθεση των κερδών της χρήσεως και πιο συγκεκριμένα η 

σχέση μεταξύ διανεμόμενων και μη διανεμόμενων κερδών. Όπως προαναφέρθηκε η 

πολιτική κερδών αποφασίζεται από την διοίκηση της εταιρίας, κατά την κατάρτιση 

των ετήσιων οικονομικών καταστάσεών της, και εγκρίνεται τελικώς από την γενική 

συνέλευση των μετόχων. 

                                                 
22 Bλ. Ε.ΣΥ.Λ. αρ. γνωμ.193/1994. 
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Όσον αφορά την μερισματική πολιτική επικρατούν δύο αντίρροπες τάσεις. Η μία 

τάση υποστηρίζει μια επιθετική μερισματική πολιτική και πιο συγκεκριμένα την 

διανομή του μεγαλύτερου δυνατού ποσοστού κερδών στους μετόχους και στους 

λοιπούς δικαιούχους, ενώ η άλλη συνηγορεί υπέρ μίας συντηρητικής μερισματικής 

πολιτικής κατά την οποία προσδοκάται η διατήρηση του μεγαλύτερου δυνατού 

ποσοστού κερδών στην επιχείρηση. 

Έγκειται στην αρμοδιότητα της διοίκησης της εταιρίας να εντοπίσει την κατάλληλη 

σχέση μεταξύ διανεμόμενων και μη κερδών ώστε να εξυπηρετήσει καλύτερα τις 

ανάγκες της επιχείρησης και των μετόχων της. Παρακάτω παρατίθενται τα κυριότερα 

επιχειρήματα υπέρ των δύο τάσεων. 

Οι κυριότεροι λόγοι που συνηγορούν υπέρ μιας επιθετικής μερισματικής πολιτικής  

είναι οι εξής: 

 Η διανομή μερίσματος στους μετόχους και στους λοιπούς δικαιούχους 

επιβάλλεται ρητά από το νόμο ή το καταστατικό της εταιρίας όταν 

προκύψει κερδοφόρα χρήση. Συνεπώς ένα τέτοιο γεγονός δεν πρέπει 

να αμφισβητείται από την διοίκηση της εταιρίας αλλά ούτε, μέχρι 

κάποιον βαθμό, από τις γενικές συνελεύσεις των μετόχων, 

 Η διανομή υψηλού μερίσματος είναι μια ισχυρή ένδειξη πως η 

επιχείρηση δεν αντιμετωπίζει προβλήματα ρευστότητας και μπορεί να 

καλύψει μεγάλες ταμειακές ανάγκες όπως αυτής της καταβολής 

μερίσματος στους μετόχους και στους λοιπούς δικαιούχους, 

 Το κύρος και το γόητρο που έχει ή προσπαθεί να αποκτήσει στην 

αγορά η επιχείρηση υπαγορεύουν τη διανομή υψηλού μερίσματος, 

 Οι μέτοχοι και ιδιαίτερα οι μέτοχοι μειοψηφίας εξαρτώνται 

οικονομικά από την διανομή μερίσματος προς αυτούς μιας και 

αποτελεί συνήθως η κυριότερη πηγή εισοδήματός τους. Συνεπώς 

αποβλέπουν σε μια όσο το δυνατόν υψηλότερη διανομή μερίσματος 

ακόμα και σε χρήσεις με χαμηλά κέρδη, 

 Οι δυνητικοί επενδυτές επικροτούν μια αύξηση των διανεμόμενων 

κερδών ευκολύνοντας έτσι την επιχείρηση σε μια ενδεχόμενη άντληση 

κεφαλαίων από το χρηματιστήριο,  

 Η μη διανομή μερίσματος θα  δώσει ένα σήμα(signaling theory) στους  

δυνητικούς επενδυτές  για την φθίνουσα πορεία της επιχείρησης. Αυτό 

το σήμα θα προκαλέσει μια αποστροφή των ορθολογικών επενδυτών 
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στην συγκεκριμένη μετοχή και κατ’ επέκταση μια μείωση της τιμής 

της. Οι Modigliani & Miller (1961) ήταν οι πρώτοι που παρατήρησαν 

ότι μεταβολές στα διανεμόμενα μερίσματα φέρουν εσωτερικές 

πληροφορίες για την οικονομική πορεία των επιχειρήσεων  για τους 

εξωτερικούς επενδυτές. Μεταγενέστερα, η παραπάνω παρατήρηση 

έχει εξεταστεί λεπτομερέστερα από τους Bhattacharya (1979) και τους 

John & Williams(1985), οι οποίοι εξέτασαν τα κόστη που προκύπτουν 

από μια τέτοια πηγή πληροφόρησης(φορολογία, εξωτερικός δανεισμός 

κ.λπ.). Διάφορες έρευνες(Healy & Palepu (1988), Kane, Lee & Marcus 

(1984), Aharony & Swary(1980)) έχουν δείξει πως η μερισματική 

πολιτική, πέραν της κερδοφορίας των επιχειρήσεων φέρουν  

πρόσθετες πληροφορίες για τους εξωτερικούς επενδυτές. Επιπρόσθετα,  

διάφορες έρευνες έχουν ασχοληθεί με το αν η μεταβολή των 

μερισμάτων μπορεί να προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην 

χρηματιστηριακή αγορά εξετάζοντας την ύπαρξη θετικής σχέσης 

μεταξύ των μεταβολών των μερισμάτων και των αποδόσεων των 

μετοχών(κεφαλαιακή συν μερισματική απόδοση).  Μεταξύ αυτών των 

ερευνών, στις αγγλοσαξονικές χώρες,  διακρίνουμε την έρευνα του 

Pettit(1972), ο οποίος ανακαλύπτει θετική σχέση μεταξύ την μεταβολή 

του επιπέδου των διανεμόμενων μερισμάτων και  των αποδόσεων των 

μετοχών.  Εν αντιθέσει, οι Watts (1973) και Gonedes (1978) δεν 

συμπέραναν καμιά στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ των εν λόγω 

μεγεθών, καταλήγοντας πως η αγορά δεν θεωρεί τις πληροφορίες που 

δίδουν τα μερίσματα σημαντικές για την λήψη αποφάσεων. 

 

 Οι κυριότεροι λόγοι που συνηγορούν υπέρ μιας συντηρητικής μερισματικής 

πολιτικής  είναι οι εξής: 

 Ο νόμος και το καταστατικό της επιχείρησης επιβάλλουν την 

διατήρηση ενός τμήματος των κερδών για σχηματισμό αποθεματικών. 

Συνεπώς μια διανομή χαμηλού μερίσματος θα εξυπηρετήσει τον 

παραπάνω σκοπό καθώς θα αφήσει περισσότερα διαθέσιμα κεφάλαια 

για το σχηματισμό διαφόρων αποθεματικών, 

 Οι ευεργετικές διατάξεις των διαφόρων αναπτυξιακών νόμων 

επιτρέπουν την επιχείρηση τον σχηματισμό αφορολογήτων 
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αποθεματικών . Τα προαναφερθέντα αποθεματικά εκτός του ότι 

εκπίπτουν από την φορολογία εισοδήματος δίνουν την επιχείρηση 

περισσότερα διαθέσιμα κεφάλαια για την χρηματοδότηση 

παραγωγικών επενδύσεων.  

 Η  διανομή χαμηλού μερίσματος επιτρέπει περισσότερα διαθέσιμα 

κεφάλαια για επανεπένδυσή τους στην επιχείρηση 

(αυτοχρηματοδότηση). Η αξιοποίηση της αυτοχρηματοδότησης 

συμφέρει περισσότερο τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε 

αναπτυσσόμενους κλάδους όπου απαιτούνται όσο το δυνατόν 

περισσότερες επενδύσεις, οι οποίες απαιτούν πολλά κεφάλαια για να 

υλοποιηθούν. Επιπρόσθετα, οι εν λόγω επενδύσεις ενέχουν ένα υψηλό 

βαθμό επικινδυνότητας και άρα κάνουν πιο δαπανηρή την εξωτερική 

χρηματοδότηση και κατ’ επέκταση πιο ριψοκίνδυνη την ίδια την 

επιχείρηση. Στην διεθνή βιβλιογραφία γίνεται ευρέως αποδεκτό πως το 

κόστος αυτοχρηματοδότηση είναι χαμηλότερο από το κόστος 

εξωτερικού δανεισμού ή του κόστους έκδοσης νέων μετοχών, με 

αποτέλεσμα να συμφέρει περισσότερο η παρακράτηση των 

κερδών(Myers and Majluf, 1984)23.  

 Η ύπαρξη υψηλών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων και άμεσων 

ταμειακών αναγκών των επιχειρήσεων επιβάλλουν την διατήρηση ενός 

ανάλογου ποσού ως κεφάλαιο κίνησης το οποίο μπορεί να αντληθεί 

μέσω του σχηματισμού  αποθεματικών από τα καθαρά κέρδη χρήσεως, 

 Οι πλειοψηφία των επενδυτών αποστρέφονται τον κίνδυνο και άρα 

επιθυμούν μια σταθερή πορεία των αποτελεσμάτων των επιχειρήσεων. 

Οι επιχειρήσεις που παρουσιάζουν υψηλές μεταβολές στο επίπεδο 

κερδών παρουσιάζουν υψηλή τυπική απόκλιση και κατ’ επέκταση 

υψηλό βαθμό επικινδυνότητας. Συνεπώς, οι διοικήσεις των 

επιχειρήσεων λαμβανόμενοι το παραπάνω γεγονός, αποσκοπούν στην 

διανομή σταθερού μερίσματος ακόμα και σε περιόδους αύξησης των 

κερδών. Οι επιχειρήσεις καταφεύγουν σε μια αύξηση των 

διανεμηθέντων κερδών μόνο όταν η αύξηση των κερδών μπορεί να 
                                                 
23 Στην διεθνή βιβλιογραφία χρησιμοποιείται ο όρος «pecking order of financing», όπου αναφέρεται 
πως οι επιχειρήσεις θα καταφύγουν πρωτίστως στην αυτοχρηματοδότηση, έπειτα στην έκδοση 
εμπορικών ομολόγων και στον εξωτερικό δανεισμό και τέλος στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου 
μέσω έκδοσης νέων μετοχών.  
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θεωρηθεί μόνιμη. Πράγματι πολλές έρευνες επιβεβαιώνουν το 

παρακάτω γεγονός αποκαλύπτοντας πως πολλές επιχειρήσεις 

καταφεύγουν ακόμα και σε επινοητική λογιστική για να επιτύχουν 

σταθερά αποτελέσματα από χρήση σε χρήση. Πιο συγκεκριμένα, 

πρώτος ο Lintner (1956) παρατήρησε πως η διοίκηση μεταβάλλει την 

μερισματική πολιτική μόνο όταν οι μεταβολές στα κέρδη θεωρηθεί ως 

μόνιμη, δίνοντας έτσι μια άλλα διάσταση στο θέμα της μερισματικής 

πολιτικής . Η έρευνα των Fama & Babiak(1968) επιβεβαίωση τα 

ευρήματα του Lintner.  Τέλος, πολλές επιχειρήσεις καταφεύγουν στην 

δημιουργία ειδικού αποθεματικού σε εξαιρετικά κερδοφόρες χρήσεις 

με το οποίο συμπληρώνουν το διανεμόμενο μέρισμα στις ολιγότερο 

κερδοφόρες χρήσεις, 

 Οι επιχειρήσεις, οι οποίες αντιμετωπίζουν προβλήματα 

χρηματοοικονομικής δυσπραγίας από την χρήση ξένων κεφαλαίων 

πιθανότατα να διανείμουν λιγότερο μέρισμα από τις εταιρίες που 

θεωρούνται χρηματοοικονομικά υγιείς(χαμηλό επίπεδο χρεών). Το 

παραπάνω δικαιολογείται από το γεγονός ότι μια «προβληματική»  

επιχείρηση έχει περισσότερο ανάγκη τα κέρδη της για να αντεπεξέλθει 

στις αυξημένες υποχρεώσεις της, 

 Η μετοχική διασπορά των Α.Ε. επηρεάζει την μερισματική πολιτική. 

Πιο συγκεκριμένα, οι εταιρίες που έχουν λίγους μετόχους θα 

προτιμήσουν χαμηλότερα μερίσματα , διότι οι μέτοχοι αυτοί συνήθως 

έχουν υψηλά εισοδήματα και συνεπώς φορολογούνται με βάση την 

κλίμακα με υψηλότερους  φορολογικούς συντελεστές. Απεναντίας οι 

εταιρίες οι οποίες έχουν ένα μεγάλο ποσοστό μέτοχους μειοψηφίας θα 

διανείμουν υψηλότερο μέρισμα, διότι αυτοί φορολογούνται συνήθως 

με χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές. Έρευνες που έχουν 

ασχοληθεί κατά πως η φορολογική κλίμακα των φυσικών προσώπων 

επηρεάζουν την μερισματική πολιτική έχουν διεξαχθεί πρωτίστως στις 

Η.Π.Α. Πιο συγκεκριμένα, οι Elton & Gruber(1970) καθώς και οι 

Litzenberger & Ramaswamy(1982) δείχνουν πως οι μέτοχοι που 

βρίσκονται στα υψηλότερα φορολογικά κλιμάκια προτιμούν 

χαμηλότερα μερίσματα καθώς και να απολάβουν τα οφέλη αυτά υπό 
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την μορφή κεφαλαιακών κερδών24. Στις  παραπάνω έρευνες 

αντιτίθενται οι Lewellen et.al. (1978) καθώς και ο Lasfer(1996), οι 

οποίοι ανακαλύπτουν μια πολύ μικρή ή ανύπαρκτη σχέση αντίστοιχα, 

μεταξύ φορολογίας και μερισματικής πολιτικής.   

 Η θεωρία αντιπροσώπευσης αναλύει μεταξύ άλλων και τις σχέσεις που 

προκύπτουν μεταξύ της διοίκησης της επιχειρήσεων και των διαφόρων 

πιστωτών. Επιπρόσθετα από μια τέτοια σχέση προκύπτει ένα κόστος 

αντιπροσώπευσης ξένων κεφαλαίων, το οποίο είναι το κόστος που θα 

υποστεί μια επιχείρηση για να διατηρήσει την σχέση Ιδίων προς Ξένων 

κεφαλαίων σε ένα επιθυμητό επίπεδο. Δεν πρέπει να λησμονείται το 

γεγονός πως πολλές φορές οι τράπεζες υποχρεώνουν τις επιχειρήσεις 

τις οποίες έχουν χορηγήσει δάνειο να διατηρούν μια συγκεκριμένη 

κεφαλαιακή διάρθρωση. Ιδιαίτερα στενοί δεσμοί μεταξύ  τραπεζών και 

επιχειρήσεων προκύπτουν σε χώρες όπως η Γερμανία, η Ιταλία, η 

Γαλλία αλλά και η Ιαπωνία. Πιο συγκεκριμένα στην Γερμανία 

παρατηρείται πως οι μεγάλες Γερμανικές τράπεζες έχουν σε πολλές 

επιχειρήσεις την πλειοψηφία των ψήφων στις Γενικές Συνελεύσεις 

(Edwards & Fisher, 1994) και υποχρεώνουν έτσι τις επιχειρήσεις αυτές 

σε περιορισμό έκδοσης νέων μετοχών. Επιπλέον, παρατηρείται στην 

ίδια χώρα, ότι οι Τράπεζες συμμετέχουν στο συμβούλιο ελέγχου 

(Aufsichtsrat) πολλών εταιριών, ασκώντας έτσι μεγαλύτερη επιρροή 

σε αυτές τις εταιρίες(Franks & Mayer, 2001).  Συνεπώς, υπό την πίεση 

που ασκούν οι Τράπεζες και για να εξασφαλιστεί η συνέχιση της 

χρηματοδότησης που παρέχουν αυτές στις επιχειρήσεις, θα 

καταφύγουν οι περισσότερες επιχειρήσεις στον σχηματισμό 

αποθεματικών και στην κεφαλαιοποίηση κερδών παρά στην διανομή 

μερισμάτων, και 

 Η θεωρία αντιπροσώπευσης(Jensen & Meckling 1976, Fama(1980), 

Fama & Jensen(1983), Schleifer & Vishny(1997)) ασχολείται 

γενικότερα με το πώς μπορεί να περιοριστεί η αυθαιρεσία της 

διοίκησης και να ελαχιστοποιηθούν τα προκύπτοντα από την σχέση 

μετόχων – διοίκησης κόστη αντιπροσώπευσης. Ένας από τους τρόπους 

                                                 
24 Δηλαδή αύξηση των τιμών των μετοχών που βρίσκονται υπό την κατοχή τους. 
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μείωσης του κόστους αντιπροσώπευσης είναι η διανομή υψηλότερων 

μερισμάτων. Οι Rozeff (1982), Easterbrook (1984) παρατηρούν πως 

όταν διανέμονται περισσότερα κέρδη ως μερίσματα, θα έχει υπό την 

δικαιοδοσία της η διοίκηση λιγότερα διαθέσιμα κεφάλαια και άρα θα 

μειωθούν οι αρνητικές συνέπειες κακοδιαχείρισης αυτών των 

κεφαλαίων. Επιπρόσθετα, όπως παρατηρεί και ο Jensen(1986) οι 

διοικούντες θα μπορέσουν να αυξήσουν τα διανεμηθέντα μερίσματα 

των εταιριών, τα οποία μερίσματα συνήθως χρηματοδοτούν 

επενδύσεις με χαμηλή καθαρά παρούσα αξία.  

 

1.9.Γενικά περί αποθεματικών  

Στην επιστήμη γενικότερα δεν υπάρχει ομοφωνία όσον αφορά την έννοια των 

αποθεματικών. Κατά την επικρατέστερη άποψη αποτελούν κεφάλαια-προσαυξήσεις 

της καθαρής θέσης οι οποίες προέρχονται από καθαρά κέρδη τα οποία δεν 

διανέμονται. Συνεπώς, τα αποθεματικά συμβάλλουν στην αυτοχρηματοδότηση της 

επιχείρησης. Κατά μία άλλη ευρύτερη άποψη τα αποθεματικά αποτελούν όλα τα 

στοιχεία της καθαρής θέσης εκτός του μετοχικού κεφαλαίου. Παρακάτω παρατίθενται 

οι έννοιες των αποθεματικών από διεθνή, ιδιωτικοοικονομική, νομική και 

φορολογική άποψη. 

1.9.1. Τα αποθεματικά από διεθνή άποψη 

Η.Π.Α.- Μ. Βρετανία 

Στις εν λόγω χώρες χρησιμοποιείται ο όρος «reserves» για να χαρακτηριστούν τα 

κύρια αποθεματικά, αλλά και λογαριασμοί που απεικονίζουν  μία πραγματική ή κατά 

εκτίμηση δουλεμένη οφειλή καθώς και ορισμένοι αντίθετοι λογαριασμοί του 

Ενεργητικού. Πιο συγκεκριμένα διακρίνουμε τα εξής αποθεματικά: 

 Appropriated reserves. Τα εν λόγω αποθεματικά είναι τα κύρια 

αποθεματικά και σχηματίζονται από τα παρακρατηθέντα 

κέρδη(retained earnings). Πιο συγκεκριμένα στα εν λόγω αποθεματικά 

περιλαμβάνονται οι εξής λογαριασμοί: 

 - Reserve for contigencies (αποθεματικά για μέλλουσες ζημιές), 

 - Reserve for plant expansion (αποθεματικά για εργοστασιακές     

επεκτάσεις), και       

-Reserve for sinking fund(αποθεματικά για απόσβεση τοκοχρεολυτικού 

δανείου) 
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 Valuation reserves. Τα, υπό συζήτηση, αποθεματικά αποτελούν 

αντίθετους λογαριασμούς του Ενεργητικού και δείχνουν την  

πραγματική ή κατ’ εκτίμηση μείωση της αξίας ενός στοιχείου του 

Ενεργητικού. Πιο συγκεκριμένα, στα εν λόγω αποθεματικά 

περιλαμβάνονται οι εξής λογαριασμοί: 

- Reserve for bad debts(απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων) και 

- Reserve for depreciation(αποσβεσμένα στοιχεία του Ενεργητικού) 

 Liability reserves. Τα εν λόγω αποθεματικά αποτελούν λογαριασμούς 

που απεικονίζουν  μια πραγματική ή κατά εκτίμηση δουλεμένη 

οφειλή. Αναλυτικότερα, διακρίνουμε τα εξής αποθεματικά: 

- Reserve for taxes(οφειλόμενοι φόροι ή προβλέψεις για οφειλόμενους 

φόρους) και 

- Reserve for Compensation Insurance(οφειλές προς ασφαλιστικούς 

οργανισμούς). 

 

Γαλλία  

Στη Γαλλία χρησιμοποιείται ο όρος «reserves» για να χαρακτηριστούν τα 

αποθεματικά. Τα αποθεματικά στην χώρα αυτή σχηματίζονται από τα 

παρακρατηθέντα κέρδη και διακρίνονται σε : 

 Reserve legale. Το εν λόγω αποθεματικό συνιστά το νόμιμο 

αποθεματικό ή όπως το αποκαλούμε στην Ελλάδα το τακτικό 

αποθεματικό. Είναι, εν ολίγοις, το αποθεματικό του οποίου ο 

σχηματισμός του είναι υποχρεωτικός από την νομοθεσία, ώστε να 

διασφαλιστούν τα συμφέροντα των πιστωτών.  

 Reserves statutaires. Αυτοί οι λογαριασμοί συνιστούν τα αποθεματικά, 

των οποίων ο σχηματισμός τους προβλέπεται από το καταστατικό. 

Επισημαίνουμε πως, ο σχηματισμός του εν λόγω αποθεματικού είναι 

υποχρεωτικός, μόνο εάν υπάρχει σχετική ρήτρα στο καταστατικό της 

εταιρίας, 

 Reserves facultatives. Τα υπό συζήτηση αποθεματικά αποτελούν τα 

προαιρετικά αποθεματικά(ειδικά ή έκτακτα), τα οποία σχηματίζονται 

μετά από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως,  
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 Reserves resultant de dispositions fiscales. Αυτά τα αποθεματικά 

ουσιαστικά είναι τα αποθεματικά φορολογικών διατάξεων τα οποία 

αξιοποιούνται για παραγωγικές επενδύσεις,  

 Reserve Primes d’ emission είναι τα αποθεματικά από την έκδοση 

μετοχών υπέρ το άρτιο, και 

 Reserve pour amortissement είναι τα αποθεματικά απόσβεσης του 

μετοχικού κεφαλαίου ή ομολογιακού δανείου.    

 

 

Γερμανία 

Τα αποθεματικά στην Γερμανία καλούνται «Rücklagen». Τα αποθεματικά στην εν 

λόγω χώρα σχηματίζονται είτα από τα παρακρατηθέντα κέρδη, είτα από πρόσθετες 

αξίες υλικών25 και άυλων στοιχείων26 που δεν μπορούν να ενταχθούν στο 

ενεργητικό. Πιο συγκεκριμένα διακρίνουμε: 

 Gesetzliche Rücklagen(Τακτικό αποθεματικό), 

 Vertragliche Rücklagen (συμβατικά αποθεματικά ή αποθεματικά 

καταστατικού), 

 Freiwillige Rücklagen(προαιρετικά αποθεματικά ), 

 Zweckgebundene Rücklagen und Allgemeine Rücklagen(Δεσμευμένα 

ή γενικά ελεύθερα αποθεματικά), και 

 Speziell bedeckten und generell bedeckten Rücklagen(Ειδικής ή 

γενικής καλύψεως αποθεματικά). 

 

 

1.9.2. Τα αποθεματικά από ιδιωτικοοικονομική άποψη 

Τα αποθεματικά, από ιδιωτικοοικονομική άποψη, είναι σωρευμένα καθαρά κέρδη 

που δεν έχουν διανεμηθεί ούτε έχουν ενσωματωθεί στο κεφάλαιο και τα οποία 

προκαλούν αύξηση της εταιρικής περιουσίας. Κατά μία άλλη έννοια27 τα 

αποθεματικά συμπεριλαμβάνουν και τη διάφορα από την έκδοση μετοχών υπέρ το 

άρτιο, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι αυτά τα αποθεματικά μπορεί να προέρχονται 

από εισφορές των μετόχων.  

                                                 
25 Όπως π.χ. αξιόγραφα κυμαινόμενων τιμών. 
26 Όπως π.χ. αύξηση φήμης και πελατείας. 
27 Σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ. 
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 Αναμφίβολα, σύμφωνα με την οικονομική επιστήμη, τα αποθεματικά πρέπει να 

προέρχονται από πραγματικά κέρδη. Συνεπώς τα κέρδη που προκύπτουν σύμφωνα με 

την λογιστική ιστορικού κόστους δεν αποτελούν πραγματικά, διότι δεν έχουν μειωθεί 

κατά την υποτίμησης της αγοραστικής αξίας του νομίσματος. Πιο συγκεκριμένα η 

λογιστική ιστορικού κόστους δεν λαμβάνει υπόψη τον πληθωρισμό και  άρα τα κέρδη 

που προκύπτουν δεν έχουν προσαρμοστεί στην υποτίμηση της αγοραστικής δύναμης 

του νομίσματος28. Συνεπώς και τα αποθεματικά που προκύπτουν από τα παραπάνω 

εικονικά ,μη πραγματικά, κέρδη δεν θα είναι στην πραγματικότητα αποθεματικά, 

αλλά ποσά διορθωτικά της αγοραστικής αξίας του κεφαλαίου. 

Κατά κάποιους άλλους  επιστήμονες, τα αποθεματικά πρέπει να συμπεριλαμβάνουν 

και την υπεραξία που προκύπτει από την αναπροσαρμογή της αξίας των 

περιουσιακών στοιχείων που προβλέπουν διάφορες νομοθετικές διατάξεις29. Η 

υπεραξία των περιουσιακών στοιχείων αποτελεί λογιστική διόρθωση του κεφαλαίου, 

λόγω υποτίμησης του νομίσματος, και άρα συνιστά μη πραγματικό αποθεματικό. 

Τέλος, το αποθεματικό αποτελεί αποκλειστικό φαινόμενο της ανώνυμης εταιρίας. Πιο 

συγκεκριμένα το αποθεματικό δημιουργήθηκε από την ανάγκη προστασίας των 

δανειστών, των οποίων η μόνη εγγύηση αποτελεί το μετοχικό κεφάλαιο. Εν 

αντιθέσει, στις προσωπικές εταιρίες δεν έχει ιδιαίτερο νόημα ο σχηματισμός  

αποθεματικών, διότι οι δανειστές μπορούν να αποζημιωθούν από την προσωπική 

περιουσία των εταίρων. 

 

1.9.3.  Τα αποθεματικά από νομική άποψη 

   Η ανώνυμη εταιρία παρακρατεί ένα μέρος των κερδών κατ’ επιταγή του νόμου, του 

καταστατικού ή κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, το οποίο 

κρατεί στη διάθεσή της για διάφορους σκοπούς. Το μέρος αυτών των κερδών 

συνιστούν τα καλούμενά, από το νόμο και την πράξη, αποθεματικά .Τα αποθεματικά 

αυτά καταχωρούνται στο σκέλος του παθητικού, λόγω της αρχής της σταθερότητας 

του κεφαλαίου, το οποίο προσαυξάνεται με κάθε αύξηση των αποθεματικών ή 

μείωση των διανεμόμενων κερδών. Επιπρόσθετα, μείωση των διανεμηθέντων κερδών 

δεν μπορεί να προέλθει μόνο από μια αύξηση του παθητικού, η οποία προκλήθηκε 

από την αύξηση των παρακρατηθέντων για αποθεματικά, κερδών,  αλλά και από μια 

                                                 
28 Για λεπτομερέστερη ανάλυση βλ. Μπαραλέξη Σ., Λογιστική Πληθωρισμού,  
29 Στην  Ελλάδα η αναπροσαρμογή της αξίας των πάγιων  περιουσιακών στοιχείων γινόταν συνήθως 
ανά τετραετία. 
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μείωση του ενεργητικού η οποία μπορεί π.χ. να προκληθεί από την αυξημένη 

διενέργεια των αποσβέσεων.  

Συνεπώς τα αποθεματικά, σύμφωνα  με τα παραπάνω,  δεν σχηματίζονται μόνο από 

τα κέρδη, αλλά σχηματίζονται και με την εμφάνιση, κατά οποιονδήποτε τρόπο, 

μειωμένου του ενεργητικού ή αυξημένου του παθητικού της εταιρίας, ώστε να 

εμποδίζεται η διανομή κέρδους κατά το ποσό της πλασματικής μείωσης του 

ενεργητικού ή της αύξησης του παθητικού. 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι από νομική άποψη, τα  αποθεματικά είναι εκείνα 

που προέρχονται από τα λογιστικά κέρδη, όπως αυτά προσδιορίζονται με βάση την 

λογιστική ιστορικού κόστους και τους κανόνες αποτιμήσεως και τις λοιπές λογιστικές 

αρχές που καθιερώνει η νομοθεσία περί ανωνύμων εταιριών. Κατά συνέπεια, 

συμπίπτει η νομική με την λογιστική έννοια των αποθεματικών. 

Τέλος, από νομική άποψη τα αποθεματικά μπορούν από νομική άποψη να  

κατηγοριοποιηθούν στις εξής κατηγορίες: 

 Στα υποχρεωτικά κατά το νόμο αποθεματικά όπως π.χ. το τακτικό 

αποθεματικό που καλείται μάλιστα και νόμιμο αποθεματικό, 

 Στα υποχρεωτικά κατά το καταστατικό αποθεματικά τα οποία καλούνται 

και αποθεματικά καταστατικού, 

 Στα ελευθέρως δημιουργούμενα αποθεματικά, τα οποία συνήθως 

σχηματίζονται με σύμφωνα απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως 

των μετόχων και καλούνται ελεύθερα ή προαιρετικά αποθεματικά. 

 

1.9.4.  Τα αποθεματικά από φορολογική άποψη  

Από φορολογική άποψη, η έννοια των αποθεματικών, συμπίπτει  με τη νομική 

άποψη. Γίνεται, δηλαδή, δεκτό και από φορολογική άποψη  ότι τα αποθεματικά 

προέρχονται από κέρδη ή από νέες εισφορές των μετοχών. Η διαφορά των δύο 

απόψεων έγκειται στο ύψος των αποθεματικών που αναγνωρίζονται από την 

φορολογία και από την λογιστική νομοθεσία. 

Παράδειγμα αποθεματικών που αναγνωρίζονται από την φορολογική νομοθεσία 

αποτελούν τα αποθεματικά που σχηματίζονται από τις λογιστικές διαφορές. 

Επιπρόσθετα, ενώ το Υπουργείο Οικονομικών απαλλάσσει τα εν λόγω αποθεματικά 

από τον φόρο εισοδήματος, υπό την προϋπόθεση της δημιουργίας αφορολόγητων 

αποθεματικών, δεν αποτελούν πραγματικά αποθεματικά διότι δεν προέρχονται από 

πραγματικά κέρδη αλλά συνιστούν  αφορολόγητες εκπτώσεις. 
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Τέλος, τα αποθεματικά από φορολογική άποψη μπορεί να διακριθούν σε : 

 Φορολογημένα αποθεματικά, τα οποία προέρχονται από 

φορολογημένα κέρδη, όπως π.χ. το τακτικό και το έκτακτο 

αποθεματικό και 

 Αφορολόγητα αποθεματικά,  τα οποία προέρχονται από 

αφορολόγητα κέρδη, όπως π.χ. τα αφορολόγητα αποθεματικά των 

διαφόρων αναπτυξιακών νόμων.  

   

1.9.5.  Διακρίσεις των αποθεματικών  

Η διάκριση των αποθεματικών μπορεί να γίνει με τα παρακάτω κριτήρια: 

 Ανάλογα με τη  εμφάνισή τους στον Ισολογισμό, 

 Ανάλογα με τη γενεσιουργό αιτία, 

 Ανάλογα με το χρόνο σχηματισμό τους, 

 Ανάλογα με το σκοπό τους και 

 Ανάλογα με το προορισμό τους. 

 

Παρακάτω παρατίθενται αναλυτικότερα οι παραπάνω διακρίσεις. 

1.9.5.1. Η διάκριση των αποθεματικών ανάλογα με τη  εμφάνισή τους στον 

Ισολογισμό 

Τα αποθεματικά μπορούν να διακριθούν με βάση την εμφάνιση τους ή όχι  στον 

ισολογισμό σε τρεις κατηγορίες30 (Ιγνατιάδης, 1993): 

 Εμφανή 

 Λανθάνοντα και 

 Αφανή 

Τα εμφανή αποθεματικά είναι τα αποθεματικά τα οποία απεικονίζονται στον 

ισολογισμό της εταιρίας και είναι γνωστά τα  ποσά, ο λογαριασμός και ο τίτλος τους.  

Τα λανθάνοντα αποθεματικά31 δεν απεικονίζονται στον ισολογισμό αλλά 

διαφαίνονται ότι υπάρχουν, χωρίς βέβαια να είναι γνωστό το ποσό, από την εμφάνιση 

κάποιων άλλων περιουσιακών στοιχείων. Παράδειγμα ενός λανθάνοντος 

αποθεματικού αποτελεί το γεγονός, όπου ο νόμος προβλέπει απόσβεση στοιχείων του 

παγίου ενεργητικού με ρυθμό ταχύτερο από τη φθορά και την οικονομική απαξίωση 

                                                 
30 Βλ. Ιγνατιάδης Α. Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Λογιστική Εταιρικών Επιχειρήσεων,1993 
31 Σύμφωνα με τους Σακκέλη και Αναστασιάδη  τα λανθάνοντα αποθεματικά συμπεριλαμβάνονται 
στην ευρύτερη κατηγορία των αφανών αποθεματικών. 

 53



των στοιχείων, οπότε η επιχείρηση εμφανίζει το αντίστοιχο στοιχείο αποσβεσμένο 

κατά την αξία του ενώ αυτό εξακολουθεί να βρίσκεται σε παραγωγική χρήση. Στην 

προκειμένη περίπτωση, είναι φανερό ότι το στοιχείο έχει κάποια αξία αφού υφίσταται 

και λειτουργεί, αλλά δεν εμφανίζεται η αξία αυτή λογιστικώς. Άρα έμμεσα υπάρχει 

ένα αποθεματικό με την αξία του περιουσιακό στοιχείου, η οποία βέβαια δεν είναι 

γνωστή.  

Τα αφανή αποθεματικά αποτελούν αποθεματικά τα οποία αφενός δεν απεικονίζονται 

στον Ισολογισμό και αφετέρου δεν είναι γνωστά τα υπόλοιπα τους και η εξακρίβωση 

τους δεν μπορεί να επιτευχθεί από τα άλλα απεικονιζόμενα περιουσιακά στοιχεία, 

όπως συμβαίνουν στις περιπτώσεις υποτιμημένων ,σε σχέση με την πραγματική τους 

αξία, ακινήτων , απαιτήσεων που παραλείφθηκαν να απεικονιστούν στον Ισολογισμό 

κ.λπ. 

 

1.9.5.2. Η διάκριση των αποθεματικών ανάλογα με τη γενεσιουργό αιτία 

Τα αποθεματικά μπορούν να διακριθούν με βάση τη γενεσιουργό αιτία σε τρεις 

κατηγορίες: 

 Υποχρεωτικά, 

 Προαιρετικά και  

 Έμμεσα ή Αυτόματα. 

Υποχρεωτικά αποθεματικά αποτελούν τα αποθεματικά τα οποία σχηματίζονται έπειτα 

από κάποια νομοθετική διάταξη ή από διάταξη του καταστατικού ή από κάποια 

συμβατική υποχρέωση. Παράδειγμα υποχρεωτικού, από νομοθετική διάταξη, 

αποθεματικού είναι το τακτικό αποθεματικό. Επιπρόσθετα, παράδειγμα 

υποχρεωτικού, από διάταξη του καταστατικού, αποθεματικού αποτελεί το 

αποθεματικό καταστατικού. Τέλος, παραδείγματα υποχρεωτικών, από κάποια 

συμβατική υποχρέωση, αποθεματικών αποτελούν τα αποθεματικά που σχηματίζονται 

για τη απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου, για τη εξαγορά ιδρυτικών τίτλων, για την 

απόσβεση ομολογιακών δανείων κ.λπ. 

Προαιρετικά ή ελεύθερα  αποθεματικά είναι τα αποθεματικά που δημιουργούνται με 

απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, για λόγους πρόνοιας. 

Παραδείγματα προαιρετικών αποθεματικών αποτελούν τα ειδικά και τα έκτακτα 

αποθεματικά. 

Έμμεσα ή αυτόματα αποθεματικά αποτελούν τα λανθάνοντα και τα αφανή 

αποθεματικά τα οποία έχουν λεπτομερώς αναλυθεί στην προηγούμενη παράγραφο. 
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1.9.5.3.Η διάκριση των αποθεματικών ανάλογα με το χρόνο σχηματισμό τους 

 Τα αποθεματικά μπορούν να διακριθούν με βάση το χρόνο σχηματισμού σε δύο 

κατηγορίες: 

 Τακτικά αποθεματικά και  

 Έκτακτα αποθεματικά. 

Τακτικά αποθεματικά είναι τα αποθεματικά που σχηματίζονται με περιοδικές 

κρατήσεις .Εν αντιθέσει, τα έκτακτα αποθεματικά  θεωρούνται τα αποθεματικά που 

σχηματίζονται με μια κράτηση ή με πολλές αλλά όχι περιοδικές κρατήσεις, για την 

αντιμετώπιση ορισμένου εξόδου ή ορισμένης ζημιάς. 

Σύμφωνα με το Κ.Ν.2190/ 1920 τακτικό είναι μόνο τα αποθεματικό που σχηματίζεται 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του προαναφερθέντος  νόμου.  

Επιπρόσθετα, ενώ το τακτικό αποθεματικό μπορεί να σχηματιστεί μόνο από τα 

καθαρά κέρδη, το έκτατο αποθεματικό δύναται να έχει διαφορετική πηγή 

προέλευσης. Πιο συγκεκριμένα, έκτακτο αποθεματικό μπορεί να σχηματιστεί έμμεσα 

από νομοθετική επιταγή  υπό την μορφή του αποθεματικό από την  έκδοση μετοχών 

υπέρ το άρτιο. 

Παραδείγματα εκτάκτων αποθεματικών αποτελούν τα παρακάτω στοιχεία: 

 Το αποθεματικό για ενίσχυση ή διατήρηση σταθερού του διανεμητέου 

μερίσματος, 

 Το αποθεματικό για την εξαγορά ιδρυτικών τίτλων, 

 Το αποθεματικό για την απόσβεση δανείων, 

 Το αποθεματικό για την ανανέωση των εγκαταστάσεων, 

 Το αποθεματικό για την αντιμετώπιση υποτίμησης εμπορευμάτων, 

χρεογράφων κ.ά.  

 

 

1.9.5.4. Η διάκριση των αποθεματικών ανάλογα με το σκοπό τους 

Σύμφωνα με τους Σακκέλη & Αναστασιάδη (1995)32 τα αποθεματικά μπορούν να 

διακριθούν με βάση το σκοπό τους  σε τέσσερις κατηγορίες: 

 Αποθεματικά με σκοπό την  επαύξηση των μέσων δράσεων της εταιρίας, 

                                                 
32 Βλ.Σακκέλης Ε., Αναστασιάδης Ι. , Φορολογία και διάθεση των κερδών και κίνητρα οικονομικής 
ανάπτυξης, Εκδόσεις ΒΡΥΚΟΥΣ,1995 
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 Αποθεματικά που αποσκοπούν, ιδιαίτερα σε περιόδους πληθωρισμού, στη 

διατήρηση της αξίας της επιχείρησης, 

 Αποθεματικά που αποσκοπούν στην κάλυψη μελλοντικών ζημιών ή 

έκτακτων ή απρόβλεπτων εξόδων και  

 Αποθεματικά που προορίζονται να διανεμηθούν    

 

Αποθεματικά με σκοπό την  επαύξηση των μέσων δράσεων της εταιρίας 

Τα εν λόγω αποθεματικά αξιοποιούνται συνήθως από την οικονομική μονάδα για την 

αυτοχρηματοδότηση παραγωγικών επενδύσεων ή στην βελτίωση της ρευστότητας 

της. Συνεπώς, αν εγκριθούν τα παραπάνω αποθεματικά από τους μετόχους αυξάνεται 

η οικονομική δύναμη και κατ’ επέκταση η πιστοληπτική ικανότητα της οικονομικής 

μονάδας. Επιπρόσθετα, η επιχείρηση εξυγιάνετε μέσω της μείωσης της ξένης 

χρηματοδότησης μειώνοντας παράλληλα το κόστος αντιπροσώπευσης ξένων 

κεφαλαίων (Jensen & Meckling,1976)33. Στα παραπάνω αποθεματικά εντάσσονται: 

 Τα αφορολόγητα αποθεματικά που σχηματίζονται σύμφωνα με τους 

διάφορους  αναπτυξιακούς νόμους με σκοπό την αυτοχρηματοδότηση 

παραγωγικών επενδύσεων, 

 Τα αποθεματικά για την αγορά συγκεκριμένων ή την εκτέλεση 

συγκεκριμένων πάγιων περιουσιακών στοιχείων34 , 

 Τα χωρίς ειδικό προορισμό αποθεματικά, που στοχεύουν γενικά στην 

αύξηση των μέσων δράσεως της οικονομικής μονάδας και στην 

εξομάλυνση των εργασιών της και 

 Τα αποθεματικό για απόσβεση δανείου δι’ ομολογιών. Αφενός το 

ομολογιακό δάνειο μπορεί να εξοφληθεί άπλά αφήνοντας άθικτα τα 

αποτελέσματα και αφετέρου μπορεί να επιβαρυνθούν τα 

αποτελέσματα με την εξόφληση του δανείου, πράγμα το οποίο 

συνεπάγεται τον σχηματισμό του αντίστοιχου αποθεματικού. 

 

 Αποθεματικά που αποσκοπούν, ιδιαίτερα σε περιόδους πληθωρισμού, στη 

διατήρηση της αξίας της επιχείρησης 

                                                 
33 Βλ.  Jensen Michael & Meckling William, Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs 
and Ownership Structure , Journal of Financial Economics, October 1976, pp. 305-360  
34 Όπως π.χ. ακίνητα, μηχανήματα κ.ά. 
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Όπως είναι ευρέως γνωστό, το εγχώριο νόμισμα , παλαιότερα περισσότερο, δέχεται 

πληθωριστικές πιέσεις με αποτέλεσμα να υποτιμάται συνεχώς η αγοραστική του 

δύναμη. Το φαινόμενο του πληθωρισμού είναι γενικότερο και επηρεάζει  τις 

επιχειρήσεις, ιδίως σε αποφάσεις αντικατάστασης του πάγιου εξοπλισμού. Πιο 

συγκεκριμένα, απαιτείται από την οικονομική μονάδα να διαθέσει περισσότερα 

χρήματα για αντικατάσταση του υπάρχοντος μηχανολογικού εξοπλισμού σε σχέση με 

παλαιότερα όταν π.χ. προβλέπεται ότι οι αποσβέσεις δεν επαρκούν για την 

αντικατάσταση του αποσβενόμενου στοιχείου. Συνεπώς, δεν επαρκεί η έμμεση 

χρηματοδότηση που παρέχουν οι προβλεπόμενες αποσβέσεις για αντικατάσταση των 

πάγιων στοιχείων με αποτέλεσμα να κρίνεται αναγκαίο να σχηματίζεται αποθεματικό  

ώστε να διατηρεί η οικονομική μονάδα την αρχική αξία της. 

 

Αποθεματικά που αποσκοπούν στην κάλυψη μελλοντικών ζημιών ή έκτακτων ή 

απρόβλεπτων εξόδων 

Τα εν λόγω αποθεματικά έχουν ως σκοπό την διαφύλαξη της μείωσης του μετοχικού 

ή εταιρικού κεφάλαια από ενδεχόμενο κίνδυνο που σχετίζεται με την άσκηση 

δραστηριότητα της οικονομικής μονάδας. Επιπρόσθετα, εξυπηρετείται η αρχή της 

σταθερότητας του κεφαλαίου αποτρέποντας  την μείωσή του από πάσης φύσεως 

ζημιές. 

Στα παραπάνω αποθεματικά περιλαμβάνονται: 

 Το τακτικό αποθεματικό, 

 Κάποια συγκεκριμένα αφορολόγητα αποθεματικά 35, 

 Τα χωρίς ειδικό προορισμό αποθεματικά , 

 Το αποθεματικό για ενδεχόμενη απόσβεση ακινητοποιήσεων , 

 Το αποθεματικό για την κάλυψη ζημιών από τις διακυμάνσεις στις τιμές 

των κινητών αξιών, 

 Το αποθεματικό για την κάλυψη ζημιών από ενδεχόμενη υποτίμηση 

εμπορευμάτων, 

 Το αποθεματικό για ενδεχόμενη απόσβεση απαιτήσεων και  

 Το αποθεματικό προς κάλυψη ενδεχόμενων κινδύνων από φυσικές 

καταστροφές , εργατικά ατυχήματα κ.λπ.  

 

                                                 
35 όπως π.χ. το αφορολόγητο αποθεματικό του άρθρου 8 ν.δ.2176/1952 

 57



Αποθεματικά που προορίζονται να διανεμηθούν 

Τα αποθεματικού που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία έχουν ως πρωταρχικό σκοπό 

την διατήρηση των διανεμηθέντων μερισμάτων σε σταθερό επίπεδο. Αναμφισβήτητα, 

υπάρχουν κατά την διάρκεια ζωής της οικονομικής μονάδας, χρήσεις όπου δεν θα 

προκύπτει κέρδος ή επαρκή κέρδη για την διανομή μερισμάτων προς τους μετόχους. 

Μια τέτοια περίπτωση θα κλονίσει την εμπιστοσύνη των δυνητικών επενδυτών αλλά 

και τρίτων προς την επιχείρηση, με αποτέλεσμα να διακρίνονται υψηλές 

διακυμάνσεις στην χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής. Συνεπώς αποθεματικά που 

επιφέρουν το μέρισμα σε σταθερά επίπεδα αποτελεί μια διασφάλιση του μελλοντικού 

εισοδήματος των μετόχων.  

Στην συγκεκριμένη κατηγορία ανήκουν τα εξής αποθεματικά: 

 Τα αποθεματικά μερισμάτων ή αποθεματικά εξισώσεως μερισμάτων, 

 Το υπόλοιπο κερδών  εις νέο. Σύμφωνα με τους Σακκέλη & Αναστασιάδη 

(1995)36, το υπόλοιπο κερδών  εις νέο συνιστά αποθεματικό μιας μόνο 

διαχειριστικής χρήσεως και μπορεί να διατεθεί κανονικά όπως τα 

υπόλοιπα φορολογηθέντα κέρδη και 

 Τα προς απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου αποθεματικά. Σε περίπτωση 

διάλυσης της οικονομικής μονάδας, δεν μπορούν οι μέτοχοι να 

εισπράξουν την αξία της μετοχής εκτός αν αυτή η αξία μπορεί να 

προκύψει από τα ετήσια κέρδη ή από αποθεματικό που σχηματίστηκε από 

προγενέστερα κέρδη. 

  

 

 

 

Κεφάλαιο ΙΙ 

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΥ 
ΣΥΝΤΑΣΣΟΥΝ ΤΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΣΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.2190/1920 
 
2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

                                                 
36 Βλ.Σακκέλης Ε., Αναστασιάδης Ι. , Φορολογία και διάθεση των κερδών και κίνητρα οικονομικής 
ανάπτυξης, Εκδόσεις ΒΡΥΚΟΥΣ,1995 
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Οι μη εισηγμένες ανώνυμες εταιρίες, οι οποίες δεν εφαρμόζουν προαιρετικά τα 

Δ.Λ.Π.,  είναι υποχρεωμένες να συντάσσουν τις λογιστικές τους καταστάσεις με 

βάσει τις διατάξεις του κωδ. Ν. 2190/1920. Σύμφωνα με τον παραπάνω νόμο και με 

τις τροποποιήσεις που επέφεραν τα π.δ. 409/86 και 498/87 οι εταιρίες πρέπει να 

δημοσιεύουν εκτός του Ισολογισμού, της κατάστασης Α/Χ και του προσαρτήματος 

τον πίνακα διαθέσεως κερδών, ο οποίος απεικονίζει και πληροφορεί πως διατέθηκαν 

τελικά τα κέρδη της χρήσεως.  

Πρέπει να καταστεί σαφές πως το θέμα της διανομής των κερδών είναι ύψιστης 

σημασίας για τις επιχειρήσεις. Μια λανθασμένη πολιτική διάθεσης των κερδών θα 

φέρει εις σοβαρό κίνδυνο την ρευστότητα αλλά και την βιωσιμότητα των 

επιχειρήσεων. Επιπρόσθετα, οι διοικήσεις των επιχειρήσεων πρέπει να αποφασίσουν 

για το ύψος του διανεμόμενο μερίσματος έτσι ώστε αφενός να ικανοποιηθούν οι 

προσδοκίες των μετόχων και αφετέρου να διασφαλιστεί η ανάπτυξη την επιχείρησης. 

Η διανομή των κερδών μέσω του νόμου 2190/1920 θέτει σαφείς περιορισμούς και 

οδηγίες όσον αφορά τα βασικά συστατικά της διανομής των κερδών, τον σχηματισμό 

του τακτικού αποθεματικού και την διανομή μερίσματος. Όσον αφορά το υπόλοιπο 

των κερδών αφήνεται στην ευχέρεια του καταστατικού ή της Γενικής Συνέλευσης37. 

Τέλος ο Ν.2190/1920 θέτει κάποιους γενικότερους περιορισμούς της διάθεσης των 

κερδών ώστε να εξασφαλιστεί η μακροβιωσιμότητα της επιχείρησης, οι οποίοι 

παραθέτονται στο τέλος του παρόντος κεφαλαίου.  

Όσον αφορά το παρόν κεφάλαιο στην §2.2. παρατίθεται η σειρά της διάθεσης των 

κερδών όπως προβλέπεται από τον Κ.Ν.2190/1920. Στην §2.3. γίνεται ιδιαίτερη 

αναφορά στον υπολογισμού, στην παύση σχηματισμού, στον προορισμό και σε 

ειδικότερα θέματα  του   τακτικού αποθεματικού. 

Στην §2.4 αναλύονται τα αποθεματικά καταστατικού, στην §2.5 τα ειδικά 

αποθεματικά και στην §2.6 τα έκτακτα αποθεματικά. Στην §2.7 περιγράφονται τα 

αφορολόγητα αποθεματικά αναπτυξιακών νομών, στην §2.8 τα αποθεματικά που 

σχηματίζονται όταν κατέχει η εταιρία δικές της μετοχές. Εν συνεχεία περιγράφονται 

στην §2.9 με συνοπτικό τρόπο τα αποθεματικά από απαλλασσόμενα της φορολογία 

έσοδα και στην §2.10 τα αποθεματικά από έσοδα φορολογηθέντα κατ’ ειδικό τρόπο. 

Επιπρόσθετα στην §2.11 παρουσιάζονται όλοι οι τύποι μερισμάτων που υπάρχουν 

παγκοσμίως και αναλύεται λεπτομερώς το πρώτο μέρισμα, καθώς και ο υπολογισμός 
                                                 
37 π.χ. όταν εξουσιοδοτείται η Γενική Συνέλευση από το καταστατικό να αποφασίσει για την διανομή 
του υπόλοιπου των κερδών. 
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του, οι προϋποθέσεις διανομής του και ειδικότερα θέματα που μπορούν να μην είναι 

ευρέως γνωστά. Στην §2.12 παρουσιάζεται όλη η λογιστικοοικονομική και 

φορολογική πλευρά του προμερίσματος. Επιπρόσθετα, στην §2.13 παρατίθεται η 

νομοθετική εξέλιξη της διανομής κερδών προς το προσωπικό έως σήμερα καθώς και 

οι ασφαλιστικές και φορολογικές συνέπειες αυτής. Στην §2.14 αναλύονται όλοι τύποι 

αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην 

αμοιβή επί των κερδών και όλες οι συνέπειες που προκύπτουν από μια τέτοια είδους 

σχέση. Στην §2.15 παρουσιάζεται η διανομή κερδών στους κάτοχους ιδρυτικών 

τίτλων από φορολογιστικής πλευράς. Τέλος, στην §2.16 παρατίθενται αναλυτικά και 

γραφικά όλοι οι γενικότεροι περιορισμοί που θέτει ο νόμος «Περί ανωνύμων 

εταιριών».   

 

2.2. Σειρά Διάθεσης των Κερδών 

Σύμφωνα με το  Ε.Γ.Λ.Σ. και τις §§ 2 και 2 των άρθρων 42δ και 45 του 

Κ.Ν.2190/1920 ορίζεται η σειρά της διάθεσης των κερδών. Η σειρά αυτή πρέπει να 

τηρείται υποχρεωτικά από τις επιχειρήσεις, χωρίς να επιτρέπεται οποιαδήποτε  

μεταβολή αυτής38. 

Τα καθαρά κέρδη, όπως προκύπτουν από το πιστωτικό υπόλοιπο του λογαριασμού 

«Αποτελέσματα Χρήσεως» αυξάνεται η μειώνεται ως εξής: 

 Με τις «διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων» για τις 

οποίες λεπτομερέστερη ανάλυση γίνεται στην § 2.3.1 και 

 Με τους «λοιπούς μη ενσωματωμένους στο λειτουργικό κόστος φόρους» 

για τους οποίους αναλυτικότερη περιγραφή γίνεται στην §3.6. 

 

Το εναπομείναν ποσό των άνω πράξεων αποτελεί το λογιστικό αποτέλεσμα της 

χρήσεως το οποίο αν είναι θετικό (κέρδος) διατίθεται με την εξής σειρά: 

 Κάλυψη ζημιών προηγούμενων χρήσεων σύμφωνα με τις §§ 2 και 1 

των άρθρων 44α και 45 αντίστοιχα του Κ.Ν.2190/1920, 

 Σχηματισμός τακτικού αποθεματικού όπως προβλέπεται από τις §§ 2 

και 2 των άρθρων 44α και 45 του Κ.Ν.2190/1920. Λεπτομερέστερη 

ανάλυση περί τακτικού αποθεματικού γίνεται στην § 2.3, 

                                                 
38 Όπως αναφέρουν ο Σακκέλης και ο Αναστασιάδης οι διατάξεις αυτές είναι αναγκαστικού δικαίου. 
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 Διανομή πρώτου μερίσματος στους μετόχους σύμφωνα με την §2 του 

άρθρου 45 του Κ.Ν.2190/1920 και του άρθρου 1 του Ν.876/1979, και 

 Το υπόλοιπο των κερδών διατίθεται σύμφωνα με τον κανονισμό του 

καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των 

μετόχων39. 

 

Σε περίπτωση που τα κέρδη δεν επαρκούν ώστε να ικανοποιηθούν όλοι οι δικαιούχοι 

πλήρως κατά το ποσό που ορίζει ο νόμος ή το καταστατικό, τότε ακολουθείται η εξής 

σειρά διάθεσης των κερδών: 

 Παρακράτηση του αναλογούντος  φόρου εισοδήματος από τα καθαρά 

κέρδη χρήσεως, 

 Παρακράτηση του από το νόμο ή καταστατικό οριζόμενου ποσοστού 

των κερδών  για σχηματισμός του τακτικού αποθεματικού, 

 Διανομή μερίσματος στους μετόχους και στους λοιπούς δικαιούχους , 

σύμφωνα με το καταστατικό ή το νόμο. 

 

 

 

 

2.3. Τακτικό Αποθεματικό  

2.3.1. Γενικά περί Τακτικού Αποθεματικού  

Το τακτικό αποθεματικό είναι ένα κεφάλαιο που σχηματίζεται υποχρεωτικά από τις 

Α.Ε. (αλλά και από τις Ε.Π.Ε.)στο τέλος της διαχειριστικής χρήσης με την 

προϋπόθεση ότι σημειώθηκαν κέρδη κατά την διάρκεια της χρήσης. Το τακτικό 

αποθεματικό ουσιαστικά σχηματίζεται για να καλύψει ενδεχόμενες ζημιές που 

μπορούν να προκύψουν κατά την διάρκεια ζωής μιας επιχείρησης. Επιπλέον, στον 

Ισολογισμό το τακτικό αποθεματικό υποστηρίζει το κεφάλαιο της εταιρίας 

εμποδίζοντας τυχόν μείωσή του, λόγω ζημιών. Συνεπώς, όπως σίγουρα γίνεται 

κατανοητό, το τακτικό αποθεματικό καθιερώθηκε ως ένα από τα πολλά υπάρχοντα 

μέτρα διασφάλισης της μακροβιωσιμότητας των εταιρειών εξυπηρετώντας 

παράλληλα την αρχή της σταθερότητας του κεφαλαίου.  
                                                 
39 Το καταστατικό μπορεί να ορίζει π.χ. πως το υπόλοιπο των κερδών μπορεί να οριστεί σύμφωνα με 
τις αποφάσεις της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Υπενθυμίζεται πως το καταστατικό 
πρέπει υποχρεωτικά να παρέχει οδηγίες για την διάθεση του υπολοίπου των κερδών, ειδάλλως 
συντρέχει σοβαρός λόγος ακυρότητάς του. 
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Σύμφωνα με το  Ε.Γ.Λ.Σ. το τακτικό αποθεματικό αποτελεί λογαριασμός του 

Παθητικού και εντοπίζεται στον πρωτοβάθμιο λογαριασμό 41.02 «Τακτικό 

Αποθεματικό». 

  

2.3.2. Υπολογισμός του Τακτικού Αποθεματικού  

Οι εταιρίες που συντάσσουν τις ετήσιες τους οικονομικές τους καταστάσεις σύμφωνα 

με το Ν.2190/1920 πρέπει σύμφωνα με τα άρθρα 44 και 45 του προαναφερθέντος 

νόμου να προβαίνουν σε παρακράτηση τουλάχιστον 5% ετησίως  επί των καθαρών 

κερδών μετά φόρων για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού (λογαριασμός 

Ε.Γ.Λ.Σ. 41.02). Επιπρόσθετα η παραπάνω παρακράτηση ανέρχεται στα 20% για τις 

ασφαλιστικές εταιρίες. Ο παραπάνω σχηματισμός του τακτικού αποθεματικού 

αποτελεί υποχρέωση(διάταξη αναγκαστικού δικαίου) για την εταιρία η οποία δεν 

αναιρείται ούτε από το καταστατικό αλλά ούτε από οποιοδήποτε όργανο της εταιρίας 

(διοικητικό συμβούλιο ή γενική συνέλευση ). Ως  καθαρά κέρδη τα οποία 

λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του ύψους του τακτικού αποθεματικού 

θεωρούνται  τα κέρδη που προκύπτουν από τα λογιστικά βιβλία τα οποία τηρούνται 

με βάση τον Κ.Ν.2190/2040 μετά την αφαίρεση όλων των εξόδων και όλων των 

ζημιών καθώς και  των προβλεπόμενων από το νόμο αποσβέσεων και παντός άλλου 

εταιρικού βάρους των ζημιών προηγούμενων χρήσεων , εφόσον υπάρχουν, και του 

αναλογούντος φόρου εισοδήματος(Υπ. Οικ. Εγκ. 1112918/10736/ Πολ.1248/12.11/92 

και 1045732/30.3.93).  

Αναλυτικότερα για τον υπολογισμό του τακτικού αποθεματικού αφαιρούνται από τα 

λογιστικά καθαρά κέρδη χρήσεως τα παρακάτω ποσά: 

 Υπόλοιπες ζημιές προηγούμενων χρήσεων (Λογ. Ε.Γ.Λ.Σ. 42.01 και 

42.02), 

 Το χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασμού «Διαφορές φορολογικού 

ελέγχου προηγούμενων χρήσεων» (Λογ. Ε.Γ.Λ.Σ. 42.04). Σε περίπτωση 

που ο άνω λογαριασμός εμφανίζει πιστωτικό υπόλοιπο προστίθεται στα 

λογιστικά κέρδη και το τακτικό αποθεματικό υπολογίζεται επί του νέου 

επιπέδου καθαρών κερδών. Το παραπάνω βασίζεται στο σκεπτικό πως 

στο παρελθόν καταχωρήθηκαν λανθασμένα επιπλέον έξοδα ενώ θα 

                                                 
40 Όπως αναφέρεται σε επόμενο σημείο της παρούσας εργασίας, το παραπάνω δεν ισχύει όταν 
τηρούνται τα Δ.Λ.Π., όπου λαμβάνονται τα κατά Δ.Λ.Π. κέρδη, τα οποία διαφέρουν από αυτά του 
Κ.Ν.2190/1920.  
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έπρεπε να καταχωρηθούν σε λογαριασμούς παγίων, πράγμα το οποίο 

σημαίνει πως υπολογίστηκε χαμηλότερο επίπεδο τακτικού αποθεματικού 

από το υποχρεωτικό41. 

 Χρεωστικά υπόλοιπο του λογαριασμού «Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο 

λειτουργικό κόστος φόροι» (Λογ. Ε.Γ.Λ.Σ. 88.09). Εκτενέστερη αναφορά 

του εν λόγω λογαριασμού γίνεται στην §3.6. 

 Ο φόρος εισοδήματος υπολογιζόμενος επί των λογιστικών κερδών της 

χρήσεως και όχι των φορολογητέων(Εγκ . Υπ.Οικ. 1112918/10736/πολ. 

1248/1992 , Ερμ. Ν. 2065/1992 Άρθρο 16 § 4.2, ΔΦΝ 1992 σελ.1965 και  

1045732/10138/πολ. 1120/30-3-1993)42. 

 Το, μετά από τις παραπάνω εκπτώσεις , εναπομείναν ποσό χρησιμοποιείται ώστε να 

υπολογισθεί το ελάχιστο επίπεδο(τουλάχιστον 5%) του  τακτικού αποθεματικού. 

Επισημαίνεται πως συνειδητά χρησιμοποιείται η λέξη τουλάχιστον, διότι δίνεται το 

δικαίωμα στην εταιρία να παρακρατήσει μεγαλυτέρου, του προβλεπόμενου από το 

νόμο, ποσού για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, αφήνοντας βέβαια τα υπόλοιπα 

μεγέθη της διανομής κερδών να προκύψουν φυσιολογικά. Το παραπάνω αφήνει 

βέβαια λιγότερα διαθέσιμα κεφάλαια για μέρισμα και για άλλα αποθεματικά όμως 

δεν αποτελεί καμία ουσιαστική ή τυπική παράβαση43. 

Επισημαίνεται πως η διάθεση ενός μέρους των κερδών για τακτικό αποθεματικό 

γίνεται πριν από οποιαδήποτε διανομή των κερδών σε μερίσματα, αμοιβές Δ.Σ., 

επιπρόσθετες παροχές στους εργαζόμενους, άλλα αποθεματικά κ.λπ. 

Το καταστατικό ή η Γενική Συνέλευση και το Δ.Σ. δεν μπορεί να ορίσει διαφορετικό 

τρόπο υπολογισμού τρόπου από αυτόν που προαναφέρθηκε. Το ποσό του 

αποθεματικού που αναλογεί επί των κερδών της τρέχουσας  χρήσης είναι δυνατό να 

παρακρατηθεί από τα αδιανέμητα κέρδη προηγούμενων χρήσεων ή και από 

αποθεματικών των οποίων επιτρέπεται η διανομή, αφού τόσο τα κέρδη των 

προηγούμενων χρήσεων όσο και τα διανεμόμενα αποθεματικά μεταφέρονται στον 

                                                 
41 Βλ. Γρηγοράκος Γ. Θ., Ανάλυση – Ερμηνεία του Ε.Γ.Λ.Σ., Εκδόσεις Σακκούλα, 2005.  
42 Παλαιότερα επικρατούσε διχογνωμία περί της αφαίρεσης του φόρου εισοδήματος από τα κέρδη για 
τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού. Ειδικότερα τα έτη 1972 και 1973 υπήρχε μια 
γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου και του Υπουργείου Συντονισμού (νυν Υπουργείο 
Οικονομικών)  υπ’ αριθμόν 174/20/4-1-1973 οι οποίες απεφάσισαν ότι δεν πρέπει να αφαιρεθεί ο 
φόρος εισοδήματος για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού. Εν συνεχεία το Υπουργείο 
Οικονομικών με την υπ’ αριθμόν 1953/2-5-1990 απάντηση σε σχετικό ερώτημα όρισε πως το τακτικό 
αποθεματικό υπολογίζεται επί των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος. 
43 Βλ. Σγουρινάκης Ν.,ΛΟΓΙΣΤΗΣ, Νοέμβριος 1999, σελ 1470. 
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λογαριασμό 88 «Αποτελέσματα προς διάθεση» και αναμειγνύονται με τα κέρδη της 

τρέχουσας χρήσης.  

Το καταστατικό μπορεί να ορίζει μεγαλύτερο του 5% ποσοστό παρακράτησης (ή στις 

ασφαλιστικές 20%) για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού  αλλά όχι και  μικρότερο. 

Το παραπάνω δικαίωμα δεν το έχει όμως και  η Γενική Συνέλευση. Πιο συγκεκριμένα 

η Γενική Συνέλευση δεν μπορεί να αποφασίσει μια αύξηση44 του ετήσιου ποσοστού 

παρακράτησης πέραν του 5%, διότι αυτό θα μειώσει τα υπόλοιπα διανεμητέα κέρδη , 

την  διανομή των οποίων ορίζει το καταστατικό. Επιπλέον, η παραπάνω αρμοδιότητα 

μπορεί να δοθεί στην Γενική Συνέλευση  μόνο αν το ορίζει ρητά το καταστατικό ή αν 

δεν αναφέρει τίποτα περί του θέματος. 

Σε χρήση όπου δεν υπάρχουν κέρδη ή τα κέρδη δεν επαρκούν για σχηματισμό 

τακτικού αποθεματικού45 με βάση το ποσοστό που ορίζει ο νόμος ή το καταστατικό 

δεν θα κρατηθεί μεγαλύτερο ποσό στην επόμενη χρήση. Ειδικότερα, η εταιρία θα  

παρακρατήσει από τα κέρδη της επόμενης χρήσης για τακτικό αποθεματικό μόνο το 

ποσό που προβλέπεται από το νόμο ή το καταστατικό για την συγκεκριμένη χρήση 

και όχι και το ποσό που αδυνάτισε να παρακρατήσει κατά την προηγούμενη χρήση. 

Επιπρόσθετα, αν μέρος του τακτικού αποθεματικού  χρησιμοποιηθεί για κάλυψη 

ζημιών τότε η εταιρία δεν υποχρεούται στο μέλλον να σχηματίσει μεγαλύτερο 

ποσοστό για τακτικό αποθεματικό από αυτό που ορίζει ο νόμος ή το καταστατικό. 

Πιο συγκεκριμένα δεν αποτελεί παράβαση για την  εταιρία κατά μία ζημιογόνα χρήση 

όπου χρησιμοποιήθηκε ένα μέρος του τακτικού αποθεματικού για κάλυψη της ζημιάς 

στην επόμενη κερδοφόρα χρήση να παρακρατήσει μεγαλύτερο ποσοστό για να 

ανέλθει το τακτικό αποθεματικό όπως το, πριν την ζημιογόνα χρήση, επίπεδο. 

Τέλος, από λογιστικής πλευράς, η εγγραφή καταχωρήσεως του τακτικού 

αποθεματικού πραγματοποιείται με την χρέωση του λογαριασμού «Κέρδη προς 

διάθεση» (Λογ. Ε.Γ.Λ.Σ. 88.99) και την πίστωση του λογαριασμού «Τακτικό 

αποθεματικό» (Λογ. Ε.Γ.Λ.Σ. 41.02). 

 

 

 

 

                                                 
44 Δεν τίθεται θέμα μείωσης διότι αυτό ούτε στο καταστατικό επιτρέπεται. 
45 Όταν π.χ. από την φορολογική αναμόρφωση προκύπτει φόρος μεγαλύτερος των λογιστικών 
καθαρών κερδών. 
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2.3.3. Παύση υποχρέωσης σχηματισμού του τακτικού αποθεματικού 

Η υποχρέωση της εταιρίας  να παρακρατεί ετησίως ένα τμήμα των κερδών για τον 

σχηματισμό τακτικού αποθεματικού εξαντλείται όταν συντρέχουν οι παρακάτω 

περιπτώσεις : 

  Όταν το ύψος του τακτικού αποθεματικού έχει ανέλθει  στο 1/3 του μετοχικού 

κεφαλαίου της (Άρθρο 44 του Κ.Ν. 2190/1920). Ιδιαίτερα για τις ασφαλιστικές 

εταιρίες, όταν το ύψος του τακτικού αποθεματικού έχει ανέλθει  στο τετραπλάσιο 

του μετοχικού κεφαλαίου της (Άρθρο 44 του ν.δ. 400/1970), 

 Όταν γίνεται φορολογική αναμόρφωση των κερδών της χρήσης και ο φόρος 

εισοδήματος υπερκαλύπτει το σύνολο των καθαρών κερδών. ( Έγγραφο Υπ. Οικ. 

Ν.1353/2.5.90) 46και  

  Όταν τα κέρδη της χρήσεως, υπερκαλύπτονται από ζημιές προηγούμενων 

χρήσεων. 

Ειδικότερα όσον αφορά το όριο του 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου, το καταστατικό 

της εταιρίας μπορεί να ορίζει ανώτερο, από το νόμο, όριο, όχι όμως και μικρότερο. 

Επιπρόσθετα πέραν του 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου  το καταστατικό δύναται να 

ορίζει μεγαλύτερο ετήσιο ποσοστό παρακράτησης από αυτό που ορίζει ο νόμος (5%). 

Ανακεφαλαιώνοντας τα παραπάνω, οι συγκεκριμένες διατάξεις του  Κ.Ν.2190/1920 

είναι υποχρεωτικές μόνο όσον αφορά την μείωση του νόμιμου ορίου, αφήνοντας έτσι 

ευχέρεια στο καταστατικό να αποφασίζει ελεύθερα μετά την υπέρβαση αυτού.  

Το καταστατικό της εταιρίας μπορεί να δίνει το δικαίωμα  (όπως προαναφέρθηκε 

στην προηγούμενη παράγραφο) να συνεχίζεται  να παρακρατείται , πέραν του ορίου 

που θέτει ο νόμος , τμήμα των κερδών για τακτικό αποθεματικό. Το θέμα που 

προκύπτει είναι αν μπορεί να αποφασίσει περί του ιδίου και η Γενική Συνέλευση των 

μετόχων. Σύμφωνα με την γνώμη πολλών καταξιωμένων συγγραφέων47  η κράτηση 

του υπερβάλλοντος τακτικού αποθεματικού θα περιορίσει τα υπόλοιπα διανεμηθέντα 

κέρδη, τα οποία κέρδη  ρυθμίζονται από το καταστατικό. Συνεπώς μια τέτοια 

απόφαση δεν πρέπει να λαμβάνεται από την Γενική Συνέλευση. Πάντως, γίνεται 

αποδεκτό ότι η παραπάνω αρμοδιότητα μπορεί να δοθεί στην Γενική Συνέλευση αν 

το καταστατικό το ορίζει ρητά ή αν δεν αναφέρει τίποτα περί του συγκεκριμένου 

θέματος.   
                                                 
46 Βλ. Ε.ΣΥ.Λ. αρ. γνωμ. 57/1990, ΛΟΓΙΣΤΗΣ 1992, σελ 901.  
47 Βλ.Σακκέλης Ε., Αναστασιάδης Ι. , Φορολογία και διάθεση των κερδών και κίνητρα οικονομικής 
ανάπτυξης, Εκδόσεις ΒΡΥΚΟΥΣ,1995 και    Αληφαντής Γ., Λογιστικές εργασίες τέλους χρήσεως, 
Εκδόσεις ΠΑΜΙΣΟΣ ,2002   
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2.3.4. Προορισμός του τακτικού αποθεματικού 

Το υπόλοιπο του τακτικού αποθεματικού χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την 

κάλυψη ενδεχόμενων ζημιών στο μέλλον (Άρθρο 44 Κ.Ν.2190/1920). Οποιαδήποτε 

άλλη χρήση των κονδυλίων του τακτικού αποθεματικού απαγορεύεται ακόμα και αν 

υπάρχει σχετική ρήτρα στο καταστατικό ή παμψηφεί απόφαση της Γενικής 

Συνελεύσεως ή σχετική απόφαση του Δ.Σ. Επιπρόσθετα, μπορεί όμως το ποσό του 

τακτικού αποθεματικού να μην χρησιμοποιηθεί για να καλυφθεί μια ενδεχόμενη 

ζημιά αλλά να χρησιμοποιηθεί άλλο αποθεματικό αλλά και να αφεθεί ανέπαφο στον 

Ισολογισμό ως «ζημιά εις νέο».  

Επιπλέον, το τακτικό αποθεματικό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάλυψη ζημιών 

που προκύπτουν στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις48. Συνεπώς μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη ζημιών ολόκληρης της χρήσης εφόσον έχουν 

συνταχθεί οι προβλεπόμενες από το νόμο ετήσιες οικονομικές καταστάσεις εκ των 

οποίων προκύπτει ζημιά.  Επιπρόσθετα, έκτακτη ζημιά που μπορεί να προκληθεί από 

μια φυσική καταστροφή δεν μπορεί κατά την διάρκεια της χρήσης   να καλυφθεί από 

το τακτικό αποθεματικό, διότι μπορεί να καλυφθεί από το ενδεχόμενο κέρδος. 

Η Τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί κατ’ εξαίρεση να αποφασίζει για το πέρα από 

το υποχρεωτικό όριο του τακτικού αποθεματικού. Πιο συγκεκριμένα η Γενική 

Συνέλευση δύναται να κεφαλαιοποιήσει, να το μεταφέρει σε άλλο αποθεματικό αλλά 

και να το διανείμει ως μέρισμα στους μετόχους.  

 

2.4  Αποθεματικά Καταστατικού  

Τα αποθεματικά καταστατικού (Λογαριασμός Ε.Γ.Λ.Σ. 41.03) αποτελούν τα 

αποθεματικά που δεν προβλέπονται από το νόμο, αλλά από ειδικές διατάξεις του 

καταστατικού της εταιρίας . Η εταιρία είναι υποχρεωμένη, εφόσον υπάρχει σχετική 

ρήτρα στο καταστατικό, να παρακρατεί συγκεκριμένο ποσό από τον λογαριασμό 

«υπόλοιπο κερδών εις νέο» για σχηματισμό του αποθεματικού καταστατικού. 

Επιπρόσθετα, το καταστατικό πρέπει να ορίζει το ετήσιο παρακρατούμενο ποσοστό 

επί των καθαρών κερδών, το μέγιστο ύψος, τον προορισμό49 κ.α. σχετικά με τα 

                                                 
48 το παραπάνω βασίζεται στο επιχείρημα ότι είναι πιθανόν ενώ υπάρχουν ενδιάμεσες οικονομικές 
καταστάσεις με ζημιές το τελικό αποτέλεσμα χρήσεως να είναι θετικό. 
49 Πολλές φορές το καταστατικό ορίζει πως το αποθεματικό καταστατικού θα μεταφέρεται σε 
λογαριασμό ειδικού ή εκτάκτου αποθεματικού για να δίνεται η ευχέρεια στην Γενική Συνέλευση να 
αποφασίζει για τον προορισμό αυτών των κονδυλίων. 
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κονδύλια αυτού του λογαριασμού. Επισημαίνεται  πως η κράτηση για αποθεματικό 

καταστατικού θα πραγματοποιηθεί μετά τον σχηματισμό για τακτικό αποθεματικό και 

την διανομή του πρώτου μερίσματος προς τους μετόχους. 

Η Γενική Συνέλευση δεν έχει καμία αρμοδιότητα να μεταβάλλει το ύψος ή τον 

προορισμό του αποθεματικού καταστατικού εκτός αν βέβαια υπάρχει σχετική ρήτρα 

στο καταστατικό που δίνει τέτοια εξουσία στην Γενική Συνέλευση. Τέλος, μεταβολή 

στους όρους λειτουργίας και ρύθμισης του αποθεματικού καταστατικού μπορεί να 

επέλθει μόνο με τροποποίηση του καταστατικού.  

 

2.5. Ειδικά Αποθεματικά  

Τα Ειδικά Αποθεματικά (Λογαριασμός Ε.Γ.Λ.Σ. 41.04)  αποτελούν αποθεματικά πού 

έχουν συγκεκριμένο σκοπό. Αυτός ο σκοπός δύναται να έχει οριστεί από τα όργανα 

της  επιχείρησης όπως π.χ. από την Γενική Συνέλευση ή από το Κράτος μέσω των 

νομοθετικών διατάξεων50 που κατά καιρούς θεσπίζονται. Παραδείγματα τέτοιων 

αποθεματικών αποτελούν  τα εξής: 

 Αποθεματικό για διανομή μερισμάτων στους μετόχους,  

 Αποθεματικό για κάλυψη μελλοντικών ζημιών που επήλθαν από 

επισφαλείς απαιτήσεις, 

 Αποθεματικό για κάλυψη μελλοντικών ζημιών που επήλθαν από 

υποτίμηση αποθεμάτων 

 Αποθεματικό για την επέκταση του εργοστασίου της επιχείρησης,  

 Αποθεματικό από κέρδη από την πώληση χρεογράφων κ.λπ. 

 

2.6. Έκτακτα Αποθεματικά 

 Τα  Έκτακτα Αποθεματικά (Λογαριασμός Ε.Γ.Λ.Σ. 41.05) αποτελούν αποθεματικά 

που προβλέπονται από το καταστατικό ή από το νομοθέτη51 ή  σχηματίζονται με 

απόφαση της τακτικής γενικής συνελεύσεως και δεν έχουν ειδικό προορισμό και τα 

οποία δύνανται με απόφαση της τακτικής γενικής συνελεύσεως να χρησιμοποιηθούν 

για οποιαδήποτε σκοπό. Συνηθίζεται στις εταιρίες να προβλέπουν τα καταστατικά 

τους την διάθεση συγκεκριμένου ποσοστού των καθαρών κερδών για σχηματισμό 
                                                 
50 Ο καθηγητής Σακκέλης σωστά παρατηρεί πως το Ε.Γ.Λ.Σ. λανθασμένα όρισε πως τα ειδικά ,αλλά 
και τα έκτακτα ή προαιρετικά, αποθεματικά σχηματίζονται σύμφωνα με την απόφαση της τακτικής 
Γενική Συνέλευση των μετόχων, μιας και ο νομοθέτης και το καταστατικό μπορούν να προβλέπουν 
σχηματισμό ειδικών αποθεματικών. 
51 Το Ε.Γ.Λ.Σ. όπως προαναφέρθηκε δέχεται πως τα έκτακτα αποθεματικά σχηματίζονται μόνο με 
σύμφωνη απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.  
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εκτάκτων αποθεματικών, μετά βέβαια τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού 

και του αποθεματικού καταστατικού, καθώς και της διανομής του μερίσματος προς 

τους μετόχους. Αν και αποθεματικό καταστατικού52, το ιδιαίτερο γνώρισμα του 

εκτάκτου αποθεματικού είναι η ελευθερία που δίνεται στην τακτική Γενική 

Συνέλευση ως προς την απόφαση του προορισμό του κονδυλίου αυτού και για αυτό 

τον ακριβώς λόγο συγκαταλέγεται στα ελεύθερα ή αλλιώς προαιρετικά αποθεματικά. 

Στην λογιστική και νομική επιστήμη τρεις είναι οι επικρατέστερες απόψεις για το αν 

δικαιούται η τακτική Γενική Συνέλευση να αποφασίσει για τον σχηματισμό 

προαιρετικών αποθεματικών: 

 Η μία άποψη53 υποστηρίζει πως εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει ρητά 

ποιος θα έχει την εξουσιοδότηση να αποφασίσει για την διανομή του 

υπόλοιπου των κερδών τότε είναι σαν να δίνεται σιωπηρή εξουσιοδότηση 

στην τακτική Γενική Συνέλευση για την απόφαση αυτή. 

 Μία άλλη άποψη54 θεωρεί πως η τακτική Γενική Συνέλευση δύναται  να 

αποφασίζει για τον σχηματισμό προαιρετικών αποθεματικών  μόνο αν 

υπάρχει σχετική ρήτρα του καταστατικού. Ειδάλλως, δεν πρέπει να έχει 

τέτοια εξουσιοδότηση η τακτική Γενική Συνέλευση. 

 Τέλος, μια τρίτη55, πιο συμβιβαστική, άποψη συνηγορεί υπέρ56 την 

εξουσιοδότηση της  τακτικής Γενικής Συνέλευσης να αποφασίζει σχετικά 

με τον σχηματισμό προαιρετικών αποθεματικών, όταν το επιτρέπουν οι 

οικονομικές συνθήκες. Πιο συγκεκριμένα, μια οικονομικά υγιής εταιρία η 

οποία δεν έχει άμεση ανάγκη από τα υπόλοιπα κέρδη εις νέο της 

συγκεκριμένης χρήσης μπορεί η  τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων 

της,  να αποφασίζει και να διαθέτει τα κονδύλια αυτά για τον σχηματισμό 

προαιρετικών αποθεματικών. Ειδάλλως, όταν συντρέχουν σοβαροί 

οικονομικοί λόγοι και η εταιρία έχει άμεση ανάγκη των κερδών αυτών, 

τότε μια απόφαση της τακτική Γενική Συνέλευση για τον σχηματισμό 

προαιρετικών αποθεματικών πρέπει να είναι ακυρώσιμη.  

 

                                                 
52 Διότι ο σχηματισμός του προβλέπεται από τα περισσότερα καταστατικά των εταιρειών. 
53 Βλ. Τσιριντάνη Α., Στοιχεία Εμπορικού Δικαίου, Τεύχος Β’, Αθήνα 1964, σελ 185., Ρουσσάκη Γ., Η 
Ανώνυμος Εταιρεία και η Ειδική Ανώνυμος Ναυτιλιακή Εταιρεία, Αθήνα 1965, σελ 234.   
54 Βλ. Πασσιά Ι., Το Δίκαιον της Ανωνύμου Εταιρείας, τόμος Β’, Αθήνα 1969, σελ 861 και  914. 
55 Βλ. Ρόκας, Ν.,(1990). «Εμπορικές εταιρίες», Αθήνα.  
56 Υπό την προϋπόθεση ότι το καταστατικό δεν ορίζει τίποτα  περί διάθεσης κερδών. 
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Όπως προαναφέρθηκε η τακτική Γενική Συνέλευση είναι αρμόδια να αποφασίζει για 

την χρήση του εκτάκτου αποθεματικού χωρίς βέβαια να μην σημαίνει πως αυτή δεν 

μπορεί να μεταβιβάσει την παραπάνω αρμοδιότητα στο Διοικητικό Συμβούλιο. Πιο 

συγκεκριμένα, δύναται η χρήση του έκτακτου αποθεματικού57 να αφήνεται, έπειτα 

από σχετική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, στην απόλυτη κρίση  του 

Διοικητικού Συμβουλίου. Τέλος, γενικός κανόνας που επικρατεί στα αποθεματικά 

είναι πως όποιο όργανο είναι αρμόδιο για τον σχηματισμό τους, το ίδιο όργανο είναι 

αρμόδιο για την κατάργησή τους.  

 

2.7. Αφορολόγητα Αποθεματικά Ειδικών Διατάξεων Νόμων 

Τα Αφορολόγητα Αποθεματικά Ειδικών Διατάξεων Νόμων (Λογαριασμός Ε.Γ.Λ.Σ. 

41.08) αποτελούν αποθεματικά τα οποία δεν φορολογούνται και σχηματίζονται για 

την απόκτηση νέου παραγωγικού εξοπλισμού. Ουσιαστικά αποτελούν φορολογικά 

κίνητρα που δίνει η πολιτεία ώστε να επιτευχθεί η επέκταση, η ανανέωση και  ο 

εκσυγχρονισμός των επιχειρήσεων καθώς και αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους. 

Παλαιότερα υπήρχε δυνατότητα σχηματισμού αφορολόγητου αποθεματικού μόνο 

στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές, μεταλλευτικές και μεταποιητικές επιχειρήσεις. Εν 

συνεχεία όμως με το άρθρο 1828/89 δόθηκε η δυνατότητα αυτή και στις εμπορικές 

επιχειρήσεις(Λεοντάρης 199558)  

Πρέπει να επισημανθεί πως τα αφορολόγητα αποθεματικά ως έννοια δεν συμπίπτει 

στην φορολογική και λογιστική πρακτική. Ο λόγος για τον οποίο συμβαίνει το 

παραπάνω εντοπίζεται στην διαφορετικότητα των λογιστικών και φορολογικών 

κερδών. Αναλυτικότερα, ενώ τα αφορολόγητα αποθεματικά αντλούνται από τα 

λογιστικά κέρδη , ο φορολογικός νομοθέτης αναγνωρίζει μόνο τα φορολογητέα που 

προκύπτουν από τις οικείες φορολογικές διατάξεις. 

Σημειώνεται επίσης, πως η έννοια αφορολόγητη έκπτωση δεν συμπίπτει με αυτήν του 

αφορολόγητου αποθεματικού. Ειδικότερα,  η έννοια της  αφορολόγητης έκπτωσης 

χρησιμοποιείται στις εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών όταν δίνονται κίνητρα 

να σχηματιστούν αφορολόγητα αποθεματικά από ήδη υπάρχουσες παραγωγικές 

επενδύσεις. Εν αντιθέσει, η έννοια των αφορολογήτων αποθεματικών 

                                                 
57 Αλλά και κάθε άλλου είδους προαιρετικού αποθεματικού. 
58 Για συνοπτική ανασκόπηση της ιστορικής αναδρομής των αφορολογήτων αποθεματικών Βλ. 
Λεοντάρη Μ., Αφορολόγητα αποθεματικά από μη διανεμόμενα κέρδη επιχειρήσεων. Λογιστής, 
Μάρτιος 1995. 
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χρησιμοποιείται για κίνητρα που δίνονται στις επιχειρήσεις για νέες παραγωγικές 

επενδύσεις.  

Σε περίπτωση που τα Αφορολόγητα Αποθεματικά Ειδικών Διατάξεων Νόμων 

αποφασιστούν να διανεμηθούν ή να κεφαλαιοποιηθούν, τότε τα αποθεματικά αυτά 

φορολογούνται αυτοτελώς κατά το χρόνο διανομής ή κεφαλαιοποίησής τους στο 

όνομα της εταιρίας, χωρίς αυτά να συναθροίζονται με τα λοιπά αποτελέσματα βάσει 

του Ισολογισμού της εταιρείας κατά το χρόνο της διανομής ή της κεφαλαιοποίησης. 

 

2.8.  Αποθεματικό για ίδιες μετοχές  

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ν.2065/1992 

εάν η επιχείρηση κατέχει στο τέλος της χρήσεως δικές της μετοχές υποχρεούται να 

σχηματίσει αποθεματικό ισόποσο με την αξία κτήσης των μετοχών αυτών. Το 

αποθεματικό αυτό θα καταχωρείται στον λογαριασμό του Ε.Γ.Λ.Σ. 41.09 και με τον 

τίτλο  «αποθεματικό για ίδιες μετοχές». Το προαναφερθέν αποθεματικό σχηματίζεται 

από τα καθαρά λογιστικά κέρδη χρήσεως μετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος, 

του τακτικού αποθεματικού και του ποσού που θα διανεμηθεί ως πρώτο μέρισμα. 

Επιπρόσθετα, στην περίπτωση που η επιχείρηση κλείσει την χρήση με ζημιές και 

κατέχει ίδιες μετοχές θα καταχωρηθεί με την αξία του κόστους κτήσεως των μετοχών 

ο λογαριασμός του ενεργητικού (Λογαριασμός Ε.Γ.Λ.Σ. 34.25) «ίδιες μετοχές», ο 

οποίος θα εμφανιστεί αφαιρετικά από το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων. 

Το αποθεματικό αυτό, εφόσον προκύπτει μετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος, 

μεταφέρεται, όταν δεν κατέχονται πλέον οι ίδιες μετοχές, στον λογαριασμό του 

Ε.Γ.Λ.Σ. 88.07 και με τον τίτλο  «αποθεματικά προς διάθεση» τα οποία διατίθενται 

σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης η οποία μπορεί να τα διανείμει ή 

να τα μεταφέρει στα (Λογαριασμός Ε.Γ.Λ.Σ. 41.05) «έκτακτα αποθεματικά». 

Εν τέλει, πρέπει να επισημανθεί πως το παραπάνω αποθεματικό σχηματίζεται για να 

διατηρηθεί το μετοχικό κεφάλαιο σε σταθερό επίπεδο το οποίο με την αγορά ιδίων 

μετοχών έχει ουσιαστικά μειωθεί με το ύψος του αποθεματικού. Επιπρόσθετα,  

πρέπει να επισημανθεί πως όταν κατέχονται ίδιες μετοχές, επιστρέφεται στους 

μετόχους το αντίστοιχο τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που αυτοί είχαν καταβάλει 

κατά την απόκτηση των μετοχών. Άρα, όπως σωστά παρατηρεί και ο καθηγητής Εμμ. 

Σακέλλης, για να επιτευχθεί η ακεραιότητα του μετοχικού κεφαλαίου ο σχηματισμός 

του αποθεματικού για ίδιες μετοχές πρέπει να γίνει πριν από οποιαδήποτε διανομή 

κερδών. 
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2.9.  Αποθεματικά από απαλλασσόμενα της φορολογία έσοδα 

Τα έσοδα που προκύπτουν, από τόκους εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού 

Δημοσίου, τόκους καταθέσεων σε ξένο νόμισμα, τόκους Ομολογιακών δανείων κ.λπ. 

έχουν εξαντλήσει την φορολογική τους υποχρέωση και δεν πρόκειται να 

επαναφορολογηθούν στο όνομα της εταιρείας. Τα έσοδα αυτά αρχικώς κατά την 

είσπραξή τους  καταχωρούνται ως «έσοδα χρεογράφων» (Λογαριασμός Ε.Γ.Λ.Σ. 

76.01)και εφόσον δεν διανεμηθούν θα σχηματιστεί ισόποσο αποθεματικό με τον τίτλο 

«Αποθεματικά από απαλλασσόμενα της φορολογία έσοδα» (Λογαριασμός Ε.Γ.Λ.Σ. 

41.90). 

Εν τέλει, κατά την διανομή του παραπάνω αποθεματικού , σύμφωνα με το άρθρο 106 

του Κ.Φ.Ε. θα αναχθούν σε μεικτά ποσά και θα υπαχθούν σε φορολογία. 

 

2.10. Αποθεματικά από έσοδα φορολογηθέντα κατ’ ειδικό τρόπο 

Τα έσοδα που προκύπτουν, από κέρδη φορολογηθέντα κατ’ ειδικό τρόπο με 

εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης και επί των οποίων έχει γίνει παρακράτηση 

φόρου, ή από προερχόμενα από τόκους καταθέσεων  (άρθρο 21 του Κ.Ν. 1921/1991) 

ή από ωφέλεια από την εκχώρηση ή μεταβίβαση αυτοτελώς κάθε δικαιώματος το 

οποίο είναι συναφές με την άσκηση της επιχείρησης ή του επαγγέλματος, όπως της 

μίσθωσης ή υπομίσθωσης ή του δικαιώματος προνομίου ή του διπλώματος 

ευρεσιτεχνίας  και άλλων παρόμοιων δικαιωμάτων κ.λπ. ή από την μεταβίβαση 

εταιρικού μεριδίου ή ολόκληρης επιχείρησης με τα άυλα στοιχεία αυτής, όπως αέρας, 

επωνυμία, σήμα, προνόμια κ.λπ. (άρθρο 13 §1  του Κ.Φ.Ε.) εμφανίζονται κατά την 

είσπραξη τους στον λογαριασμό «έσοδα χρεογράφων» (Λογαριασμός Ε.Γ.Λ.Σ. 76.01) 

και στον λογαριασμό «Ελληνικό Δημόσιο- προκαταβλημένοι και παρακρατημένοι 

φόροι» (Λογαριασμός Ε.Γ.Λ.Σ. 33.13) ο φόρος που παρακρατήθηκε για τα εν λόγω 

έσοδα. Επιπρόσθετα, εφόσον τα έσοδα αυτά δεν διανεμηθούν θα σχηματιστεί 

ισόποσο αποθεματικό με τον τίτλο «Αποθεματικά από έσοδα φορολογηθέντα κατ’ 

ειδικό τρόπο» (Λογαριασμός Ε.Γ.Λ.Σ. 41.91). 

Στην περίπτωση που τα έσοδα φορολογηθέντα κατ’ ειδικό τρόπο υπερβαίνουν τα 

κέρδη του Ισολογισμού στον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων θα εμφανιστεί ως 

αποθεματικά από έσοδα φορολογηθέντα κατ’ ειδικό τρόπο το ποσό που απομένει 

μετά την αφαίρεση, από τα κέρδη του Ισολογισμού,  του φόρου εισοδήματος, των 

τυχόν κρατήσεων για σχηματισμό άλλων αποθεματικών (τακτικό, αφορολόγητο 
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κ.λπ.) και των τυχόν διανεμόμενων ποσών. Επιπρόσθετα, στην περίπτωση όπου τα 

έσοδα αυτά καλύπτουν τις ζημιές της τρέχουσας χρήσης και επομένως κατά τη 

διανομή δεν απομένουν ή αν απομείνει έστω ένα μέρος εξ αυτών, τότε ο 

παρακρατηθείς φόρος ή το μέρος αυτού που αναλογεί στα συμψηφιζόμενα έσοδα 

μεταφέρεται από τους οικείους λογαριασμούς του 33.13 «Ελληνικό Δημόσιο- 

προκαταβλημένοι και παρακρατημένοι φόροι» στο λογαριασμό του Ε.Γ.Λ.Σ 63.13  

(Εγκ. Υπ.Οικ. 1015040/10064/Β 0012/Πολ 1059/1.3.96). 

 

2.11.  Είδη μερισμάτων 

Στην διεθνή βιβλιογραφία επικρατούν τέσσερις τύποι μερισμάτων: 

 Μέρισμα σε μετρητά (cash dividends), 

 Μέρισμα σε μετοχές (stock dividends),  

 Μέρισμα σε περιουσιακά στοιχεία(property dividends),  

 Μέρισμα ρευστοποίησης (liquidation dividends) και 

 Μέρισμα σε scrip(αναβαλλόμενη μερισματαπόδειξη) 

 

 

2.11.1. Μέρισμα σε μετρητά (cash dividends) 

Τα μερίσματα σε μετρητά αποτελούν την δημοφιλέστερη μορφή μερισμάτων. 

Αναλυτικότερα, όταν σημειώνει μια επιχείρηση κέρδη σε μια χρήση, μπορεί να 

διανείμει μέρος των τμημάτων υπό την μορφή ρευστών διαθέσιμων. Αυτή η μορφή 

μερισμάτων αν και ιδιαίτερα δημοφιλής στους επενδυτές – μετόχους(διότι αυξάνει 

την ρευστότητά τους), πρέπει να μελετηθεί αναλυτικά από την διοίκηση της 

επιχείρησης.  Πιο συγκεκριμένα, μια επιχείρηση μπορεί να σημειώνει κέρδη στις 

καταστάσεις της, να αντιμετωπίζει όμως πρόβλημα ρευστότητας που μπορεί να 

προκαλέσεί μέχρι και διάλυση της εταιρίας.  Σε μια τέτοια περίπτωση η εταιρία 

πρέπει να καταφύγει σε άλλες μορφές μερισμάτων ή ακόμα και στη μη διανομή 

μερίσματος. 

  

2.11.2.  Μέρισμα σε μετοχές (stock dividends) 

Σε περίπτωση που μια εταιρία επιθυμεί αφενός να διατηρήσει τα κέρδη της για να 

χρηματοδοτήσει διάφορες επενδυτικές ευκαιρίες και αφετέρου να ικανοποιήσει την 

ανάγκη των μετοχών για διανομή μερισμάτων, τότε μπορεί να καταφύγει στην 

διανομή μετοχών προς τους υφιστάμενους μετόχους της. Ουσιαστικά η εταιρία 
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εκδίδει νέες μετοχές και τις μεταβιβάζει χωρίς αντάλλαγμα στους μετόχους της, 

ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο. Ένα από τα 

βασικότερα πλεονεκτήματα αυτής της εναλλακτικής μορφής μερίσματος είναι η 

αύξηση της εμπορευσιμότητας των μετοχών και κατ’ επέκταση των κερδών των 

μετόχων. 

 

2.11.3. Μέρισμα σε περιουσιακά στοιχεία(property dividends) 

Ένας άλλος τύπος μερίσματος αποτελεί η διανομή κερδών σε είδος. Πιο 

συγκεκριμένα, η εταιρία μπορεί αντί για ρευστά να διαθέσει στους μετόχους 

περιουσιακά στοιχεία της όπως π.χ.  χρεόγραφα(μετοχές-ομόλογα) εκδόσεως άλλων 

επιχειρήσεων που κατέχει η επιχείρηση, δικαιώματα προτιμήσεως για εγγραφή  σε 

μετοχές άλλης εταιρίας, εμπορεύματα, οικόπεδα και άλλες επενδύσεις. Επιπρόσθετα, 

αυτός ο τύπος μερίσματος έχει το πλεονέκτημα αφενός της διατήρησης των κερδών 

στην εταιρία και αφετέρου της διαφύλαξης της ρευστότητας της εταιρίας. Στην 

Ελλάδα συνηθίζεται να δίνονται μερίσματα σε ακίνητα.   

 

 

2.11.4. Μέρισμα ρευστοποίησης (liquidation dividends) 

Αυτή η μορφή μερίσματος εμφανίζεται κυρίως στις Η.Π.Α. και αποτελεί συνήθως 

επιστροφή ενός μέρους του επενδυμένου κεφαλαίου στους μετόχους. Πιο 

συγκεκριμένα, ως μέρισμα ρευστοποίησης καταβάλλονται οι αποσβέσεις των 

εξαντλούμενων στοιχείων οι οποίες , όπως είναι προφανές, συνιστούν επιστροφή 

κεφαλαίου. 

 

2.11.5.  Αναβαλλόμενη Μερισματαπόδειξη (scrip dividend) 

Όταν μια εταιρία σημειώνει  κέρδη αντιμετωπίζοντας όμως παράλληλα  προβλήματα 

ρευστότητας μπορεί να αναβάλλει την καταβολή μερίσματος στο μέλλον. 

Αναλυτικότερα, η εταιρία εκδίδει στους μετόχους αντί μετρητών ένα πιστωτικό τίτλο, 

σύμφωνα με τον οποίο η εταιρία συμφωνεί να καταβάλει το οριζόμενο μέρισμα στο 

μέλλον59. Επιπρόσθετα, αυτό το μέρισμα μπορεί να φέρει τόκο και να διατηρηθεί 

στην  κατοχή του μετόχου ως την λήξη του ή ακόμη και να προεξοφληθεί.  

 

                                                 
59 Είτε σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή ή σε χρονική στιγμή που θα καθοριστεί στο μέλλον.  
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2.12  Μέρισμα πρώτο 

Εκτός του τακτικού αποθεματικού ένα μέρος των κερδών διατίθενται ως μερίσματα 

στους μετόχους. Τα μερίσματα αποτελούν μαζί με τις ανατιμήσεις των 

χρηματιστηριακών τιμών των μετοχών έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες 

που λαμβάνεται υπόψη στην διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων.  

 

2.12.1.  Υπολογισμός πρώτου μερίσματος 

2.12.1.1. Μέθοδος του ποσοστού επί των λογιστικών κερδών  

Σύμφωνα με τα άρθρο 3 του Α.Ν.148/1967, όπως τροποποιημένο με το άρθρο 1 του 

Ν. 876/1979 για τον υπολογισμό του μερίσματος αφαιρούνται από τα λογιστικά 

κέρδη: 

 Ακάλυπτες ζημιές προηγούμενων χρήσεων, 

 Ο αναλογών στα λογιστικά κέρδη (και όχι στα φορολογητέα) φόρος 

εισοδήματος και 

 Κέρδη από εκποίηση μετοχών θυγατρικής εταιρίας (για να αναγνωριστεί 

μια εταιρία ως θυγατρική  πρέπει να κατέχεται τουλάχιστον 10 έτη 

ποσοστό συμμετοχής άνω του 20% του καταβεβλημένου αυτής κεφάλαιο) 

 Το τακτικό αποθεματικό, του οποίου ο υπολογισμός αναλύθηκε 

εκτενέστερα στην προηγούμενη παράγραφο. 

Επί του απομένοντος ποσού των καθαρών κερδών μπορεί η εταιρία να διαθέσει το 

35% για μερίσματα στους μετόχους της.  

2.12.1.2 Μέθοδος του ποσοστού επί του κεφαλαίου 

Σύμφωνα με το άρθρο 45 §2 περίπτωση (β) του Κ.Ν.2190/1920 για να ληφθούν 

μέτρα προς ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς ο νομοθέτης έδωσε το δικαίωμα  να 

διανέμεται μέρισμα σε μετρητά, ποσοστό 6% επί του καταβεβλημένου μετοχικού 

κεφαλαίου της εταιρίας αφού αφαιρεθεί ο αναλογών σε αυτό (το 6 % του μετοχικού 

κεφαλαίου) φόρος εισοδήματος. Σύμφωνα με τον Αληφαντή(2001)60 η άποψη του 

Υπουργείου Οικονομικών (1045732/πολ. 1120/1993) σύμφωνα με την οποία το 

ποσοστό 6% του νομίμου μερίσματος πρέπει να μειώνεται με το αναλογών σε αυτό 

φόρο εισοδήματος είναι αντίθετη με την διάταξη του άρθρου 45 παρ.2β του 

Κ.Ν.2190/1920,δότι στους μετόχους δεν καταβάλλεται το 6% αλλά το (6% - 6% x 35 

%)= 3,9% 
                                                 
60 Βλ. Αληφαντή Γ., Κεφαλαιοποίηση μη διανεμηθέντος μερίσματος , Λογιστής , Αύγουστος 2001, 
σελ. 1214 
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Το μεγαλύτερο ποσό μερίσματος που θα προκύψει από τους δύο παραπάνω τρόπους 

υπολογισμούς (Κ.Ν.2190/1920 και Α.Ν.148/1967) θα διανεμηθεί τελικά ως μέρισμα 

στους υφιστάμενους μετόχους της εταιρίας. Συνεπώς από τα προηγούμενα 

προκύπτουν δύο σενάρια: 

1. Το μέρισμα που προκύπτει με το Κ.Ν.2190/1920 υπερβαίνει αυτό του 

Α.Ν.148/1967. 

Σε μια τέτοια περίπτωση δεν υπάρχει περιθώριο εφαρμογής του 

Α.Ν.148/1967  και εφαρμόζεται φυσιολογικά το άρθρο 45 §2 περίπτωση 

(β) του Κ.Ν.2190/1920. 

 

2. Το μέρισμα που προκύπτει με το Α.Ν.148/1967 υπερβαίνει αυτό του  

Κ.Ν.2190/1920.   

Στην  συγκεκριμένη περίπτωση μπορεί η Γενική Συνέλευση να λάβει τις 

εξής αποφάσεις: 

 Με πλειοψηφία τουλάχιστον 65% του καταβεβλημένου μετοχικού 

κεφαλαίου να μην καταβάλει στους μετόχους το μέρισμα που προκύπτει 

με τις διατάξεις του Α.Ν.148/1967 αλλά μικρότερο το οποίο όμως δεν θα 

είναι κατώτερο του μερίσματος που προκύπτει με την  μέθοδο επί του 

καταβεβλημένου κεφαλαίου. Εν συνεχεία η διαφορά61 θα  πιστωθεί στο 

υπόλοιπο του λογαριασμού «Διαθέσιμα μερίσματα χρήσεως για αύξηση  

μετοχικού κεφαλαίου» (Λογ. Ε.Γ.Λ.Σ. 43.02), ο οποίος λογαριασμός 

πρέπει να κεφαλαιοποιηθεί εντός της τετραετίας με έκδοση νέων μετοχών 

οι οποίες παραδίδονται στους μετόχους. 

 Με πλειοψηφία τουλάχιστον 70% του καταβεβλημένου μετοχικού 

κεφαλαίου να μην καταβληθεί ως μέρισμα αυτό που προκύπτει με την 

μέθοδο επί των λογιστικών κερδών (Α.Ν.148/1967) αλλά αυτό που 

προκύπτει με την μέθοδο επί του καταβεβλημένου κεφαλαίου. 

Επισημαίνεται σε αυτή την περίπτωση πως η εταιρία δεν υποχρεούται να 

κεφαλαιοποιήσει την διαφορά που προκύπτει από τις δύο μεθόδους.  

                                                 
61 Αναφερόμαστε στην διαφορά που θα προκύψει από το διανεμόμενο μέρισμα το οποίο θα 
αποφασίσει η Γενική Συνέλευση και από το μέρισμα που προκύπτει με την μέθοδο επί των λογιστικών 
κερδών (Α.Ν.148/1967) 
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 Τέλος, η γενική συνέλευση με παμψηφεί απόφαση (100% του 

καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου) να μην διανέμει μέρισμα στους 

μετόχους υπό την προϋπόθεση πως το ποσό αυτό θα διατεθεί για την 

κάλυψη αναγκών της εταιρίας και όχι για την διανομή αμοιβών του Δ.Σ. 

(Απόφαση Ν.Σ.Κ. 723/6.10.1972)62.  

Επιπρόσθετα το μέρισμα καταβάλλεται στους μετόχους εντός δύο μηνών  από την 

χρονική στιγμή της έγκρισης του Ισολογισμού από την Γενική Συνέλευση και 

παραγράφεται μετά την παρέλευση πενταετίας από το τέλος  του έτους που εγκρίθηκε 

ο Ισολογισμός (Εγκ. Υπ. Οικ. Κ10036/62/30.5.58). Τέλος, η Γενική Συνέλευση δεν 

μπορεί με την ίδια ή και με μεταγενέστερη απόφασή της, να παρατείνει το χρόνο 

καταβολής του μερίσματος εκτός αν συναινέσουν όλοι οι μέτοχοι. 

  

2.12.2. Ειδικότερα θέματα πρώτου μερίσματος  

Όπως προαναφέρθηκε ένας τρόπος υπολογισμού του πρώτου μερίσματος είναι αυτός 

που προκύπτει με την μέθοδο επί του καταβεβλημένου κεφαλαίου, όπου το 6% του 

μετοχικού κεφαλαίου καταβάλλεται στους μετόχους. Ειδικότερα, το 6% μπορεί να 

αυξηθεί αν το καταστατικό ορίζει ρητά μεγαλύτερο ποσοστό αλλά όχι και μικρότερο 

ποσοστό63. Επιπρόσθετα, αν προκύψει κατά την διάρκεια της χρήσης αύξηση του 

μετοχικού κεφαλαίου και εφόσον το καταστατικό και η απόφαση περί αυξήσεως 

μετοχικού κεφαλαίου δεν  προβλέπουν τίποτα σχετικό με το θέμα τότε σύμφωνα με 

τους Σακκέλη και Αναστασιάδη(1995)64, πρέπει να καταβληθεί μέρισμα ανάλογο 

προς το χρόνο που διέρρευσε από της καταβολής μέχρι της λήξεως της χρήσεως. Πιο 

συγκεκριμένα αν στην μέση του έτους65 αποφασιστεί αύξηση του μετοχικού 

κεφαλαίου, τότε θα υπολογιστεί το μέρισμα που αντιστοιχεί στο παλαιό μετοχικό 

κεφάλαιο για όλους τους μήνες της χρήσεως και θα προσαυξηθεί με το μέρισμα που 

αντιστοιχεί στο ποσό αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου επί τους μήνες που 

μεσολαβούν μέχρι την λήξη της χρήσεως. 

                                                 
62 Όπως παρατηρεί ο Πεταλάς, μια απόφαση της Γ.Σ. περί μη διανομής μερίσματος ή διανομής 
μικρότερου του νομίμου είναι άκυρη και όχι ακυρώσιμη, όπως εσφαλμένα , κατά την ερμηνεία του 
νόμου, ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 35β του Κ.Ν.2190/1920. Βλ.  Πεταλάς Κ., Διανομή 
Κερδών Σύμφωνα με το Κ.Ν.2190/1920, Λογιστής, Απρίλιος 2000, σελ.594.  
63 Μικρότερο του 6% αντιβαίνει τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920 
64 Βλ.Σακκέλης Ε., Αναστασιάδης Ι. , Φορολογία και διάθεση των κερδών και κίνητρα οικονομικής 
ανάπτυξης, Εκδόσεις ΒΡΥΚΟΥΣ,1995 
65 Για χάριν απλότητας ορίζεται ημερομηνίας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της 1.07.xx 
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Όσον αφορά ποιοι μέτοχοι66 έχουν προτεραιότητα στην διανομή των κερδών 

διακρίνουμε δύο σενάρια: 

1. Τα κέρδη επαρκούν για την διανομή όλων των μερισμάτων 

Στην παραπάνω περίπτωση πρέπει να καταβληθούν στους μετόχους με 

σωρευτικό προνόμιο67 τα μερίσματα προηγούμενων χρήσεων, εάν αυτά δεν 

καταβλήθηκαν επειδή είτε δεν υπήρχαν κέρδη είτε δεν επαρκούσαν τα κέρδη, 

προσαυξημένα με το μέρισμα της κλειόμενης χρήσης. Επιπλέον πρέπει να 

καταβληθεί στους κοινούς και στους απλούς προνομιούχους68 μετόχους το 

μέρισμα της κλειόμενης χρήσης. 

 

2. Τα κέρδη επαρκούν για την διανομή όλων των μερισμάτων. 

Στην παραπάνω περίπτωση πρέπει να ακολουθηθεί η παρακάτω σειρά: 

α)πρώτα καταβάλλεται  στους μετόχους με σωρευτικό προνόμιο τα μερίσματα 

που δικαιούνται για παλαιότερες χρήσεις και δεν τους καταβλήθηκαν λόγω 

ανεπάρκειας των κερδών αυτών ή λόγω ζημιών. 

β) έπειτα καταβάλλονται στους μετόχους με σωρευτικό και με απλό προνόμιο  

τα μερίσματα της  κλειόμενης χρήση και τέλος  

γ) διανέμεται στους κοινούς μέτοχους τα μερίσματα της κλειόμενης χρήσης. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
66 διακρίνουμε τρεις τύπους μετόχους: α) τους κοινούς μετόχους ,β) τους μετόχους με απλό προνόμιο 
και γ) τους μετόχους με σωρευτικό προνόμιο. 
67Σύμφωνα με το άρθρο 3 §1 του κ.ν.2190/1920  το σωρευτικό προνόμιον αφορά εις προνομιακήν 
καταβολήν μερισμάτων και δια τας χρήσεις, καθ’ ας δεν εγένετο διανομή μερίσματος 
68 Σύμφωνα με το άρθρο 3 §1 του κ.ν.2190/1920  το απλό προνόμιον συνίσταται εις απόληψιν προ των 
κοινών μετοχών του κατά το άρθρ. 45 πρώτου μερίσματος και εις την προνομιακήν απόδοσιν του 
καταβληθέντος υπό των κατόχων προνομιούχων μετοχών κεφαλαίου εκ του προϊόντος της 
εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας. 
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 2.13  Προμέρισμα 

Οι επιχειρήσεις δύνανται να διανέμουν μέρος των κερδών τους χωρίς να έχει 

παρέλθει το τέλος της χρήσης , αλλά κατά την διάρκεια αυτής. Η διανομή κερδών 

υπό αυτή την μορφή ονομάζεται προμέρισμα.. Σύμφωνα με το άρθρο 45 του 

Κ.Ν.2190/1920 επιτρέπεται η διανομή προμερίσματος σε οποιαδήποτε χρονική 

περίοδο επί τη βάσει λογιστικής κατάστασης, η οποία απεικονίζει όλα τα κέρδη της 

εταιρίας από την αρχή της χρήσης έως την χρονική στιγμή που συντάσσεται αυτή 

λογιστική κατάσταση. Η διανομή προμερίσματος αποτελεί ουσιαστικά προκαταβολή 

έναντι του μελλοντικού μερίσματος της χρήσεως και είναι πολύ ωφέλιμη για την 

κάλυψη των τρεχουσών οικονομικών αναγκών των μετόχων. Επιπρόσθετα σύμφωνα 

με τα άρθρα 42α και 43α §1 K.Ν.2190/1920 επισημαίνεται πως κάτω από τον 

Ισολογισμό πρέπει να υπάρχει σχετική, των προμερισμάτων, σημείωση. 

 Εφόσον η διανομή προμερίσματος γίνεται πριν την έγκριση των οικονομικών 

καταστάσεων αποτελεί «προκαταβολή, μέλλουσας και αβέβαιης απαίτησης», η οποία 

ενέχει πολλούς κινδύνους εις βάρος ιδίως των δανειστών. Αναλυτικότερα, σύμφωνα 

με το άρθρο 57 γ’ του Κ.Ν.2190/1920 προκαταβολή που προέρχεται από εικονικά 

κέρδη απαγορεύεται και διώκεται ποινικώς, χωρίς να αποκλείεται και αναζήτηση 

αστικής ευθύνης του Δ.Σ. και των ελεγκτών.     

 

2.13.1 Προϋποθέσεις διανομή προμερίσματος  

Η διανομή προμερίσματος καθίσταται εφικτή μόνο εάν συντρέχουν οι παρακάτω 

προϋποθέσεις: 

 Σύνταξη προσωρινής λογιστικής κατάστασης. Αυτή η λογιστική   

κατάσταση θα  αποτελείται από ένα προσωρινό Ισολογισμό , ο οποίος θα 

συντάσσεται στη βάση των διατάξεων που διέπουν τη σύνταξη του 

Ισολογισμού τέλους χρήσεως. Όπως  παρατηρεί και ο Ράλλης69, ο 

συγκεκριμένος Ισολογισμός μπορεί να διαφέρει από τους συμβατικούς 

Ισολογισμούς στα εξής θέματα: 

                                                 
69  Βλ. Ράλλη Ι., Η Διανομή προμερίσματος , Λογιστής, Μάρτιος 1996, σελ.377 
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1. Εσωλογιστική αντί πραγματικής  διενέργεια απογραφής, 

δηλαδή κατάρτιση απογραφής βασιζόμενη στα λογιστικά 

υπόλοιπα των λογαριασμών70.  

2. Δεν απαιτείται για την συγκεκριμένη κατάσταση να γίνει 

παρακράτηση για τον σχηματισμού τακτικού και 

αφορολόγητου αποθεματικού καθώς και αποθεματικού 

καταστατικού. 

3. Ο υπολογισμός των αποσβέσεων των παγίων 

περιουσιακών στοιχείων θα γίνει μόνο για το χρονικό 

διάστημα που περιλαμβάνει η λογιστική κατάσταση.  

4. Προσωρινή αντί οριστικής εκκαθάρισης  των 

λογαριασμών δαπανών, υπό την μορφή προβλέψεων. 

Επιπρόσθετα πρέπει να υπολογιστεί και πρόβλεψη για 

αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την 

υπηρεσία . 

 Από τα κέρδη που προκύπτουν από αυτή την ενδιάμεση οικονομική 

κατάσταση πρέπει να έχουν αφαιρεθεί τυχόν ζημιές προηγούμενων 

χρήσεων, όπως ορίζει η διάταξη του άρθρου 44 §2 K.N.2190/1920 

 Η χάριν του προμερίσματος συντασσόμενη λογιστική κατάσταση πρέπει 

να δημοσιευτεί εντός τουλάχιστον 20 ημερών προ της διανομής των 

κερδών, σε μία ημερήσια, ευρείας κυκλοφορίας, πολιτική εφημερίδα που 

εκδίδεται στην Αθήνα, καθώς επίσης και στο Φ.Ε.Κ.(Τεύχος Α.Ε. και 

Ε.Π.Ε.), αφού προηγουμένως ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή για τις 

εισηγμένες εταιρείες, 

 Η διανομή προμερίσματος πρέπει να εγκριθεί από τα αρμόδια όργανα 

σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό, από Έκτακτη Γενική Συνέλευση ή 

το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας. .(Ο νόμος δεν κατονομάζει ρητά 

ποιο από τα προαναφερθέντα όργανα δύνανται να εγκρίνουν την διανομή 

προμερίσματος ) , 

 Το προμέρισμα δεν πρέπει να υπερβαίνει το ήμισυ των αναφερόμενων στη 

λογιστική κατάσταση καθαρών κερδών της περιόδου, αφού προηγουμένως 

                                                 
70 Σύμφωνα με τους Σακκέλης Ε., Αναστασιάδης Ι.(1995) πρέπει να γίνεται εσωλογιστική απογραφή 
μόνο αν η πραγματική απαιτεί πολύ χρόνο και εφόσον προκύπτει πως τα λογιστικά υπόλοιπα 
απεικονίζουν σχεδόν την πραγματικότητα.  
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έχουν αφαιρεθεί από αυτά, ο αναλογών φόρος εισοδήματος και το τακτικό 

αποθεματικό. Από φορολογικής σκοπιάς τα προμερίσματα, εν αντιθέσει   

με τα μερίσματα, δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος, 

  Υποβολή στη Νομαρχία ή στο Υπουργεί Εμπορίου, της λογιστικής 

κατάστασης, μετά της ημερήσιας εφημερίδας (όπου δημοσιεύτηκε αυτή η 

κατάσταση), ως και φωτοαντιγράφου του διπλότυπου της Δ.Ο.Υ. και του 

Φ.Ε.Κ(άρθρο 46α Κ.Ν.2190/1920 ). 

Πρέπει να επισημανθεί πως στην περίπτωση την οποία τα διανεμηθέντα 

προμερίσματα υπερβαίνουν τα διανεμηθέντα, στο τέλος της χρήσης, μερίσματα, 

υποχρεούνται οι μέτοχοι να επιστρέψουν στην εταιρία την διαφορά. (άρθρο 46α 

Κ.Ν.2190/1920 ). 

 

2.13.2 Φορολογική αντιμετώπιση των προμερισμάτων  

Φορολογικά τα προμερίσματα αντιμετωπίζονται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως τα 

μερίσματα (εισόδημα από κινητές αξίες και είναι εξαντλημένη από την φορολογική 

υποχρέωση).Επιπλέον, ως χρόνος πραγματοποίησης των εισοδημάτων που 

προκύπτουν από το προμέρισμα, για την κάλυψη τεκμηρίων π.χ., θεωρείται ο χρόνος 

εγκρίσεως του Ισολογισμού τέλους χρήσεως από την Γενική Συνέλευσή και όχι την 

χρονική στιγμή της είσπραξής τους, διότι εφόσον δεν έχουν φορολογηθεί τα 

προμερίσματα κατά την περίοδο έγκρισής τους δεν μπορούν να εκπέσουν από τα 

φορολογητέα κέρδη. Άρα όταν τελικά φορολογηθούν (στο τέλος της χρήσεως) θα 

μπορέσουν να αναγνωριστούν (Άρθρο 26 §1 Ν.2238/1994). 

 

2.13.3 Λογιστική αντιμετώπιση των προμερισμάτων  

Λογιστικά το θέμα των προμερισμάτων αντιμετωπίζεται με την βοήθεια των 

λογαριασμών 33.06 «Προμερίσματα» και 53.02 «Προμερίσματα πληρωτέα». 

Αρχικώς , κατόπιν εγκρίσεως των προμερισμάτων από τα αρμόδια όργανα, χρεώνεται 

ο λογαριασμός 33.06 «Προμερίσματα» με πίστωση του 53.02 «Προμερίσματα 

πληρωτέα». Εν συνεχεία, χρεώνεται ο 53.02 «Προμερίσματα πληρωτέα» με πίστωση 

των οικείων υπολογαριασμών των χρηματικών διαθεσίμων(Ταμείο ή Καταθέσεις 

όψεως) για να απεικονιστεί λογιστικά η καταβολή των προμερισμάτων. Εν τέλει, τα 

υπόλοιπα των λογαριασμών 33.06 και 53.02 μεταφέρονται στον λογαριασμό 53.01 

«Μερίσματα πληρωτέα» για τυχόν συμψηφισμό τους. 
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2.14. Διανομή Κερδών στο Προσωπικό 

Οι εταιρίες δύνανται να διανείμουν ένα μέρος των κερδών στο εργατοϋπαλληλικό 

προσωπικό της σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.1473/1984. Ο Κ.Ν.2190/192 δεν ορίζει 

πως θα διανεμηθούν το υπόλοιπο των κερδών στο προσωπικό, ούτε επιβάλλει 

περιορισμούς ως προς τον τρόπο ή το είδος της παροχής. Αντιθέτως δίνει την σχετική 

εξουσία καθορισμού του υπολοίπου των κερδών στο καταστατικό(άρθρο 45 §2 

εδάφιο γ’ του Κ.Ν.2190/192071). 

Το καταστατικό μπορεί να ορίζει ότι τα κέρδη θα διανεμηθούν στα μέλη της 

διοικήσεως και στο προσωπικό, εφόσον, από τα καθαρά κέρδη της χρήσεως 

αφαιρεθούν, εκτός από το τακτικό αποθεματικό και το πρώτο μέρισμα κι άλλα ποσά, 

όπως π.χ. πρόσθετο ποσό για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, πρόσθετο μέρισμα 

στους μετόχους κ.λπ. 

Το καταστατικό δύναται, ακόμη, να αποκλείσει το προσωπικό από οποιαδήποτε 

συμμετοχή στην διάθεση των κερδών της ανώνυμης εταιρίας. συνεπώς μία τέτοια 

ρήτρα του καταστατικού καθιστά την Γενική Συνέλευση αδύναμη να διανείμει μέρος 

των κερδών στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό. 

Σύμφωνα με τον Πασσιά (1969)72 το καταστατικό μπορεί να εξουσιοδοτεί την Γενική 

Συνέλευση να λάβει την απόφαση της διανομής ή μη, τμήματος των κερδών στο 

προσωπικό. Επιπλέον, αν το καταστατικό ορίζει ρητά τον τρόπο διανομής των 

κερδών στο προσωπικό, τότε η Γενική Συνέλευση δεν μπορεί να αποφασίσει 

διαφορετικά, εκτός εάν αυτή τροποποιήσει με καταστατική συνέλευση το σχετικό 

άρθρο του καταστατικού. 

Στην περίπτωση που το καταστατικό δεν καθορίζει πως διανέμεται το υπόλοιπο των 

κερδών, αλλά ούτε και ορίζει όργανο για να καθορίσει αυτό, η διανομή γίνεται με 

απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως (άρθρο 33 και 34 Κ.Ν.2190/1920) 

Παλαιότερα έθετε ο φορολογικός νομοθέτης κάποιους περιορισμούς στην διανομή 

κερδών στο προσωπικό. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.1473/1984 

                                                 
71Άρθρο 45  
Τα καθαρά κέρδη διανέμονται κατά την εξής σειράν:  
α) αφαιρείται η κατά τον παρόντα νόμον ή το καταστατικόν κράτησις δια τακτικόν αποθεματικόν.  
β) κρατείται το απαιτούμενον ποσόν δια την καταβολήν πρώτου μερίσματος εξ 6% τουλάχιστον επί 
του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.  
γ) το υπόλοιπον διατίθεται  κατά τους ορισμούς τους καταστατικού. 
72 Πασσιά , Ι.,(1955,1969), «Το δίκαιον της ανωνύμου εταιρίας», Τόμος Α’& Β’, Αθήναι.  
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και της Εγκ. Υπ.Οικονομικών7383/81 πολ.68/1985, από την 7.9.1984 μέχρι τις 

30.12.1989 ίσχυαν τα εξής: 

 το ποσό των κερδών που θα διανεμηθεί στο προσωπικό δεν θα υπερέβαινε 

το 10% των καθαρών κερδών χρήσεως,  

 το ποσό των κερδών της χρήσης που θα διανεμηθεί στο προσωπικό δεν θα 

υπερέβαινε το 15% των συνολικών ετήσιων ακαθάριστων αποδοχών του  

εργατοϋπαλληλικού προσωπικού κατά την διάρκεια της ίδιας χρήσης και 

 το άνω ποσό θα διανεμόταν σε όλο το προσωπικό κατά την κρίση της 

διοίκησης της εταιρίας. 

Έπειτα σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.1882/1990 ίσχυαν τα εξής: 

 το ποσό των κερδών που θα διανεμηθεί στο προσωπικό δεν θα υπερέβαινε 

το 15% των καθαρών κερδών χρήσεως,  

 το ποσό των κερδών της χρήσης που θα διανεμηθεί στο προσωπικό δεν θα 

υπερέβαινε το 25% των συνολικών ετήσιων ακαθάριστων αποδοχών του  

εργατοϋπαλληλικού προσωπικού κατά την διάρκεια της ίδιας χρήσης και 

 το άνω ποσό θα διανεμόταν σε όλο το προσωπικό κατά την κρίση της 

διοίκησης της εταιρίας. 

Σύμφωνα με τον ισχύοντα όμως φορολογικό νόμο 2065/1992, καταργήθηκαν να 

ανώτατα όρια ποσοστού κερδών, εντός των οποίων οι ανώνυμες εταιρίες μπορούσαν 

να διανείμουν κέρδη στο προσωπικό και τα οποία αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο 

της περ. α’, του άρθρου 4. του Ν.Δ.3843/1958, όπως έχει αντικατασταθεί από το 

άρθρο 12 του Ν.1882/1990, δηλαδή έπαυσαν να ισχύουν από 30.6.1992, αφού η περ. 

α’, του άρθρου 4. του Ν.Δ.3843/1958 αντικαταστάθηκε με τα άρθρο  15 περ. 2 του 

Ν.2065/1992  στο οποίο δεν υπάρχει καμία διάταξη για τα διανεμόμενα κέρδη. Η 

κατάργησή τους ήταν επακόλουθο της νέας φορολογικής φιλοσοφίας που επέβαλε ο 

Ν.2065/1992, σύμφωνα με τον οποίο όλα τα κέρδη, διανεμόμενα και μη, 

φορολογούνται στο όνομα της ανώνυμης εταιρίας, σε αντίθεση με το προηγούμενο 

φορολογικό καθεστώς που τα διανεμόμενα κέρδη, μεταξύ των οποίων 

περιλαμβάνονται και τα διανεμόμενα κέρδη στο προσωπικό μέχρι, όμως, το νόμιμο 

ποσοστό, δεν φορολογείται στο όνομα των δικαιούχων μετόχων, μελών του Δ.Σ., 

εργατοϋπαλλήλων. 
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2.14.1. Φορολογική αντιμετώπιση διανομής κερδών στο προσωπικό 

Η διανομή των κερδών στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό αποτελεί εισόδημα και 

θεωρείται από την φορολογική αρχή ως εισόδημα από κινητές αξίες με βάση τις 

διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος.(άρθρο 24 §1 περ. ε’ του Ν.2238/1994)73. 

Ως χρόνος κτήσεως των άνω εισοδημάτων θεωρείται ο χρόνος εγκρίσεως του 

Ισολογισμού από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων(άρθρο 26 §1 του Ν.2238/1994). 

Συνεπώς, οι ανώνυμες εταιρίες, οι οποίες κλείνουν την διαχείριση στις 31 Δεκεμβρίου 

και η  Γενική Συνέλευση εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις74 στις 30 Ιουνίου, τότε 

τα εισοδήματα του προσωπικού από τα κέρδη της ανωνύμου εταιρίας θα 

αναγνωρισθούν ότι αποκτήθηκαν την ημέρα της εγκρίσεως της Γενικής Συνελεύσεως 

και στην συγκεκριμένη περίπτωση στις 30 Ιουνίου. Επιπρόσθετα, οι δικαιούχοι θα 

συμπεριλάβουν το εν λόγω εισόδημα στην ατομική τους φορολογική δήλωση, όχι για 

να φορολογηθούν αλλά να το εκμεταλλευτούν για την κάλυψη τεκμηρίων. 

Αρχικώς, πριν τις 29.6.1992, ενεργούταν παρακράτηση του αναλογούντος φόρου για 

τα κέρδη που διανέμονται υπό τη μορφή μετρητών στο εργατοϋπαλληλικό 

προσωπικό. Επιπρόσθετα, ο παρακρατούμενος φόρος από τις αμοιβές του 

εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, οι οποίες λαμβάνεται από τα κέρδη της χρήσεως, 

υπολογιζόταν με βάση τους φορολογικούς συντελεστές των §§ 1 και 3 του άρθρου 9 

του Ν.Δ. 3323/1955 χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα αφορολόγητα ποσά του άρθρου 

8 του ίδιου νομοθετικού διατάγματος. 

Με τον ισχύοντα φορολογικό νόμο του 2065/1992 δεν μεσολαβεί παρακράτηση του 

φόρου εισοδήματος για την συμμετοχή του προσωπικό στα κέρδη της εταιρίας, για 

τον απλούστατο λόγο ότι αυτά τα κέρδη φορολογούνται στο όνομα της ανώνυμης 

εταιρίας και εξαντλείται, συνεπώς, η φορολογική τους υποχρέωση. 

 

2.14.2. Χαρτόσημο αμοιβών των διανεμόμενων στο προσωπικό κερδών  

Τα διανεμόμενα κέρδη υπό την μορφή μετρητών αλλά και μετοχών στο προσωπικό 

ανωνύμων εταιριών, εφόσον κριθούν ότι αποτελούν πρόσθετη αμοιβή ως αντάλλαγμα 

της εργασίας τότε δεν οφείλονται τέλη χαρτοσήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 2 §1α του Ν.2990/2001. Διαφορετικά με την διάταξη του άρθρου 15E του 

                                                 
73 Επισημαίνεται, πως αρχικώς αναγνώριζε τα εν λόγω εισοδήματα ως εισόδημα μισθωτών υπηρεσιών 
σύμφωνα με το Ν.1473/1984. Έπειτα και πιο συγκεκριμένα από την 1.1.1988 με το Ν.1828/1989 
αναγνωρίστηκαν ως εισόδημα κινητών αξιών.  
74 Οι οποίες περιλαμβάνουν και τον Πίνακα Διαθέσεως των Κερδών και ο οποίος πίνακας 
περιλαμβάνει το σχετικό κονδύλιο που διανέμεται στο προσωπικό.   
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Κ.Τ.Χ75 , οι αμοιβές που καταβάλλονται από τις ανώνυμες εταιρίες στο προσωπικό 

λόγω τις συμμετοχής τους στα κέρδη της εταιρίας  υπόκεινται σε τέλος 1% (πλέον 

εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α.20%). 

Το άνω τέλος χαρτοσήμου αποδίδεται εντός δυο μηνών από την έγκριση του 

Ισολογισμού της ανώνυμης εταιρίας από την Γενική Συνέλευση των μετόχων 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 30 §5 του Κ.Φ.Σ.(Π.Δ. 99/1977) το οποίο 

διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 39 §10 του Κ.Β.Σ. Η δίμηνη προθεσμία της 

απόδοσης του τέλους χαρτοσήμου αρχίζει από την χρονική στιγμή της έγκρισης των 

οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση. 

 

2.14.3.  Ασφαλιστικές εισφορές των διανεμόμενων στο προσωπικό κερδών  

Παλαιότερα, και συγκεκριμένα μέχρι την 30 Δεκεμβρίου 1989, τα διανεμόμενα στο 

προσωπικό κέρδη θεωρούταν από το Ι.Κ.Α. ως ποσοστά ή πρόσθετες χρηματικές 

αμοιβές επί των οποίων έπρεπε να υπολογίζεται οι εισφορές υπέρ Ι.Κ.Α. (έγγραφο 

Υπ. Εθνικής Οικονομίας Α.11594/198876) ενώ με την άνω άποψη υπήρχαν έντονες 

επιφυλάξεις εκ μέρους του Συνδέσμου Α.Ε. και Ε.Π.Ε. Έπειτα, από τις 31 

Δεκεμβρίου 1989 έως 29 Ιουνίου 1992 έπαψε να υπάρχει υποχρέωση καταβολής 

ασφαλιστικών εισφορών σε οργανισμούς και ταμεία κύριας ή επικουρικής ασφάλισης  

για τα διανεμόμενα στο προσωπικό κέρδη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 

§2 του Ν.1892/1990 με την οποία προστέθηκε νέο εδάφιο στο τέλος της περ. α’ του 

άρθρου 4 του Ν.Δ. 3843/1958. Σήμερα, με το άρθρο 15 περ.2 του Ν.2065/1992 

τροποποιήθηκε ολόκληρη η περ. α’ του άρθρου 4,  του Ν.3843/1958 με αποτέλεσμα 

να καταργηθεί η απαλλαγή καταβολής ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ι.Κ.Α. επί των 

διανεμόμενων στο προσωπικό κερδών. Ως εκ τούτου, από 30.6.1992, τα διανεμόμενα 

κέρδη στο προσωπικό των ανωνύμων εταιρειών υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφορές 

υπέρ Ι.Κ.Α.(Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. 38/1994).   

 

 

2.14.4 Ειδικά θέματα επί των διανεμόμενων κερδών στο προσωπικό 

Πρέπει να αποσαφηνιστεί πως τα ποσοστά των κερδών ή εισπράξεων ή άλλης 

συμμετοχής του προσωπικού στην επιχείρηση, εφόσον χορηγούνται ανεξάρτητα από 

την κανονική αμοιβή της εργασίας, δεν θεωρούνται τακτικές αποδοχές, εκτός 
                                                 
75 Κώδικάς Τελών Χαρτοσήμου 
76 Βλ. Λογιστής 1988, σελ.1030 
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αντίθετης συμφωνίας ή εθίμου (άρθρο 3 §2 του Ν.2112/1920, Έγγραφο Υπ. Εργασίας 

1748/1991 Δελτίο Συνδέσμου Α.Ε. και Ε.Π.Ε.1994 σελ.79) 

Αντιθέτως, με τα παραπάνω, η αμοιβή του μισθωτού που υπολογίζεται με ποσοστό 

επί των κερδών της εταιρία, σύμφωνα με το άρθρο 645 του Α.Κ. αποτελεί μέρος των 

τακτικών αποδοχών του. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει κατά το τέλος της 

χρήσεως να προσδιοριστούν τα αποτελέσματα της αμοιβής, να υπολογιστεί το ποσό 

αυτής, το οποίο στη συνέχεια  θα καταχωρηθεί στα έξοδα της χρήσεως και 

συγκεκριμένα στους λογαριασμούς 60.00.00 «Τακτικές Αποδοχές Έμμισθου 

Προσωπικού» ή 60.00.01 «Τακτικές Αποδοχές Ημερομίσθιου Προσωπικού» 

Η διανομή κερδών στο προσωπικό εφόσον καθιστά οικειοθελής παροχή του εργοδότη 

προς τους εργαζόμενους, οι οποίες καταβάλλονται άνευ νομίμου υποχρεώσεως ή 

πέραν των ορίων αυτής δεν θεωρείται, κατ’ αρχήν, ως παροχή γενόμενη άνευ 

ανταλλάγματος, γιατί θεμελιώνεται στη μεταξύ τους σύμβαση η σχέση εργασίας και 

κατ’ ακολουθία δεν υπόκειται σε φόρο δωρεάς. Αντιθέτως το Νομικό Συμβούλιο του 

Κράτους με την υπ’ αριθμόν 330/1999 γνωμοδότησή  αποφάσισε πως δίδεται σχετική 

ευχέρεια στον φορολογικό ελεγκτή να χαρακτηρίσει τα εν λόγω εισοδήματα ως εν 

μέρει δωρεά. Αναλυτικότερα, ο φορολογικός ελεγκτής πρέπει να έχει σοβαρές 

ενδείξεις, οι οποίες στηρίζονται σε συγκεκριμένα αντικειμενικά δεδομένα όπως π.χ. 

μεγάλη δυσανάλογη σχέση μισθού προς παροχή, φύση καθηκόντων εργαζομένου, 

μέγεθος κερδών της εταιρίας κ.λπ. για να καταλογίσει φόρο δωρεάς.     

 

 

2.15.  Αμοιβές και Ποσοστά Μελών Διοικητικού Συμβουλίου 

2.15.1. Εισαγωγή  Αμοιβών των Μελών Του Διοικητικού Συμβουλίου 

Σύμφωνα με τους Ν. & Χ. Τότση (1975, 1999)77,78 αμοιβές των διοικητικών 

συμβούλων ανώνυμης εταιρίας νοούνται οι με οποιονδήποτε τύπο παρεχόμενες σε 

αυτούς ωφέλειες, σε ανταμοιβή των παρασχεθείσων υπηρεσιών τους προς την 

εταιρεία.  

Είθισται, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου(Δ.Σ.) να λαμβάνουν αμοιβές από την 

παροχή των υπηρεσιών  τους στην επιχείρηση. O προσδιορισμός των αμοιβών αυτών 

μπορεί να προσδιορίζεται ρητά από το Καταστατικό είτε από ειδικές επιτροπές 

(compensation commitee) οι οποίες  θα καθορίζούν το ύψος των μελών του Δ.Σ. Οι 
                                                 
77 Ν. & Χ. Τότση, Η Φορολογία του Εισοδήματος , τόμος Α’ & Β’,1975  ,  
78 Χ. Τότση, Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου Α.Ε., Λογιστής, Σεπτέμβριος 1999 
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αμοιβές που θα καταβάλλονται στα μέλη του Δ.Σ. μπορεί να διακριθούν σύμφωνα με 

το άρθρο 24 του 2190/1920 στις παρακάτω μορφές: 

 Αμοιβή βάσει ειδικής σχέσης μίσθωσης εργασίας ή εντολή (άρθρο 24 

§3 Κ.Ν.2190/1920), 

 Αμοιβή που ορίζεται από το καταστατικό (άρθρο 24 §2 

Κ.Ν.2190/1920) 

 Αμοιβή που δεν ορίζεται από το καταστατικό (άρθρο 24 §2 

Κ.Ν.2190/1920) και 

 Αμοιβή επί των κερδών της χρήσης (άρθρο 24 §1 Κ.Ν.2190/1920). 

 

2.15.2 Αμοιβή βάσει ειδικής σχέσης μίσθωσης εργασίας ή εντολή 

Όταν τα μέλη του Δ.Σ. παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην επιχείρησης πέραν από τα 

κύρια καθήκοντά τους τότε δημιουργείται μια σχέση βάσει ειδικής σύμβασης 

μίσθωσης εργασίας ή εντολής. Για την έκπτωση των αμοιβών που προκύπτουν από 

μια τέτοια είδους σχέσης από τα ακαθάριστα έσοδα πρέπει οι εν λόγω αμοιβές να 

έχουν προεγκριθεί από την Γενική Συνέλευση(Εγκ.Υπ. Οικ. 

1076276/10447/Β0012/3.7.92). Εν τέλει τα εισοδήματα αυτά μπορούν να θεωρηθούν 

ως εισοδήματα από πολλές πηγές ανάλογα με τον ασφαλιστικό τομέα όπου είναι 

κύρια ασφαλισμένος ο δικαιούχος.  

 

2.15.3 Αμοιβή που ορίζεται από το καταστατικό 

Το καταστατικό μπορεί να ορίζει ρητά είτε το επίπεδο των αμοιβών είτε τον τρόπο 

που θα καθοριστούν οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. Η αμοιβή που προκύπτει με 

αυτόν τον τρόπο αποτελούν έξοδα διοικήσεως και καταχωρούνται στον λογαριασμό 

του Ε.Γ.Λ.Σ. 61.01.00. Επιπρόσθετα, η αμοιβή μπορεί να παρέχεται υπό την μορφή 

εξόδων παράστασης, τα οποία βαρύνουν τις εταιρίες και σε ζημιογόνες χρήσεις. Οι 

μισθοί αυτοί δύνανται να καταβάλλονται είτε στο τέλος του κάθε μήνα ή εξάμηνου 

είτε στο τέλος κάθε συνεδρίασης, στους δικαιούχους, οι οποίοι αναγνωρίζουν τις 

αμοιβές αυτές ως εισόδημα από κινητές αξίες.  
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2.15.4 Αμοιβή που δεν ορίζεται από το καταστατικό 

Το Δ.Σ. μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες τους στην εταιρεία χωρίς να υπάρχει 

σχετικός όρος για την αμοιβή τους στο καταστατικό. Οι αμοιβές υπό αυτή την μορφή 

δεν γεννούν νόμιμη ή συμβατική υποχρέωση και δεν προβλέπονται από το 

καταστατικό. Επιπρόσθετα, οι δικαιούχοι εισπράττουν τις αμοιβές τους ανά τακτά 

χρονικά διαστήματα όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη παράγραφο. Από 

φορολογική σκοπιά, οι αμοιβές αυτές εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα μόνο εάν 

εγκριθούν από την Τακτική Γενική Συνέλευση και αναγνωρίζονται από τους 

δικαιούχους ως εισόδημα από κινητές αξίες. 

 

2.15.5 Αμοιβή επί των κερδών της χρήσης 

Σύμφωνα με το άρθρο 45 §2 εδάφιο γ’ του Κ.Ν.2190/1920 μπορούν τα καθαρά κέρδη 

μετά την αφαίρεση των ποσών για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή πρώτου 

μερίσματος να διατίθενται κατά τους ορισμούς του καταστατικού79. 

Οριακός περιορισμός του καταστατικού είναι να αποκλείσει τελείως την παροχή 

αμοιβής από τα καθαρά κέρδη της χρήσεως στα μέλη του Δ.Σ. Συνεπώς απαραίτητη 

προϋπόθεση για να γίνει διανομή κερδών στα μέλη του Δ.Σ., είναι να επιτρέπεται η 

διανομή αυτή από το καταστατικό. 

Εν συνεχεία,  το καταστατικό μπορεί να εξουσιοδοτεί την Τακτική Γενική Συνέλευση 

ακόμα και το Διοικητικό Συμβούλιο ως τα αρμόδια όργανα, τα οποία θα λάβουν την 

απόφαση του καθορισμού του επίπεδου των διανεμόμενων κερδών στα μέλη του  

Διοικητικού Συμβουλίου.    

Στην περίπτωση που τα καταστατικό δεν αναφέρει  τίποτα σχετικό με το πώς  

διανέμεται το  υπολοίπου των κερδών, αλλά ούτε ορίζει ποιο όργανο θα καθορίσει 

αυτό, η διανομή γίνεται με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ως το ανώτατο 

όργανο της εταιρίας όπως προβλέπει το άρθρο 33 του Κ.Ν.2190/1920 

Πασσιάς(1969)80.  

                                                 
79 Άρθρο 45 
Καθαρά κέρδη και διανομή αυτών 
α) αφαιρείται η κατά τον παρόντα νόμον ή το καταστατικόν κράτησις δια τακτικόν αποθεματικόν.  
β) κρατείται το απαιτούμενον ποσόν δια την καταβολήν πρώτου μερίσματος εξ 6% τουλάχιστον επί 
του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου  
γ) το υπόλοιπον διατίθεται κατά τους ορισμούς τους καταστατικού. 
 
80 Βλ. Πασσιά ,Ι,(1955,1969), «Το δίκαιον της ανωνύμου εταιρίας», Τόμος Α’& Β’, Αθήναι. 
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Οι προϋποθέσεις, οι οποίες πρέπει να ισχύουν ώστε τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου να συμμετέχουν στα κέρδη είναι οι εξής: 

 Να υπάρχει σχετική αναφορά στο καταστατικό ή σχετική απόφαση 

από την τακτική Γενική Συνέλευση ως το πώς θα διατεθεί το υπόλοιπο 

των κερδών, 

 Να υπάρχει σχετική απόφαση από το αρμόδιο όργανο για την παροχή 

αυτή, και 

 Οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. να λαμβάνονται από το υπόλοιπο των 

κερδών μετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού και της 

διανομής μερίσματος.  

Ο Ν.2190/1920 δίνει ελευθερία σχετικά με την διανομή του υπολοίπου των κερδών, 

δίχως να επιβάλλει την τήρηση συγκεκριμένων περιορισμών. Συνεπώς, το αρμόδιο 

όργανο έχει την ευχέρεια να αποφασίσει σχετικά με την διανομή του υπολοίπου των 

κερδών στα μέλη του Δ.Σ. Οι εναλλακτικές λύσεις που έχει στην διάθεση του το 

αρμόδιο όργανο είναι οι εξής: 

 Να διανεμηθεί ολόκληρο το υπόλοιπο των κερδών ως αμοιβές στα 

μέλη του Δ.Σ. Μία τέτοιου είδους αμοιβή δεν απαιτείται να ελεγχθεί 

δικαστικά, όπως προβλέπει το άρθρο 24 του Κ.Ν.2190/1920 

(Αληφαντής 200381), και  

 Να διανεμηθεί ένα τμήμα του υπολοίπου ή ένα εφάπαξ ποσό από αυτό. 

Επιπρόσθετα, ο Κ.Ν. 2190/1920 δίνει επίσης σχετική ελευθερία στο αρμόδιο όργανο, 

το οποίο θα καθορίσει  το ποσό της  συμμετοχής των μελών του Δ.Σ. στα κέρδη της 

οικονομικής μονάδος, ως προς τον τρόπο κατανομής των κερδών μεταξύ των μελών 

του Δ.Σ. Ουσιαστικά, υπάρχουν οι εξής εναλλακτικές λύσεις: 

 Με ισομερή κατανομή του ποσού των διανεμόμενων κερδών μεταξύ 

των μελών του διοικητικού συμβουλίου, 

 Με άνιση κατανομή  του ποσού των διανεμόμενων κερδών μεταξύ των 

μελών του διοικητικού συμβουλίου. Στην προκειμένη περίπτωση, 

υπάρχει η ακραία, όμως νόμιμη, δυνατότητα να λάβει ένα μέλος του 

διοικητικού συμβουλίου ολόκληρο το ποσό του υπολοίπου των 

κερδών και άρα να υπάρχει ο κίνδυνος να θωρηθεί, από τον 

                                                 
81 Αληφαντής Γ., Διανεμόμενα Κέρδη Α.Ε. και Ε.Π.Ε., 4η Έκδοση Πάμισος, Αθήνα 2003.  
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φορολογικό ελεγκτή, ως δωρεά της οικονομικής μονάδας στο εν λόγω 

μέλος που θα λάβει  αυτό το ποσό(Αληφαντής 2003). 

Επιπρόσθετα, όταν ένα μέλος διοριστεί στο Δ.Σ. κατά την διάρκεια της  χρήσεως και 

η κατανομή των διανεμηθέντων κερδών είναι ισομερή, τότε αυτό το μέλος θα λάβει 

την αμοιβή που του αναλογεί από την  χρονική στιγμή που ανέλαβε τα καθήκοντά 

του έως το τέλος της χρήσεως.  

Τέλος, πρέπει να επισημανθεί ότι η καταβολή των άνω αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. 

γίνεται, αφού πρώτα η εταιρία συντάξει ισολογισμό, προσδιορίσει το αποτέλεσμα της 

χρήσεως και οι οικονομικές αυτές καταστάσεις μαζί με τον πίνακα διάθεσης κερδών 

εγκριθούν από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων. 

 

2.15.5.1. Φορολογικές υποχρεώσεις της ανώνυμης εταιρίας λόγω διανομής κερδών 

στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  

Αρχικώς, πρέπει να επισημανθεί πως το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να εγκρίνει τις 

οικονομικές καταστάσεις και να προτείνει σχέδιο διανομής των κερδών μέχρι την 

προθεσμία υποβολής της δήλωσης φόρου εισοδήματος της ανώνυμης εταιρίας. Αυτό 

γίνεται, διότι το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, που αφορά την πρόταση 

διάθεσης των κερδών, μαζί με τον Ισολογισμό και την ανάλυση του λογαριασμού 

«αποτελέσματα χρήσεως» είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα και στοιχεία , 

τα οποία πρέπει να συνοδεύουν την άνω δήλωση φόρου εισοδήματος. 

Στο εν λόγω πρακτικό του Δ.Σ. πρέπει να αναγράφεται, εκτός από τον πίνακα 

διάθεσης κερδών, και το διανεμητέο ποσό των κερδών προς το κάθε μέλος του   

Διοικητικού Συμβουλίου, σε κάθε διευθυντή και σε κάθε εργατοϋπάλληλο. 

Εν συνεχεία, μετά την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την  τακτική 

Γενική Συνέλευση προκύπτουν οι εξής φορολογικές υποχρεώσεις από την διανομή 

κερδών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου: 

 Υποβολή δήλωσης απόδοσης τέλους χαρτοσήμου αμοιβών μελών 

διοικητικού Συμβουλίου και καταβολής αυτού, 

 Υποβολή Συγκεντρωτικής καταστάσεως αμοιβών μελών Διοικητικού 

Συμβουλίου, και 

 Χορήγηση βεβαίωσης στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στα 

οποία καταβλήθηκαν οι άνω μεταβολές, στις οποίες αναγράφονται οι 

αμοιβές αυτές και το χαρτόσημο. Η βεβαίωση αυτή χρησιμοποιείται 

από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την κάλυψη τεκμηρίων. 
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2.15.5.2. Φορολογία αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου όταν 

καταβάλλονται από τα κέρδη της χρήσεως            

Το εισόδημα που λαμβάνουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από τα κέρδη της 

οικονομικής μονάδος θεωρούνται ως εισόδημα από κινητές αξίες με βάση τις 

διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος(άρθρο 25,§1 περ.α’ Ν.Δ.3323/1955 και άρθρο 

24 §1 περ.α’, Ν.2238/1994 ). 

 Ως χρόνος κτήσεως του άνω εισοδήματος θεωρείται η ημερομηνία εγκρίσεως των 

οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση(άρθρο27,§1, 

Ν.Δ.3323/1955 και άρθρο 26, §1, Ν.2238/1994).  

Οι διανεμόμενες αμοιβές έχουν προκύψει από τα καθαρά κέρδη μετά φόρων και δεν 

θα επαναφορολογηθούν στο όνομα του μέλους. Πιο συγκεκριμένα, η φορολογική 

υποχρέωση των μελών του  Διοικητικού Συμβουλίου,  για τα διανεμητέα προς αυτούς 

κέρδη, εξαντλείται με την φορολόγηση των κερδών στο όνομα της ανώνυμης 

εταιρίας. Συνεπώς ούτε παρακράτηση φόρου θα ενεργηθεί για τα εν λόγω 

εισοδήματα. Τέλος, το μέλος θα εμφανίσει τα εισοδήματα αυτά στην φορολογική του 

δήλωση όχι για να προστεθούν με τα υπόλοιπα εισοδήματα των άλλων πηγών , αλλά 

για την κάλυψη τεκμηρίων.  

 

2.15.5.3. Λογιστική αντιμετώπιση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου από τα κέρδη της ανώνυμης εταιρίας  

Οι αμοιβές που οφείλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αλλά και στους 

διευθυντές καταχωρούνται στο λογαριασμό «Δικαιούχοι Αμοιβών» (Ε.Γ.Λ.Σ. 53.08). 

Ο λογαριασμός αυτός πιστώνεται στην περίπτωση που υπάρχει πρόταση διανομής 

κερδών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Η τριτοβάθμια ανάλυση του άνω λογαριασμού γίνεται ανά μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου ή διευθυντή. Συνεπώς σε μια ενδεχόμενη έγκριση των διανεμόμενων 

κερδών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από την τακτική Γενική 

Συνέλευση  χρεώνονται τα κέρδη προς διάθεση χρήσεως και πιστώνονται οι 

τριτοβάθμιοι λογαριασμοί82 του λογαριασμού «Δικαιούχοι Αμοιβών» (Ε.Γ.Λ.Σ. 

53.08).   

                                                 
82 Οι τριτοβάθμιοι λογαριασμοί θα περιλαμβάνουν τα ονοματεπώνυμα των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου. 
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Εν συνεχεία, μετά την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική 

Γενική Συνέλευση, η ανώνυμη εταιρία πρέπει να χρεώσει τον λογαριασμό 

«Δικαιούχοι Αμοιβών» (Ε.Γ.Λ.Σ. 53.08) με το χαρτόσημο, που πρέπει να 

παρακρατήσει από κάθε μέλος ή διευθυντή, και να πιστώσει τους αντίστοιχους 

λογαριασμούς υποχρεώσεων.   

Τέλος, ο λογαριασμός «Δικαιούχοι Αμοιβών» (Ε.Γ.Λ.Σ. 53.08) θα χρεωθεί με το 

καθαρό υπόλοιπο83 που θα καταβληθεί σε κάθε μέλος ή διευθυντή για εξόφληση της 

υποχρεώσεως της εταιρίας. Η εξόφληση πρέπει να γίνει την ημερομηνία που 

καθόρισε η Γενική Συνέλευση, ειδάλλως αν δεν αναφέρεται συγκεκριμένη 

ημερομηνία, δύναται να γίνει η  εξόφληση οποιαδήποτε μέρα μετά την Γενική 

Συνέλευση.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
83 Απαλλαγμένο από το τέλος χαρτοσήμου. 
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2.16. Διάθεση κερδών στους κατόχους των ιδρυτικών τίτλων 

2.16.1. Γενικά περί ιδρυτικών τίτλων 

Σύμφωνα με την Εμπορική νομοθεσία δεν δύναται να γίνει εισφορά, αντικείμενα, 

δικαιώματα κ.λπ. τα οποία δεν πληρούν κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις. 

Συνεπώς εισφορές υπό την μορφή υπηρεσιών ενός ατόμου και διπλωμάτων 

ευρεσιτεχνίας αβέβαιης αξίας δεν μπορούν να γίνουν δεκτές ως εισφορές κατά την 

σύσταση της84  ανώνυμης εταιρίας. Αντιθέτως όμως, ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας85 

είναι ένα πολύτιμο ή ακόμα απαραίτητο αγαθό για ορισμένες επιχειρήσεις. Συνεπώς 

εφόσον αυτοί οι εισφέροντας κατά την εισφορά των άνω περιουσιακών στοιχείων δεν 

μπορούν να γίνουν μέτοχοι κατά την ισχύουσα εμπορική νομοθεσία τότε αυτοί 

λαμβάνουν ιδρυτικούς τίτλους. Οι ιδρυτικοί τίτλοι μπορούν να διακριθούν στις εξής 

κατηγορίες: 

 Οι κοινοί ιδρυτικοί τίτλοι. Οι εν λόγω τίτλοι δίνονται στους ιδρυτές 

μίας οικονομικής μονάδας, ως  επιβράβευση για τις υπηρεσίες που 

πρόσφεραν κατά την ίδρυση της εταιρίας. Οι κοινοί ιδρυτικοί τίτλοι 

δεν έχουν ονομαστική αξία και δεν δίνουν καμία εξουσία στους 

κατόχους τους στην λήψη των εταιρικών αποφάσεων καθώς και καμία 

συμμετοχή στο προϊόν της εκκαθάρισης. Τέλος, ο αριθμός των εν 

λόγω τίτλων πρέπει να προσαρμόζεται στον αριθμό των μετοχών της 

εταιρίας, έτσι ώστε ο αριθμός των τίτλων να μην υπερβαίνει το 1/10 

του αριθμού των μετοχών.  

 Οι εξαιρετικοί ιδρυτικοί τίτλοι. Αυτοί οι τίτλοι δίνονται κατά την 

σύσταση αλλά και κατά την λειτουργία της εταιρίας, στα πρόσωπα που 

έχουν εισφέρει διάφορα πολύτιμα είδη για την λειτουργία της 

επιχείρησης. Οι εισφορές αυτές ελέγχονται μόνο ως προς την ύπαρξη 

την επιτροπή του άρθρου 9 του Ν.2190/1920. Τέλος, η διάρκεια ισχύς 

των εν λόγω τίτλων συμπίπτει με τον χρόνο χρησιμοποίησης του 

εισφερόμενου είδους από την οικονομική μονάδα.  

 

 
                                                 
84 Ο Γεωργακόπουλος ισχυρίζεται πως ιδρυτικοί τίτλοι μπορούν να εκδοθούν και κατά την αύξηση του 
μετοχικού κεφαλαίου. Βλ. Γεωργακόπουλος Λ., Το Δίκαιον των Εταιριών, τ.Γ’, Αθήνα 1974.   
85 Βλ. Ιγνατιάδη, Α.,  Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Λογιστική Εταιρικών Επιχειρήσεων,1993, ο 
οποίος παρατηρεί πως υπάρχουν εταιρίες που έχουν ως κύριο αντικείμενο δραστηριότητας την 
εκμετάλλευση του διπλώματος ευρεσιτεχνίας, το οποίο είναι απαραίτητο και ύψιστης αξίας για την 
συγκεκριμένη εταιρία.  
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2.16.2. Διάθεση κερδών στους κατόχους των ιδρυτικών τίτλων 

Οι κάτοχοι των κοινών ή εξαιρετικών ιδρυτικών τίτλων δύνανται να συμμετέχουν στα 

κέρδη της χρήσεως και να εισπράττουν αποζημίωση σε περίπτωση εξαγοράς των 

τίτλων τους. Συνεπώς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 §3 του 

Κ.Ν.2190/1920 οι κάτοχοι των  κοινών ιδρυτικών  τίτλων μπορούν να συμμετέχουν 

στα καθαρά κέρδη με ανώτατο ποσοστό τo 25% επί των υπολοίπων κερδών μετά την 

αφαίρεση του αναλογούντος φόρου εισοδήματος, του τακτικού αποθεματικού και του 

διανεμηθέντος πρώτου μερίσματος86. 

Επιπρόσθετα, το καταστατικό μπορεί να ορίσει μικρότερο ποσοστό συμμετοχής στα 

κέρδη  και να προβλέπει, επίσης, άλλες βάσεις υπολογισμού των κερδών που 

δικαιούνται οι κοινοί ιδρυτικοί τίτλοι, π.χ. ποσοστό πάνω στα διανεμόμενα 

μερίσματα, στο σύνολο των καθαρών ή μικτών κερδών κ.λπ. Ανεξάρτητα  όμως από 

τη βάση υπολογισμού, το συνολικό ποσό κερδών που δικαιούνται οι τίτλοι αυτοί, δεν 

είναι δυνατόν να υπερβαίνει το ανώτατο όριο που ορίζει ο νόμος ή το τυχόν 

μικρότερο που ορίζει το καταστατικό(Σακκέλης & Αναστασιάδη, 1995). 

Το συνολικό παραπάνω ποσό, που προβλέπει το καταστατικό, κατανέμεται μεταξύ 

των κατ’ ιδίαν τίτλων εξίσου ή όπως αλλιώς ορίζει το καταστατικό, γιατί η ίση 

μεταχείριση των ιδρυτικών τίτλων δεν επιβάλλεται από το νόμο87. 

Ένα άλλο θέμα που γεννάται σχετικά με τους ιδρυτικούς τίτλους είναι η διάθεση των 

κερδών αλλά και αποθεματικών για την εξαγορά των ιδρυτικών τίτλων.  Πράγματι, η 

ανώνυμη εταιρία, όπως ορίζει το άρθρο 15 §4 του Κ.Ν. 2190/1920, μπορεί, μετά την 

παρέλευση δέκα ετών από την έκδοση των ιδρυτικών τίτλων, να τους εξαγοράσει 

στην τιμή εξαγοράς την οποία ορίζει το καταστατικό, η οποία δεν θα υπερβαίνει το 

ανώτατο ποσό που ορίζει ο νόμος.  Το ανώτατο όριο που θέτει ο νόμος εξευρίσκεται 

από τον μέσο όρο όλων των διανεμητέων μερισμάτων προς τους κατόχους των 

ιδρυτικών τίτλων, της τελευταίας τριετίας, κεφαλαιοποιούμενο προς 15%. 

Ειδικότερα, αν δεν υπήρχαν κέρδη την τελευταία τριετία, τότε σύμφωνα με τον 

Καραβά(1962)88 δεν μπορεί να γίνει η εξαγορά ενώ αντιθέτως σύμφωνα με τον 

Πέρδικα(1941) ακυρώνονται οι τίτλοι χωρίς αντάλλαγμα. Επιπρόσθετα όταν κατά μία 

                                                 
86 Άρθρο 15 
Ιδρυτικοί τίτλοι 
3. Οι τίτλοι, ούτοι παρέχουσιν αποκλειστικώς δικαίωμα απολήψεως το πολύ του 1/4 τμήματος των 
καθαρών κερδών, όπερ υπολείπεται μετά τας αφαιρέσεις της κρατήσεως προς σχηματισμόν τακτικού 
αποθεματικού και το απαιτουμένου προς διανομήν πρώτου μερίσματος εις τους μετόχους ποσού.  
87 Γεωργακόπουλος Λ. (1974), «Το Δίκαιον των Εταιριών», Τόμος Γ’, Αθήνα.  
88 Βλ. Καραβά Κ., Εγχειρίδιον Εμπορικού  Δικαίου, τ. Α’ , Εκδόσεις Αφοί Σακκούλα 1962, τ. Β’.  
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ή δύο χρήσεις από την τριετία δεν προέκυψαν κέρδη τότε σύμφωνα με τους Σακέλλη 

& Αναστασιάδη (1995), το συνολικό τίμημα εξαγοράς υπολογίζεται με βάση μόνο τα 

κέρδη που τελικά διανεμήθηκαν σε αυτούς τη μία ή δύο χρήσεις. Γενικότερα, κατά το 

άρθρο 281  του Α.Κ. η άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς δεν πρέπει να έχει 

καταχρηστικό χαρακτήρα, πράγμα το οποίο σημαίνει πως η εταιρία δεν μπορεί να 

αποφασίσει να εξαγοράσει τους εν λόγω τίτλους κατά μια τριετία που προέκυψαν 

ελάχιστα ή ,ακόμα, μηδενικά κέρδη ενώ προβλέπεται κατά την επόμενη τριετία να 

σημειωθεί  σημαντική αύξηση των κερδών της συγκεκριμένης εταιρίας.  

Τέλος, η απόφαση της εξαγοράς των ιδρυτικών τίτλων λαμβάνεται μόνο από την 

Γενική Συνέλευση και όχι και από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

Ειδικότερα, όσον αφορά τους κάτοχους των εξαιρετικών ιδρυτικών τίτλων, σύμφωνα 

με το άρθρο 15 §5 του Κ.Ν. 2190/192089  προβλέπονται τα εξής: 

 Οι κάτοχοι των εξαιρετικών ιδρυτικών τίτλων δύνανται να συμμετέχουν στα 

διανεμόμενα από την εταιρία κέρδη. Επιπρόσθετα, δεν υφίσταται κανένας 

περιορισμός σχετικά με την έκταση του δικαιώματος συμμετοχής των τίτλων 

αυτών στα κέρδη  και, συνεπώς, είναι δυνατό να παρέχουν δικαίωμα 

συμμετοχής στα κέρδη και προ της διανομής του πρώτου μερίσματος,  

   Οι εξαιρετικοί ιδρυτικοί τίτλοι δύνανται να εξαγοραστούν από την ανώνυμη 

εταιρία. Ο νόμος επιτρέπει στην ανώνυμη εταιρία να καθορίζει, μέσω του 

καταστατικού της, οποιουσδήποτε όρους εξαγοράς. Ο μόνος περιορισμός που 

τίθεται από το νόμο αφορά τη διάρκεια χρησιμοποιήσεως των τίτλων, δηλαδή 

το χρόνο που οι τίτλοι θα βρίσκονται στη ζωή και ο οποίος χρόνος, σε καμία 

περίπτωση, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από το χρόνο χρησιμοποιήσεως 

του αντικειμένου που εισφέρθηκε στην εταιρία. 

 

 

 

                                                 
89 Άρθρο 15 
Ιδρυτικοί τίτλοι 
5. Εξαιρετικώς, προκειμένου κατά τη σύστασιν ή διαρκούσης της λειτουργίας εταιρείας τινός να 
δοθώσιν ως αντάλλαγμα εισφορών εις είδος ιδρυτικοί τίτλοι, δικαιούται αύτη, τηρουμένων αναλόγως 
των διατάξεων του άρθρου 3, να καθορίση οιουσδήποτε όρους συμμετοχής αυτών εις τα κέρδη και 
εξαγοράς, διάρκειαν όμως αυτών ουδέποτε ανωτέραν της προβλεπομένης διαρκείας της 
χρησιμοποιήσεως του εισφερομένου αντικειμένου.  
Η εξακρίβωσις της υπάρξεως των τοιούτων εισφορών εις είδος, ως και της προβλεπομένης διαρκείας 
της χρησιμοποιήσεως αυτών γίνεται κατά τας διατάξεις του άρθρου 9. 
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2.16.3. Φορολογία εισοδήματος ιδρυτικών τίτλων  

Το μέρισμα, αλλά και οι τόκοι, που εισπράττουν οι κάτοχοι ιδρυτικών τίτλων 

θεωρούνται, σύμφωνα με το άρθρο 25 §1 περ. α’  Ν.Δ. 3323/1955, ως εισόδημα από 

κινητές αξίες90.  

Ως χρόνος κτήσεως του εισοδήματος από τα διανεμόμενα μερίσματα θεωρείται ο  

χρόνος εγκρίσεως των ποσών αυτών από την τακτική Γενική Συνέλευση(άρθρο 27 

§§1,2  Ν.Δ. 3323/1955 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 9 §5 Ν.2065/1992). 

Παρακράτηση του φόρου εισοδήματος για τα διανεμητέα, στους κάτοχους των 

ιδρυτικών τίτλων, κέρδη δεν γίνεται επειδή τα εν λόγω κέρδη έχουν φορολογηθεί στο 

όνομα της ανώνυμης εταιρίας και άρα έχει εξαντληθεί η φορολογική τους 

υποχρέωση. 

Όσον αφορά τα ποσά από τα κέρδη, τα οποία διατίθενται για την εξαγορά των 

ιδρυτικών τίτλων, θεωρούνται  ως εισόδημα από κινητές αξίες για τους κάτοχους των 

εν λόγω τίτλων(άρθρο 26 §2 του Ν.Δ. 3323/1955 όπως αντικαταστήθηκε με το άρθρο 

9 §4 του Ν.2065/1992 ), με χρόνο κτήσεως τον χρόνο εγκρίσεώς τους από την 

τακτική γενική συνέλευση των μετόχων(άρθρο 27 §6 του Ν.Δ. 3323/1955 όπως 

αντικαταστήθηκε με το άρθρο 9 §5 του Ν.2065/1992 ). Επιπρόσθετα, τα ποσά που 

καταβάλει η ημεδαπή ανώνυμη εταιρία για την εξαγορά των ιδρυτικών τίτλων της, 

εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά της για τον προσδιορισμό των φορολογητέων 

κερδών της.   

Σε περίπτωση που τα ποσά, που διατίθενται για την εξαγορά των ιδρυτικών τίτλων, 

δεν προέρχονται από τα κέρδη  τότε ενεργείται παρακράτηση φόρου με τον ισχύοντα, 

εκείνης της χρήσης, ενιαίο συντελεστής φορολόγηση των ανωνύμων εταιριών (άρθρο 

29 §3 του Ν.Δ. 3323/1955 όπως αντικαταστήθηκε με το άρθρο 9 §6 του 

Ν.2065/1992). Επιπλέον, η παρακράτηση του φόρου διενεργείται από την 

καταβάλλουσα τα εισοδήματα ανώνυμη εταιρία κατά την καταβολή ή την εγγραφή 

των σχετικών ποσών σε πίστωση του δικαιούχου και το αργότερο σε ένα μήνα από 

την έγκρισή τους από την Γενική Συνέλευση των μετόχων(άρθρο 29 §§4,5 του Ν.Δ. 

3323/1955 όπως αντικαταστήθηκε με το άρθρο 9 §6 του Ν.2065/1992 ).   

  

 

 

                                                 
90 Η αντίστοιχή πηγή στην οικεία φορολογική δήλωση (E1) είναι η Γα πηγή. 
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2.16.4. Λογιστική αντιμετώπιση της διανομής  των κερδών  στους κατόχους των 

ιδρυτικών τίτλων 

Αρχικώς, πρέπει να επισημανθεί πως οι λογαριασμοί των ιδρυτικών τίτλων 

παρακολουθούνται σε λογαριασμούς τάξεως. Αναλυτικότερα, η λογιστική εγγραφή 

που ενεργείται κατά την έκδοση των ιδρυτικών τίτλων είναι η χρέωση του 

λογαριασμό 04.01 «Υπηρεσίες παρασχεθείσες από ιδρυτές» με ταυτόχρονη πίστωση 

του λογαριασμού 08.01 «Ιδρυτικοί τίτλοι  κοινοί σε κυκλοφορία». Η αντίστροφη 

εγγραφή θα διενεργηθεί κατά την εξαγορά των ιδρυτικών τίτλων. 

Στην συνηθισμένη περίπτωση όπου διανέμονται κέρδη στους κατόχους των 

ιδρυτικών τίτλων, θα διενεργηθεί η εγγραφή της χρέωση του λογαριασμού 88.99 των 

κερδών προς διάθεση με πίστωση του αντίστοιχου ποσού του 53.08.90 «Μερίσματα 

ιδρυτικών τίτλων πληρωτέα». Εν συνεχεία, θα πραγματοποιηθεί η καταβολή των 

μερισμάτων στους  κατόχους των ιδρυτικών τίτλων με χρέωση του 53.08.90 

«Μερίσματα ιδρυτικών τίτλων πληρωτέα» και πίστωση των χρηματικών διαθεσίμων 

της ανώνυμης εταιρίας.  

Όσον αφορά την διάθεση των κερδών για την εξαγορά των ιδρυτικών τίτλων τότε 

διενεργείται η εγγραφή της χρέωσης του λογαριασμού 16.10.05 «Εξαγορά κοινών 

ιδρυτικών τίτλων» με πίστωση του 53.08.90 «Μερίσματα ιδρυτικών τίτλων 

πληρωτέα» κατά το ποσό της εξαγοράς. Εν συνεχεία, χρεώνεται ο λογαριασμός 88.99 

«κέρδη προς διάθεση » με πίστωση του 16.10.05 «Εξαγορά κοινών ιδρυτικών 

τίτλων». Όταν καταβάλλεται το ποσό εξαγορά στους κατόχους των ιδρυτικών τίτλων 

χρεώνεται  ο 53.08.90 «Μερίσματα ιδρυτικών τίτλων πληρωτέα» και πιστώνονται τα 

χρηματικά διαθέσιμα. Τέλος, μειώνεται η αξία των ιδρυτικών τίτλων,  διενεργώντας 

την λογιστική εγγραφή της χρέωσης του λογαριασμού 08.01 «Ιδρυτικοί τίτλοι  κοινοί 

σε κυκλοφορία» με πίστωση του λογαριασμό 04.01 «Υπηρεσίες παρασχεθείσες από 

ιδρυτές» κατά το ποσό της εξαγοράς. Σε αυτό το σημείο πρέπει να επισημανθεί πως 

οι άνω εγγραφές θα διενεργηθούν και στην περίπτωση εξαγοράς εξαιρετικών 

ιδρυτικών τίτλων με μόνη διαφορά την αντικατάσταση του λογαριασμού 53.08.90 

«Μερίσματα ιδρυτικών τίτλων πληρωτέα» με αυτόν του 53.98.00 «Δικαιούχοι 

εξαιρετικών ιδρυτικών τίτλων» 
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2.17. Γενικοί Περιορισμοί στη διανομή κερδών 

Ο νόμος 2190/1920 δεν επιτρέπει την άνευ περιορισμών διανομή κερδών στις 

επιχειρήσεις. Ο νομοθέτης έχει θεσπίσει συγκεκριμένα άρθρα στον εν λόγω νόμο 

ώστε να διασφαλίσει την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και κατ’ επέκταση την 

ανάπτυξη της οικονομίας. Παρακάτω παρατίθενται αναλυτικά  οι εν λόγω 

περιορισμοί:  

2.17.1. Κάλυψη αναπόσβεστου υπολοίπου εξόδων πολυετούς αποσβέσεως από 

προαιρετικά αποθεματικά και κέρδη εις νέο. 

Σύμφωνα με το άρθρο 43 §3 περ.δ΄ και §4 περ.α΄ του Κ.Ν.2190/1920 επιτρέπεται η 

διανομή κερδών και κατ’ επέκταση των προαιρετικών αποθεματικών μόνο εάν, το 

αναπόσβεστο υπόλοιπο όλων των εξόδων εγκαταστάσεων και πολυετούς αποσβέσεως 

καθώς και των παραχωρήσεων δικαιωμάτων εκμεταλλεύσεως ορυχείων – μεταλλείων 

– λατομείων και λοιπών παρόμοιων παραχωρήσεων δεν υπερβαίνει τα προαιρετικά 

αποθεματικά και τα κέρδη εις νέο. Ως προαιρετικά αποθεματικά είναι όλα τα 

αποθεματικά τα οποία μπορούν να διανεμηθούν με απόφαση της Γενικής 

Συνελεύσεως. Άρα ως προαιρετικά αποθεματικά δεν αναγνωρίζονται : 

 Το τακτικό ποσό αποθεματικό έως το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου. 

Πέραν αυτού του ποσού μπορεί να θεωρηθεί ως προαιρετικό, 

 Τα αποθεματικά καταστατικού(Λογαριασμός Ε.Γ.Λ.Σ. 41.03), εκτός εάν 

προκύψει τροποποίηση του καταστατικού και ορίζονται μεταβολές στο 

επίπεδο των αποθεματικών καταστατικού. 

 Η διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο της οποίας η διανομή 

απαγορεύεται(Λογαριασμός Ε.Γ.Λ.Σ. 41.00)(άρθρο 14 §3 Κ.Ν.2190/1920) 

και 

 Οι διαφορές αναπροσαρμογής. Ο Γρηγοράκος (2005)91 επισημαίνει πως 

ορθώς αποκλείονται οι διαφορές αναπροσαρμογής διότι είναι ένα μέγεθος 

το οποίο έχει ως σκοπό την λογιστικοποίηση της υποτίμησης του 

νομίσματος που προέκυψε από τον πληθωρισμό. Συνεπώς κατά ένα τρόπο  

πρόκειται για ένα λογιστικό προϊόν το οποίο έχει ως σκοπό την σύγκλιση 

των τιμών  των περιουσιακών στοιχείών όσο το δυνατόν περισσότερο στις  

τρέχουσες τιμές. 

                                                 
91 Γρηγοράκος, Γ., Θ., (2005) «Ανάλυση-Ερμηνεία του Ε.Γ.Λ.Σ.», Έκδοση 11η , Αθήνα. 
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Ως έξοδα εγκαταστάσεων και πολυετούς αποσβέσεως, τα οποία λαμβάνονται υπόψη 

για την εν λόγω απαγόρευση της διανομής των κερδών, αναγνωρίζονται οι εξής 

λογαριασμοί: 

 Λογαριασμός 16.02 «Δικαιώματα εκμεταλλεύσεως ορυχείων – 

μεταλλείων – λατομείων », 

 Λογαριασμός 16.03 «Λοιπές παραχωρήσεις », 

 Λογαριασμός 16.10 «Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατάστασης », 

 Λογαριασμός 16.11 «Έξοδα ερευνών ορυχείων – μεταλλείων – 

λατομείων », 

 Λογαριασμός 16.12 «Έξοδα λοιπών ερευνών», 

 Λογαριασμός 16.13 «Έξοδα αυξήσεως κεφαλαίου και εκδόσεως 

ομολογιακών δανείων», 

 Λογαριασμός 16.14 «Έξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεων », 

 Λογαριασμός 16.15 «Συναλλαγματικές διαφορές από πιστώσεις και 

δάνεια για κτήσεις παγίων στοιχείων », 

 Λογαριασμός 16.16 «Διαφορές εκδόσεως και εξόφλησης ομολογιών», 

 Λογαριασμός 16.17 «Έξοδα αναδιοργάνωσης » με εξαίρεση το 

Λογαριασμός 16.17.00 «Λογισμικά Προγράμματα Η/Υ » που 

υιοθετήθηκε με την υπ’ αριθμόν 142/1948/1993  γνωμ. Ε.ΣΥ.Λ. διότι 

ο εν λόγω λογαριασμός αντιπροσωπεύει πραγματική αξία και όχι 

έξοδα, 

 Λογαριασμός 16.18 «Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου » και 

 Λογαριασμός 16.19 «Λοιπά έξοδα πολυετούς απόσβεσης». 

 Λογαριασμός 16.90 «Έξοδα μετεγκαταστάσεως της επιχειρήσεως » 

(Ενωμ. Ε.ΣΥ.Λ 260/2258/1995) 

Αντιθέτως δεν συμπεριλαμβάνονται οι ακόλουθοι λογαριασμοί των εξόδων 

εγκαταστάσεων και πολυετούς αποσβέσεως στην εν λόγω απαγόρευση διανομής των 

κερδών: 

 Λογαριασμός 16.00 «Υπεραξία Επιχειρήσεως (Goodwill)», 

 Λογαριασμός 16.01 «Δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας και οι 

υπολογισμοί του», 

 Λογαριασμός 16.04 «Δικαιώματα χρήσεως ενσώματων παγίων 

στοιχείων», 

 Λογαριασμός 16.05 «Λοιπά δικαιώματα» και 
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 Λογαριασμός 16.17.00 «Λοιπά έξοδα πολυετούς απόσβεσης», 

 «Λογισμικά Προγράμματα Η/Υ » που υιοθετήθηκε με την υπ’ αριθμόν 

142/1948/1993  γνωμ. Ε.ΣΥ.Λ. 

 

Τέλος, όπως σίγουρα θα έγινε κατανοητό, στον άνω περιορισμό της διανομής κερδών 

λήφθηκαν υπόψη μόνο λογαριασμοί του 16 που συνιστούν έξοδα και όχι αξίες.  

 

2.17.2. Ελάχιστο όριο ιδίων κεφαλαίων που δεν επιτρέπεται να μειωθεί με διανομές 

στους μετόχους  

Σύμφωνα με το άρθρο 44α §1 και §3 του Κ.Ν. 2190/1920 απαγορεύεται η 

οποιαδήποτε διανομή κερδών στους μετόχους εάν πριν ή μετά την διανομή κερδών τα 

ίδια κεφάλαια κατά την ημερομηνία λήξης της κλειόμενης χρήσης γίνουν κατώτερα 

του μετοχικού κεφαλαίου προσαυξημένου με τα μη προαιρετικά αποθεματικά. Ως μη 

προαιρετικά αποθεματικά θεωρούνται τα αποθεματικά για τα οποία η διανομή τους 

απαγορεύεται από το νόμο ή το καταστατικό. Επισημαίνεται πως η παραπάνω 

απαγόρευση καλύπτει την διανομή με οποιονδήποτε τρόπο όπως μέρισμα ή τόκους 

από μετοχές και με οποιοδήποτε άλλον τρόπο. 

 

  

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  XXX 
     

ΜΕΙΟΝ: 1.ΜΕΤΟΧΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XXX 

 XXX 
  
  
  

 

2.ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 
(ΤΑΚΤΙΚΟ, 
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ, 
ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 
ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΟ 
ΑΡΤΙΟ)  

XXX  ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΌ ΤΑ ΙΔΙΑ 
ΚΕΦΑΛΑΙΑ   
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2.17.3. Μέγιστο ποσό κερδών της χρήσεως που δύναται να διανεμηθεί   

Σύμφωνα με το άρθρο 44α §2 του Κ.Ν. 2190/1920 ορίζεται το μέγιστο επίπεδο των 

διανεμόμενων κερδών το οποίο θα ισούται με τα καθαρά λογιστικά κέρδη μετά 

φόρων προσαυξημένα με τα κέρδη προηγούμενων χρήσεων που δεν έχουν διανεμηθεί 

και των αποθεματικών που έχει αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση η διανομή 

τους μειωμένα με της ζημιές προηγούμενων χρήσεως και των υποχρεωτικών 

αποθεματικών που δεν επιτρέπεται η διανομή τους.  

 

 XXX 
 

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΧΡΗΣΕΩΣ  

 XXX 
 

(+) ή (-) ΔΙΑΦΟΡΕΣ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ   

ΜΕΙΟΝ: 1.ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ XXX 
 XXX 
 

2.ΛΟΙΠΟΙ ΜΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΙ 
ΣΤΟ ΛΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΦΟΡΟΙ   

 XXX 
 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ 
ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ  

     
ΠΛΕΟΝ: XXX 
 

1. ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ 
ΧΡΗΣΕΩΝ  

 XXX 
 

2. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣ 
ΔΙΑΝΟΜΗ   

     
ΜΕΙΟΝ: XXX 
 

1. ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ 
ΧΡΗΣΕΩΝ  

  
 XXX 
 

2.ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ (ΤΑΚΤΙΚΟ 
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ)   

 XXX 
 

ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
ΚΕΡΔΩΝ  

 

2.17.4. Απαγόρευση διανομής κερδών όταν ο φόρος εισοδήματος υπερβαίνει από 

τα    καθαρά κέρδη χρήσεως 

Όταν ο φόρος εισοδήματος της χρήσεως είναι μεγαλύτερος  από τα καθαρά κέρδη 

(προ φόρου) λόγω λογιστικών διαφορών, τότε ο φόρος εισοδήματος απορροφά το 

σύνολο των πραγματικών κερδών, με αποτέλεσμα να μη γίνεται δυνατή η διανομή 

κερδών αφού δεν υπάρχουν κέρδη.  

Η διανομή κερδών στους μετόχους ή εταίρους και η καταβολή οποιασδήποτε 

πρόσθετης αμοιβής από τα κέρδη της χρήσεως της εταιρίας στους διευθυντές, στο 

προσωπικό, στους διαχειριστές γίνεται μόνο από τα καθαρά πραγματικά λογιστικά 
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κέρδη που απομένουν μετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος(Ε.ΣΥ.Λ. αρ. γνωμ. 

192/1996,  Δελτίο Συνδέσμου Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 1996 σελ..342 )   
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Κεφάλαιο ΙΙΙ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΥ 
ΣΥΝΤΑΣΣΟΥΝ ΤΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΜΕ ΒΑΣΕΙ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (Δ.Λ.Π.) 
 
 

3.1.  Εισαγωγή  

Στόχος του παρόντος κεφαλαίου είναι να δώσει μια όσο το δυνατόν αναλυτική περιγραφή92 

της παλαιότερης και ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας των ανωνύμων εταιριών. Δόθηκε 

ιδιαίτερη έμφαση στην φορολογία κερδών καθώς και στην φορολογική ιδιαιτερότητα που 

παρουσιάζουν οι εταιρίες που εφαρμόζουν τα Δ.Λ.Π.  

Στην §3.2 παρουσιάζεται μια συνοπτική ιστορική αναδρομή της φορολογικής νομοθεσίας 

του τελευταίου αιώνα στην χώρα μας. Στην §3.3 παρατίθεται η γενικότερη φιλοσοφία του 

ισχύοντα φορολογικού νόμου. Εν συνεχεία, στην §3.4 αναλύεται η λογιστική της φορολογίας 

εισοδήματος των ανωνύμων εταιριών. Επιπρόσθετα, στην §3.5 περιγράφεται ο χρόνος και ο 

τόπος υποβολής της φορολογικής δήλωσης της ανώνυμης εταιρίας καθώς και ο τρόπος  

απόδοσης του αναλογούντος φόρου εισοδήματος. Στην §3.6 περιγράφονται οι μη 

ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι, οι οποίοι απεικονίζονται στο Πίνακα 

Διαθέσεως των Αποτελεσμάτων ώστε να εξευρεθούν τα κέρδη προς διάθεση. Επιπρόσθετα, 

στην §3.7 αναλύονται όλα τα είδη κερδών από φορολογικής πλευράς. Τέλος, στην §3.9 

αναλύονται με λεπτομερέστερα οι σημαντικότερες διατάξεις του Κ.Β.Σ. που αναφέρονται 

στην εφαρμογή των Δ.Λ.Π. Πιο συγκεκριμένα, παρατίθεται ο τρόπος τήρησης των 

λογιστικών βιβλίων και οι πρόσθετες υποχρεώσεις όταν τηρούνται τα  λογιστικά βιβλία με 

βάση τα Δ.Λ.Π. καθώς και λοιπές διατάξεις του Κ.Β.Σ. που αναφέρονται στα Δ.Λ.Π.   

 

3.2. To παλαιότερο σύστημα φορολόγησης του Ν.Δ. 3843/1958 και η αντικατάσταση του 

από το νεότερο του Ν.2065/1992 

Από το 1958 και επί πολλές δεκαετίες κυριαρχούσε η φορολογία του εισοδήματος των 

ανωνύμων εταιρειών με βάση τις διατάξεις του Ν.Δ. 3843/1958. Σύμφωνα  με τον εν λόγω 

νόμο τα μη διανεμόμενα κέρδη, φορολογούνταν στο όνομα της ανώνυμης εταιρίας, ενώ τα 

διανεμόμενα στο όνομα των δικαιούχων μετόχων, μελών Δ.Σ., υπαλλήλων κ.λπ. Όταν στη 

συνέχεια, η ανώνυμη εταιρία διένειμε ή κεφαλαιοποιούσε τα παρακρατηθέντα κέρδη ή 

                                                 
92 Μια περισσότερο λεπτομερής αναφορά στην φορολογία εισοδήματος των ελληνικών ανωνύμων 
εταιριών δεν εξυπηρετεί, κατά τη γνώμη μας,  το σκοπό της παρούσας εργασίας που είναι η 
παρουσίαση της διάθεσης των κερδών των ανωνύμων εταιριών. 
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αποθεματικά, τότε αυτά φορολογούνταν στο όνομα των μετόχων ως εισόδημα από κινητές 

αξίες, το οποίο υπόκειται σε παρακράτηση φόρου μερισμάτων. Εν συνεχεία, συμψηφιζόταν ο 

φόρος, ο οποίος είχε καταβληθεί αρχικώς από την ανώνυμη εταιρία, με τον φόρο μερισμάτων 

και αποδιδόταν η διαφορά στο δημόσιο.  Τέλος, η άνω διαδικασία οδηγούσε πολλές φορές 

στην επιστροφή φόρου εισοδήματος για την ανώνυμη εταιρία από το δημόσιο. 

Το 1992 μετά την πολύχρονη εφαρμογή του  Ν.Δ. 3843/1958, θεσπίστηκε το 1992 ο νέος 

φορολογικός νόμος των νομικών προσώπων με βάση το Ν.2065/1992. Η σημαντικότερη 

αλλαγή που επέφερε  ο νέος νόμος ήταν η ενιαία φορολογία όλων των νομικών προσώπων   

με έναν ενιαίο συντελεστή που αρχικά ορίστηκε σε ποσοστό 35% επί του συνόλου των 

φορολογητέων κερδών των επιχειρήσεων αυτών. Με την καταβολή του άνω φόρου 

εισοδήματος εξαντλούταν η φορολογική υποχρέωση των νομικών προσώπων για τα 

διανεμόμενα κέρδη. Εν ολίγοις, τα νομικά πρόσωπα , όταν διανέμουν κέρδη με την μορφή 

μερισμάτων, προμερισμάτων, αμοιβών στα μέλη του  Διοικητικού Συμβουλίου, στο 

προσωπικό κ.λπ. δεν  προβαίνουν σε παρακράτηση φόρου, επειδή τα εισοδήματα αυτά 

φορολογούνταν στο όνομα του νομικού προσώπου. 

 

3.3. Φόρος Εισοδήματος της Ανώνυμης Εταιρίας   

3.3.1. Εισαγωγή Φόρου εισοδήματος Ανώνυμης Εταιρίας  

Σύμφωνα με το νέο φορολογικό νόμο που επέβαλε ο Ν.2065/1992 το συνολικό φορολογητέο 

εισόδημα φορολογείται στο όνομα της ανώνυμης εταιρίας σύμφωνα με έναν ενιαίο 

συντελεστή, ο οποίος μεταβάλλεται ανάλογα με την οικονομική πολιτική της εκάστοτε 

κυβέρνησης93. Επιπρόσθετα, τα διανεμόμενα κέρδη, σύμφωνα με τον άνω φορολογικό νόμο,  

λαμβάνονται από το υπόλοιπο των κερδών μετά την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου 

εισοδήματος.  

Με την καταβολή του άνω φόρου εισοδήματος εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση της 

ανώνυμης εταιρίας. Συνεπώς, οι ανώνυμες εταιρίες που διανείμουν κέρδη, δεν προβαίνουν σε 

παρακράτηση φόρου, λόγω της εξάντλησης της φορολογικής υποχρέωσης της ανώνυμης 

εταιρίας. (άρθρο 29 §1 N.Δ.3323/1955 όπως κωδικοποιήθηκε από το άρθρο 54 §1 

N.2238/1994 και άρθρο 15 §1 N.Δ.3843/1958  όπως κωδικοποιήθηκε από το άρθρο 114 §1 

N.2238/1994). 

                                                 
93 Ο ενιαίος φορολογικός συντελεστής κατά την χρήση 2005 είναι 32%, για το 2006 θα είναι 29% και 
για το 2007 25%. 
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Οι δικαιούχοι των διανεμόμενων κερδών94 δηλώνουν στην φορολογική τους δήλωση, τα 

αποκτώμενα από τα διανεμόμενα κέρδη, εισοδήματα ως εισόδημα από κινητές αξίες. Τα εν 

λόγω εισοδήματα δεν προστίθενται με τα άλλα εισοδήματα από τις λοιπές πηγές, διότι έχουν 

ήδη  φορολογηθεί στο όνομα της ανώνυμης εταιρίας. Τα εισοδήματα αυτά εμφανίζονται 

στην φορολογική δήλωση των δικαιούχων για την κάλυψη τεκμηρίων. 

 

3.4. Διάκριση του φόρου εισοδήματος της ανώνυμης εταιρίας 

Ο φόρος εισοδήματος που προκύπτει από τη φορολόγηση των κερδών της ανώνυμης εταιρίας 

μπορεί να διακριθείς στις εξής κατηγορίες: 

 Αναλογών φόρος εισοδήματος, 

 Οφειλόμενος φόρος εισοδήματος. 

 

3.4.1. Αναλογών φόρος εισοδήματος 

Ο άνω φόρος εισοδήματος είναι ο φόρος που αναλογεί στα φορολογητέα κέρδη της 

ανώνυμης εταιρίας. Αναλυτικότερα, ο εν λόγω φόρος εισοδήματος, εμφανίζεται στον Πίνακα 

Διαθέσεως των Αποτελεσμάτων  υπό τον τίτλο «Φόρος Εισοδήματος». Κατά το κλείσιμο της 

χρήσης, εμφανίζεται ο φόρος εισοδήματος στον λογαριασμό «Φόρος Εισοδήματος» 

(Ε.Γ.Λ.Σ. 88.08) με πίστωση του λογαριασμού «Φόρος Εισοδήματος Φορολογητέων 

Κερδών» (Ε.Γ.Λ.Σ. 54.07) κατά τον φόρο που αναλογεί στα φορολογητέα κέρδη. Σύμφωνα 

με την περίπτωση 7 της παρ. 2.2.505 Ε.Γ.Λ.Σ. στον λογαριασμό «Φόρος Εισοδήματος 

Φορολογητέων Κερδών » (Ε.Γ.Λ.Σ. 54.07) καταχωρούνται κατά το κλείσιμο του 

Ισολογισμού, ο φόρος εισοδήματος και η υπέρ ΟΓΑ εισφορά, που αναλογούν στα 

φορολογητέα κέρδη της χρήσης.  

Πρέπει να επισημανθεί πως ο αναλογών φόρος εισοδήματος δεν ταυτίζεται με τον 

καταβλητέο, στο Δημόσιο, φόρο εισοδήματος. Το ποσό που θα καταβληθεί τελικά στο 

Δημόσιο προκύπτει από το λογαριασμό(Ε.Γ.Λ.Σ. 54.08) «Λογαριασμός εκκαθαρίσεως 

φόρων-τελών ετήσιας δηλώσεως φόρου εισοδήματος». Σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ. ο 

λογαριασμός 54.08 συμπεριφέρεται ως εξής: 

 Στη χρέωση του μεταφέρονται τα υπόλοιπα των λογαριασμών 33.13. 

«προκαταβολή φόρου εισοδήματος»( κλειόμενης χρήσης, που είχε 

υπολογιστεί κατά το κλείσιμο της προηγούμενης χρήσεως)95, 

                                                 
94 Μέτοχοι, μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, διευθυντές, και εργατοϋπαλληλικό προσωπικό.  
95 Περ.10 της παρ. 2.2.304 του Ε.Γ.Λ.Σ. 
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 Στην πίστωση του μεταφέρονται τα υπόλοιπα των λογαριασμών 54.07«Φόρος 

Εισοδήματος Φορολογητέων Κερδών» (αφορά τον Φόρο Εισοδήματος των 

Φορολογητέων Κερδών της κλειόμενης χρήσης)96,  

 Στην χρέωση του μεταφέρονται οι λογαριασμοί 33.13.03 μέχρι 33.13.08, οι 

οποίοι απεικονίζουν φόρους που παρακρατήθηκαν κατά την είσπραξη 

εισοδημάτων (όπως τόκους καταθέσεων κ.λπ.) και εφόσον οι φόροι αυτοί 

συμψηφίζονται με το φόρο εισοδήματος της κλειόμενης χρήσης,  

 Στην πίστωση του λογαριασμού 54.09.05 «χαρτόσημο και ΟΓΑ εισοδημάτων 

από οικοδομές» και  

  Στην πίστωση, με χρέωση του 33.13.00  «προκαταβολή φόρου εισοδήματος», 

με τον προκαταβλητέο φόρο για την επόμενη χρήση. 

 

Το υπόλοιπο του  54.08 που προκύπτει από τις παραπάνω εγγραφές, είναι ίσο με το 

ποσό του φόρου (καταβλητέου ή εισπρακτέου) της οικείας δηλώσεως φόρου 

εισοδήματος, η τακτοποίηση του οποίου παρακολουθείται στον λογαριασμό 54.08. 

Πιο συγκεκριμένα χρεώνεται ο άνω λογαριασμός όταν διενεργούνται μέσα στην 

επόμενη  χρήση οι καταβολές για εξόφληση του πιστωτικού υπολοίπου οφειλόμενων 

φόρων ή πιστώνεται με την τακτοποίηση του επιστρεπτέου χρεωστικού υπολοίπου 

(Γρηγοράκος 200597). 

Ο αναλογών φόρος διακρίνεται εν συνεχεία σε: 

 κύριο φόρο εισοδήματος και  

 συμπληρωματικό φόρο εισοδήματος. 

 

Ο κύριος  φόρος εισοδήματος είναι ο φόρος εισοδήματος, ο οποίος προκύπτει από το 

συνολικό φορολογητέο εισόδημα της ανώνυμης εταιρίας πολλαπλασιαζόμενο επί τον 

ισχύοντα, εκείνη την περίοδο, ενιαίο φορολογικό συντελεστή.  

Σε αυτό το σημείο, πρέπει να επισημανθεί πως οι έννοιες λογιστικό και φορολογητέο 

εισόδημα, είναι έννοιες εντελώς διαφορετικές. Το λογιστικό αποτέλεσμα προκύπτει 

από τις λογιστικές αρχές και κανόνες καθώς και την εμπορική νομοθεσία ενώ το 

φορολογητέο εισόδημα προκύπτει σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις. 

Συνεπώς, για να προκύψει από το λογιστικό αποτέλεσμα το φορολογητέο εισόδημα 

                                                 
96 Περ.7 της παρ. 2.2.304 του Ε.Γ.Λ.Σ. 
97 Γρηγοράκος, Γ., Θ., (2005) «Ανάλυση-Ερμηνεία του Ε.Γ.Λ.Σ.», Έκδοση 11η , Αθήνα. 
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πρέπει να μεσολαβήσει η φορολογική αναμόρφωση. Σύμφωνα με την φορολογική 

αναμόρφωση, το λογιστικό αποτέλεσμα της χρήσεως: 

 προσαυξάνεται με τις μη φορολογικά εκπιπτόμενες δαπάνες (ή 

λογιστικές διαφορές). Οι λογιστικές διαφορές σύμφωνα με τον 

Αληφαντή(2003)98, είναι έξοδα καταχωρημένα στα λογιστικά βιβλία 

των επιχειρήσεων, και, ως εκ τούτου, έχουν επηρεάσει το λογιστικό 

αποτέλεσμα(κέρδος ή ζημία) της χρήσεως, πλην, όμως δεν μπορούν 

να αφαιρεθούν από τα φορολογητέα αποτελέσματα της ίδιας 

χρήσεως(κέρδος ή ζημία) επειδή τα έξοδα αυτά δεν πληρούν τις 

αρχές της φορολογικής έκπτωσης των εξόδων ή ειδικές διατάξεις της 

φορολογικής  νομοθεσίας δεν το επιτρέπουν. 

  Μειώνεται με τα έσοδα που απαλλάσσονται γενικά της φορολογίας. 

Όταν μεταξύ του συνολικού εισοδήματος περιλαμβάνονται και ορισμένα εισοδήματα 

που καθορίζουν οι εκάστοτε ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, τα εισοδήματα αυτά 

υποβάλλονται και σε συμπληρωματικό φόρο με σταθερό ή προοδευτικό συντελεστή 

(Ιγνατιάδης 199399). Ειδικότερα, το άρθρο 2, §5 Ν. 2065/1992 ορίζει πως αν στο 

συνολικό εισόδημα περιλαμβάνεται και εισόδημα από ακίνητα , το ακαθάριστο ποσό 

αυτού υποβάλλεται και σε συμπληρωματικό φόρο, ο οποίος υπολογίζεται με 

συντελεστή 3%. Επιπρόσθετα, πρέπει να επισημανθεί πως το άνω ποσό του 

συμπληρωματικού φόρου δεν μπορεί να υπερβαίνει το φόρο που αναλογεί στο 

συνολικό καθαρό εισόδημα.       

 

3.4.2. Οφειλόμενος  φόρος εισοδήματος 

 Ο οφειλόμενος φόρος εισοδήματος είναι ο φόρος ο οποίος θα καταβληθεί τελικώς στο 

Ελληνικό Δημόσιο. Το ποσό που τελικά θα καταβληθεί θα προκύπτει από το 

λογαριασμό (Ε.Γ.Λ.Σ. 54.08) «λογαριασμός εκκαθαρίσεως φόρων-τελών ετήσιας 

δηλώσεως φόρου εισοδήματος », όπου το πιστωτικό υπόλοιπο του λογαριασμού αυτού 

είναι ίσο με το ποσό του καταβλητέου φόρου, όπως προκύπτει από την οικεία δήλωση 

φόρου εισοδήματος100. Συνεπώς, στην οικεία φορολογική δήλωση της ανώνυμης 

εταιρίας ο οφειλόμενος φόρος εισοδήματος προκύπτει ως εξής: 

                                                 
98 Αληφαντής Γ., ( 2003), «Διανεμόμενα Κέρδη Α.Ε. και Ε.Π.Ε.», 4η Έκδοση Πάμισος, Αθήνα. 
99 Ιγνατιάδης, Α., (1993), «Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Λογιστική Εταιρικών Επιχειρήσεων»,   
Θεσσαλονίκη. 

100 Βλ. περ.8 παρ.2.2.505 του Ε.Γ.Λ.Σ. 
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 προσαυξάνεται με τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος, όπως 

υπολογίστηκε σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, 

 μειώνεται με τον φόρο που παρακρατήθηκε  ή προκαταβλήθηκε  για τα 

εισοδήματα που υπόκεινται σε φόρο«Μερίσματα ιδρυτικών τίτλων 

πληρωτέα»(άρθρο 14 και 15 Ν.Δ.3843/1958 καθώς και τα άρθρα 37α 

του Ν.Δ.3323/1955), 

 μειώνεται με τον φόρο που αναλογεί στα φορολογηθέντων κατά ειδικό 

τρόπο, με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης, εισοδήματα που 

διανέμονται και με τα οποία έχουν προσαυξηθεί τα υποκείμενα σε 

φορολογία κέρδη της ανώνυμης εταιρίας(άρθρο 8α §3 Ν.Δ.3843/1958 

όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο 106 §3  του Ν 2238/1994),  

 Ο φόρος που αποδεδειγμένα καταβλήθηκε από την ανώνυμη εταιρία 

στο εξωτερικό για τα εισοδήματα που προέκυψαν στην αλλοδαπή και 

φορολογούνται στην Ελλάδα. Πρέπει να επισημανθεί πως αν ο άνω 

φόρος είναι μεγαλύτερος του φόρου που αναλογεί για τα εισοδήματα 

στην ημεδαπή, τότε το παραπάνω ποσό του φόρου δεν αναγνωρίζεται 

από τους φορολογικούς νομοθέτες. 

 

Από τις άνω πράξεις προκύπτει ο φόρος εισοδήματος για πληρωμή, ο οποίος θα 

προσαυξηθεί: 

 Με την προκαταβολή του φόρου της τρέχουσας περιόδου, 

 Με το τέλος χαρτοσήμου 3,6% επί του ακαθάριστου εισοδήματος από 

την εκμίσθωση οικοδομών.  

 

Το υπόλοιπο από τις συνολικές άνω πράξεις είναι το πιστωτικό υπόλοιπο του 

λογαριασμού 54.08 «Λογαριασμός εκκαθαρίσεως φόρων-τελών ετήσιας δηλώσεως 

φόρου εισοδήματος» και ο οποίος πρέπει να συμφωνεί με το ποσό που αναφέρει η 

δήλωση φορολογίας εισοδήματος της ανώνυμης εταιρίας για καταβολή. 

 

3.5. Υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος 

3.5.1.  Χρόνος και τόπος υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος 

Σύμφωνα με το άρθρο 11 §1 του Ν.Δ.3843/1958 η ανώνυμη  εταιρία υποχρεούται να 

υποβάλλει δήλωση φορολογίας για τα εισοδήματά της που απέκτησε κατά το 

προηγούμενο της φορολογίας διαχειριστικό έτος. Αρμόδιος προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ., 
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για την παραλαβή και τον έλεγχο της δηλώσεως αυτής είναι ο προϊστάμενος της 

Δ.Ο.Υ. της περιφέρειας όπου εδρεύει η ανώνυμη  εταιρία και εκεί όπου εδρεύουν 

περισσότερες της μιας Δ.Ο.Υ, ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. που έχει καθοριστεί με 

απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. 

Η υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος πρέπει να γίνει μέχρι την 10η 

ημέρα του πέμπτου μήνα από την λήξη της διαχειριστικής περιόδου, για τα 

εισοδήματα που απέκτησε μέσα σ’αυτήν. Συνεπώς οι ανώνυμες  εταιρίες, των οποίων  

η διαχειριστική χρήση λήγει στις 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου, θα επιδίδουν τις 

δηλώσεις τους μέχρι 10 Μαΐου του επόμενου έτους, ενώ εκείνες που κλείνουν την 

διαχείριση στις 30 Ιουνίου, θα τις επιδίδουν μέχρι τις 15 Νοεμβρίου του ίδιου έτους.    

Η υποβαλλόμενη δήλωση θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά με αναλυτική 

κατάσταση εσόδων και εξόδων της διαχειριστικής δήλωσης την οποία η δήλωση 

αφορά. 

 

3.5.2.  Απόδοση του φόρου εισοδήματος  

Ο φόρος εισοδήματος της ανώνυμης εταιρίας, η προκαταβολή του φόρου και τα 

λοιπά ποσά101 που οφείλονται βάσει της δηλώσεως φορολογίας εισοδήματος  

καταβάλλονται σε πέντε ίσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες, η μεν πρώτη 

καταβάλλεται με την υποβολή της εμπρόθεσμης δηλώσεως, οι δε υπόλοιπες τέσσερις 

την τελευταία εργάσιμη ημέρα των τεσσάρων επόμενων, από την υποβολή της 

δηλώσεως μηνών102 (άρθρο 13 §1 N.Δ.3843/1958  όπως αντικαταστήθηκε από το 

άρθρο 17 §3 N.2065/1992). 

Τέλος δήλωση, η οποία δεν  υποβάλλεται με την καταβολή των προς απόδοση ποσών, 

θεωρείται απαράδεκτη και δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα, ενώ σε 

περίπτωση εφάπαξ καταβολής του συνολικού ποσού της οφειλής που αναφέρεται 

στην προηγούμενη παράγραφο με την εμπρόθεσμη δήλωση παρέχεται έκπτωση 

ποσοστού 1,5% επί του  καταβαλλόμενου ποσού.  

 

 

 

                                                 
101 όπως π.χ. τέλη χαρτοσήμου. 
102 Πιο συγκεκριμένα οι εταιρίες που κλείνουν την διαχείριση στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους, 
αποδίδουν την 1η δόση στις 10 Μαΐου, την 2η στις 30 Ιουνίου, την 3η στις 31 Ιουλίου, την  4η στις 30 
Αυγούστου και την 5η στις 30Σεπτεμβρίου.  Αναλόγως αποδίδουν οι εταιρίες που κλείνουν διαχείριση 
την 30 Ιουνίου. 
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3.6. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι 

Είναι εταιρικά βάρη, τα οποία όμως με βάση την ισχύουσα νομοθεσία δεν βαρύνουν 

το λειτουργικό κόστος της χρήσεως, δηλαδή δεν διαμορφώνουν τα αποτελέσματα της 

χρήσεως και για το λόγο αυτό δεν θεωρούνται ως εταιρικά βάρη εκπιπτόμενα από τα 

ακαθάριστα έσοδα αλλά από τα κέρδη της χρήσεως.(§1άρθρο 45 του 

Κ.Ν.2190/1920). 

Στους εν λόγω φόρους περιλαμβάνονται: 

 Ο φόρος ακίνητης περιουσίας, 

 Ο φόρος αναπροσαρμογή των παγίων περιουσιακών στοιχείων (Ν. 

542/1976, Ν.1249/1982, Υπ. Οικονομικών Ε.2665/1988), και 

 Ο φόρος εισοδήματος που καταβάλλεται κατά την κεφαλαιοποίηση 

αφορολογήτων αποθεματικών (άρθρο 101 Ν.1892/1990 και άρθρο 13 

Ν.1473/1984). 

 

 

3.7. Διακρίσεις κερδών από φορολογικής σκοπιάς  

Τα κέρδη από φορολογική σκοπιά μπορούν να διακριθούν σε τρεις κατηγορίες: 

Πρώτη κατηγορία(Κέρδη από έσοδα απαλλασσόμενα προσωρινά της φορολογίας 

εισοδήματα): 

 Κέρδη από έσοδα αφορολόγητα, 

 Κέρδη από έσοδα φορολογηθέντα κατ’ ειδικό τρόπο. 

 

Δεύτερη κατηγορία(Κέρδη από έσοδα απαλλασσόμενα οριστικά της φορολογίας 

εισοδήματα): 

 Κέρδη από έσοδα μερισμάτων, 

 Κέρδη από έσοδα λόγω συμμετοχής σε ΕΠΕ, λοιπές εταιρίες και 

κοινοπραξίες, 

 Κέρδη από έσοδα εκμετάλλευση πλοίων. 

 

Τρίτη κατηγορία: 

 Εισοδήματα από τόκους καταθέσεων, REPOS, ομόλογα και έντοκα 

γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου, 

 Εισοδήματα από μεταβίβαση επιχείρησης,  

 Λοιπά κέρδη και έσοδα.. 
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3.7.1.  Κέρδη από έσοδα απαλλασσόμενα προσωρινά της φορολογίας εισοδήματα 

Στην άνω κατηγορία περιλαμβάνονται : 

 Έσοδα απαλλασσόμενα της φορολογίας όπως π.χ. τόκοι καταθέσεων 

σε ξένο νόμισμα στις Τράπεζες κ.λπ. 

 Έσοδα φορολογηθέντα κατ’ ειδικό τρόπο με εξάντληση της 

φορολογικής υποχρέωσης όπως π.χ. κέρδος εκ πωλήσεως μετοχών μη 

εισηγμένων στο Χρηματιστήριο κ.λπ.,  

 Το κέρδος εκ πωλήσεως εκ μετοχών εισηγμένων στο 

Χρηματιστήριο(άρθρο 92 του Ν.2238/1994) 

Τα άνω έσοδα θα καταχωρηθούν μικτά μετά φόρους στους λογαριασμούς που έχει 

προβλεφθεί από το Ε.Γ.Λ.Σ. 

Τα άνω έσοδα απαλλάσσονται της φορολογίας εισοδήματος, εάν παραμείνουν στα 

ίδια κεφάλαια της ανώνυμης εταιρίας υπό τη μορφή αποθεματικών και δεν 

διανεμηθούν στους μετόχους, στα μέλη του Δ.Σ. κ.λπ. Όμως, η παραμονή τους στα 

ίδια κεφάλαια είναι, προσωρινή, αφού είναι βέβαιο ότι κάποτε θα διανεμηθούν στους 

μετόχους με τη λύση και εκκαθάριση της ανώνυμης εταιρίας, όποτε και θα 

φορολογηθούν με τον ενιαίο συντελεστή. 

 

3.7.2. Κέρδη από έσοδα απαλλασσόμενα οριστικά της φορολογίας εισοδήματα 

Στην άνω κατηγορία των εσόδων περιλαμβάνονται έσοδα προερχόμενα από κέρδη 

νομικών προσώπων φορολογηθέντα με τον ενιαίο συντελεστή ή βάσει της 

φορολογίας πλοίων. Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνονται: 

 Έσoδα από συμμετοχές (μερίσματα, κέρδη από συμμετοχές σε Ε.Π.Ε., 

Ο.Ε., Ε.Ε., κοινοπραξίες), 

 Έσοδα από εκμετάλλευση πλοίων. 

Τα έσoδα από συμμετοχές προέρχονται από φορολογηθέντα κέρδη των εταιρειών 

στην οποία συμμετέχει η ανώνυμη εταιρία. Συνεπώς, όπως έχει προαναφερθεί σε 

πολλά σημεία της παρούσας εργασίας, εξαντλήθηκε η φορολογική τους υποχρέωση 

και δεν πρόκειται να επαναφορολογηθεί η ανώνυμη εταιρία για τα εν λόγω 

εισοδήματα. 

Όσον αφορά τα έσοδα από εκμετάλλευση πλοίων όπως ορίζει το άρθρο 103 §1 περ.ζ 

του Ν.2298/1994 απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος τα υπό ημεδαπών 

ανώνυμών εταιρειών, συνεταιρισμών ή ενώσεων συνεταιρισμών κτώμενα κέρδη εκ 
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της εκμεταλλεύσεως των υπό Ελληνική σημαία πλοίων των, υπαγόμενα κατά τις 

εκάστοτε διατάξεις, στον ειδικό επί τούτων φόρων. 

Αν δικαιούχος των ως άνω κερδών είναι ημεδαπή ανώνυμη εταιρία ή εταιρία 

περιορισμένης ευθύνης ή συνεταιρισμός, σε περίπτωση διανομής τους με 

οποιαδήποτε μορφή, τα κέρδη αυτά δεν υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος, μη 

εφαρμοζόμενων των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 106 του Ν.2238/1994. 

 

3.7.3. Εισοδήματα από τόκους καταθέσεων, REPOS, ομόλογα και έντοκα 

γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου  

Τα εισοδήματα από τόκους  καταθέσεων και REPOS (συμφωνίες επαναγοράς) καθώς 

και τα εισοδήματα από τόκους ομολόγων και εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 

φορολογούνται αυτοτελώς βάσει της §2 του άρθρου 12 και της §8 του άρθρου 12  του 

Ν. 2238/1994 αντίστοιχα. 

Οι άνω φορολογικές διατάξεις ισχύουν για τα εισοδήματα των ημεδαπών ανωνύμων 

εταιριών, των ημεδαπών Ε.Π.Ε., των αλλοδαπών επιχειρήσεων που λειτουργούν στην 

Ελλάδα, των δημοτικών – κοινοτικών και δημοσίων επιχειρήσεων και 

εκμεταλλεύσεων, τα οποία φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις ανεξάρτητα αν 

προβαίνουν σε διανομή κερδών ή όχι. (Υπ. Οικονομικών 1021577/ πολ. 1038/2003). 

Από τις άνω διατάξεις αποκλείονται οι ημεδαπές και αλλοδαπές τραπεζικές και 

ασφαλιστικές επιχειρήσεις. 

 

3.7.4.  Εισοδήματα από μεταβίβαση επιχείρησης 

Κάθε κέρδος ή ωφέλεια από μεταβίβαση ολόκληρης επιχειρήσεως ή 

υποκαταστήματος φορολογείται αυτοτελώς βάσει της §1 του άρθρου 13 του 

Ν.2238/1994. Τα εισοδήματα αυτά φορολογούνται αυτοτελώς όταν αποκτώνται από 

ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες, ημεδαπές  Ε.Π.Ε., αλλοδαπές  επιχειρήσεις  που 

λειτουργούν στην Ελλάδα, δημοτικές  – κοινοτικές  και δημόσιες  επιχειρήσεις  και 

εκμεταλλεύσεις εκτός των ημεδαπών και αλλοδαπών τραπεζικών και ασφαλιστικών 

επιχειρήσεων. 
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3.8. Φορολογία εισοδήματος των εταιριών που συντάσσουν τις ετήσιες οικονομικές 

τους καταστάσεις σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π 

Σε αυτό το σημείο πρέπει να επισημανθεί πως η έννοιες φορολογητέο και λογιστικό 

αποτέλεσμα δεν είναι ταυτόσημες. Όπως τονίζει και η Ε.Λ.Τ.Ε.(2006) η εταιρίες που 

τηρούν είτε υποχρεωτικά είτε προαιρετικά τα Δ.Λ.Π. θα εξάγουν δύο διαφορετικά 

αποτελέσματα: 

 Το λογιστικό αποτέλεσμα το οποία θα ακολουθεί τις αρχές και τους 

κανόνες των Δ.Λ.Π. και της λογιστικής επιστήμης, και 

 Το φορολογικό αποτέλεσμα, το οποίο καθορίζεται από τις διατάξεις 

της φορολογικής νομοθεσίας και της οικονομικής πολιτικής που 

χαράζει η εκάστοτε κυβέρνηση. 

Συγκεκριμένα η περ. α’ της §16 του άρθρου του 106 Ν.2238/1994 αναφέρει «Τα 

κέρδη (ή ζημίες) της εταιρείας που προκύπτουν από τις Οικονομικές Καταστάσεις με 

βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα δεν λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς 

φορολογίας» καθώς και το άρθρο 140 §1 του Κ.Ν. 2190/1920  το οποίο αναφέρει «Τα 

φορολογητέα κέρδη ή ζημιές της εταιρείας δεν επηρεάζονται από την εφαρμογή των 

Διεθνών Λογιστικών Προτύπων.» 

Συνεπώς πρέπει να έχει καταστεί σαφές πως η φορολογίας εισοδήματος δεν 

επηρεάζεται από την τήρηση των βιβλίων(άρθρο 140 §1 του Κ.Ν. 2190/1920 ) με 

βάση τα Δ.Λ.Π., διότι θα συνεχίζουν να διέπονται από τις διατάξεις περί φορολογίας 

εισοδήματος που μπορούν να απέχουν κατά πολύ από τις αρχές και τους κανόνες των 

Δ.Λ.Π.  

Εν συνεχεία γίνεται ανάλυση κάποιων διατάξεων της φορολογικής νομοθεσία που 

αναφέρονται στην εφαρμογή των Δ.Λ.Π. 

   

 

  3.8.1. Αναφορές του Κ.Β.Σ. για την εφαρμογή των Δ.Λ.Π. 

Με την ψήφιση του Ν.3301/2001 «Συμφωνίες παροχής χρηματοοικονομικής 

ασφάλειας, εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις» και 

ειδικότερα με το Κεφάλαιο Β’  του εν λόγω νόμου, τροποποιήθηκαν οι διατάξεις στον 

Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων για την εφαρμογή των Δ.Λ.Π. 

Ο άνω νόμος όριζε τον τρόπο τήρησης των λογιστικών βιβλίων του επιτηδευματία , 

που προαιρετικά ή υποχρεωτικά συντάσσει τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις του 
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σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π. καθώς και τις υποχρεώσεις του επιτηδευματία εκείνου που 

επιλέγει να τηρεί βιβλία του σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες των Δ.Λ.Π. 

 

3.8.2.  Τρόπος τήρησης των λογιστικών βιβλίων των εταιριών που εφαρμόζουν τα 

Δ.Λ.Π. 

Με τις τροποποιημένες διατάξεις του άρθρου 7 §6 του Κ.Β.Σ. παρέχεται η 

δυνατότητα στον επιτηδευματία που εφαρμόζει τα Δ.Λ.Π., προαιρετικά ή 

υποχρεωτικά, να επιλέξει τον τρόπο τήρησης των λογιστικών του βιβλίων και να τα 

τηρεί αυτά σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες των Δ.Λ.Π. ή με βάση τις αρχές 

και τους κανόνες της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας. 

Συνεπώς, όταν επιλέγεται να τηρούνται τα λογιστικά βιβλία σύμφωνα με τις αρχές 

και τους κανόνες της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας,  το αποτέλεσμα που θα 

προκύπτει από αυτά τα βιβλία θα είναι ταυτόσημο με το φορολογικό αποτέλεσμα.  

Εν αντιθέσει, όταν επιλέγεται να τηρούνται τα λογιστικά βιβλία με βάση τα Δ.Λ.Π., 

το αποτέλεσμα που θα προκύπτει από αυτά τα βιβλία θα είναι το λογιστικό 

αποτέλεσμα με βάση τις αρχές και κανόνες των Δ.Λ.Π. 

Επισημαίνεται, πως ανεξαρτήτως τον επιλεγόμενο τρόπο τήρησης των λογιστικών 

βιβλίων, για τον τρόπο, τον χρόνο, την θεώρηση κ.λπ., των τηρούμενων λογιστικών 

βιβλίων  εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις του Κ.Β.Σ. 

Επιπρόσθετα, όταν επιλέγεται η τήρηση των βιβλίων σύμφωνα με τις αρχές και τους 

κανόνες της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας, δεν προκύπτει καμία πρόσθετη 

υποχρέωση για τον επιτηδευματία σε ότι αφορά την εφαρμογή των Δ.Λ.Π. Όταν 

όμως επιλέγεται η τήρηση των βιβλίων σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες των 

Δ.Λ.Π., τότε προκύπτουν πρόσθετες υποχρεώσεις που αναφέρονται αμέσως 

παρακάτω. 

 

3.8.3. Υποχρεώσεις του επιτηδευματία που τηρεί τα βιβλία του με βάση τις αρχές 

και κανόνες των Δ.Λ.Π. 

  Με τις τροποποιημένες διατάξεις του άρθρου 7 §7 του Κ.Β.Σ. οι υποχρεώσεις του 

επιτηδευματία που τηρεί τα βιβλία του με βάση τις αρχές και κανόνες των Δ.Λ.Π. 

είναι οι εξής: 

 Να συντάσσει Πίνακα Συμφωνίας Λογιστικής Φορολογικής Βάσης 

(Π.Σ.Λ.Φ.Β.). 
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 Στον Πίνακα αυτόν καταχωρούνται σε χωριστές στήλες για 

κάθε πρωτοβάθμιο  

διαφοροποιημένο λογαριασμό σε χρέωση ή πίστωση: 

 α) Η αξία όπως προκύπτει από τα τηρούμενα βιβλία 

(Λογιστική βάση). 

 β) Η αξία όπως προσδιορίζεται με βάση τους κανόνες της 

φορολογικής  

νομοθεσίας (Φορολογική βάση). 

 γ) Η διαφορά μεταξύ Λογιστικής και Φορολογικής βάσης. 

 

 Να τηρεί ιδιαίτερο Φορολογικό Μητρώο Πάγιων Περιουσιακών 

Στοιχείων, το οποίο μπορεί να είναι ενσωματωμένο στο κύριο Μητρώο 

Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων της εταιρείας και χρησιμοποιείται ως 

βάση του ποσοτικού προσδιορισμού των αναγκαίων καταχωρήσεων 

στον Π.Σ.Λ.Φ.Β. και στον Πίνακα Φορολογικών Αποτελεσμάτων, στο 

βαθμό που, κατά την εφαρμογή των Δ.Λ.Π., προκύπτουν διαφορές 

στην αποτίμηση πάγιων περιουσιακών στοιχείων είτε λόγω της 

διαφοροποίησης της προ των αποσβέσεων αξίας τους είτε λόγω της 

διαφοροποίησης των συσσωρευμένων αποσβέσεων. 

 

 Να συντάσσει Πίνακες Φορολογικών Αποτελεσμάτων Χρήσης, 

Σχηματισμού Φορολογικών Αποθεματικών και Ανακεφαλαιωτικό 

Πίνακα Φορολογικών Αποθεματικών, των οποίων τα δεδομένα 

προκύπτουν από λογαριασμούς που τηρούνται με τη διπλογραφική 

μέθοδο.» 

 

 

 

 

 

3.8.3.1. Σύνταξη Πίνακα Συμφωνίας Λογιστικής Φορολογικής Βάσης 

Ο επιτηδευματίας, όταν τηρεί τα λογιστικά βιβλία σύμφωνα με τις αρχές και τους 

κανόνες των Δ.Λ.Π., υποχρεούται να συντάσσει τον Πίνακα Συμφωνίας Λογιστικής 

Φορολογικής Βάσης μέχρι το κλείσιμο του Ισολογισμού. Ο εν λόγω πίνακας 
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καταχωρείται στο βιβλίο απογραφών σύμφωνα με τις διατάξεις της §6 του άρθρου 7 

του Κ.Β.Σ. 

Ο Πίνακας Συμφωνίας Λογιστικής Φορολογικής Βάσης συντάσσεται εξωλογιστικά, 

και τα περιεχόμενα του πίνακα προκύπτουν από τα τηρούμενα με οποιονδήποτε 

τρόπο βιβλία. Ο εν λόγω πίνακας απεικονίζονται σε τρεις(3) στήλες για κάθε 

πρωτοβάθμιο διαφοροποιούμενο λογαριασμό σε χρέωση ή πίστωση με βάση τα 

προαναφερόμενα δεδομένα: 

 Η αξία όπως προκύπτει από τα τηρούμενα βιβλία (Λογιστική Βάση), 

 Η αξία όπως προκύπτει από τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις 

(Φορολογική βάση), και 

 Η διαφορά μεταξύ Λογιστικής και Φορολογικής Βάσης. 

 

3.8.3.2. Τήρηση Φορολογικού Μητρώου Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων 

Ο επιτηδευματίας, όταν επιλέγει να τηρεί τα λογιστικά βιβλία σύμφωνα με τις αρχές 

και τους κανόνες των Δ.Λ.Π., υποχρεούται να τηρεί ιδιαίτερο Φορολογικό Μητρώο 

Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων το οποίο είναι αθεώρητο όπως και το κύριο 

Μητρώο Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων και ενημερώνεται μέχρι το κλείσιμο του 

Ισολογισμού σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ε’ της §2 του άρθρου 17 του Κ.Β.Σ.  

Στο εν λόγο μητρώο καταχωρούνται μόνο τα πάγια που διαφοροποιούνται λόγω της 

εφαρμογής των Δ.Λ.Π., είτε ως προς την αρχική τους αξία προ των αποσβέσεων (τιμή 

κτήσεως) είτε ως προς τις αποσβέσεις.  Για κάθε πάγιο103 καταχωρείται: 

 η φορολογική του αξία ,  

 οι φορολογικές αποσβέσεις(συντελεστής και αξία απόσβεσης), και 

 η φορολογική αναπόσβεστη αξία. 

 

Το εν λόγο φορολογικό μητρώο δύναται να μην τηρηθεί όταν τα δεδομένα του 

τηρούνται διακεκριμένα στο κύριο Μητρώο Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων. 

 

3.8.3.3.  Σύνταξη Φορολογικών Πινάκων 

Όταν ο επιτηδευματίας επιλέγει να τηρεί τα βιβλία σύμφωνα με τις κανόνες και τις 

αρχές των Δ.Λ.Π., υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. γ’ 

της § 7 του άρθρου 7 του Κ.Β.Σ. τους ακόλουθους φορολογικούς πίνακες: 
                                                 
103 Του οποίου αξία σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π είναι διαφορετική από αυτή σύμφωνα με την ισχύουσα 
φορολογική νομοθεσία. 
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 Πίνακας Φορολογικών Αποτελεσμάτων Χρήσης, 

 Πίνακας Σχηματισμού Φορολογικών Αποθεματικών, και  

 Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Φορολογικών Αποθεματικών. 

Οι άνω πίνακες συντάσσονται και καταχωρούνται στο βιβλίο απογραφών και 

Ισολογισμού μέχρι την προθεσμία κλεισίματος του Ισολογισμού και τα δεδομένα 

τους προκύπτουν από λογαριασμούς που τηρούνται κατά την διπλογραφική μέθοδο. 
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Κεφάλαιο ΙV 

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΥ 
ΣΥΝΤΑΣΣΟΥΝ ΤΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΜΕ ΒΑΣΕΙ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (Δ.Λ.Π.) 
 

4.1.Εισαγωγή  

Στόχος του παρόντος κεφαλαίου είναι να αναλυθεί η διάθεση των κερδών των 

ελληνικών εισηγμένων υπό το νέο καθεστώς των Δ.Λ.Π. Παρατίθενται οι 

επικρατέστερες απόψεις της Ε.Λ.Τ.Ε. και του Προέδρου του Επιστημονικού 

Συμβουλίου του Σ.Ο.Ε.Λ. κ. Γρηγοράκου, καθώς και οι διαφορές αυτών. 

Επιπρόσθετα, αναλύονται νέα συστατικά στοιχεία της διανομής των κερδών όπως η 

αναβαλλόμενη φορολογία και η Κατάσταση Μεταβολής των Ιδίων Κεφαλαίων.  

Στην §4.2 και §4.3 γίνεται μια γενική επισκόπηση των παραγόντων που οδήγησαν 

στην θέσπιση των Δ.Λ.Π. καθώς και η ιστορική αναδρομή  όλων των γεγονότων που 

σχετίζονται με την υιοθέτηση των Δ.Λ.Π. Εν συνεχεία, στην §4.4 παρουσιάζεται 

εισαγωγικώς το θέμα της διάθεσης των κερδών , υπό το καθεστώς των Δ.Λ.Π. ώστε 

να κατανοηθούν καλύτερα οι μεταβολές που επέφεραν τα Δ.Λ.Π. στα διανεμόμενα 

κέρδη. Στην §4.5 παρουσιάζεται η Κατάσταση Μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων και 

αναλύεται ο ρόλος της, το περιεχόμενο της και η χρησιμότητά της. Επιπρόσθετα, 

στην §4.6 γίνεται μια συγκριτική ανάλυση μεταξύ των πληροφοριακών στοιχείων που 

παραθέτει ο Πίνακας Διαθέσεως των Αποτελεσμάτων και αυτών της Κατάστασης 

Μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων. Εν συνεχεία, στην §4.7 παρουσιάζεται το Δ.Λ.Π. 12 

και ο ρόλος της στη διανομή των κερδών. Στην §4.8 παρατίθενται οι απόψεις της 

Ε.Λ.Τ.Ε. για την διάθεση των κερδών των εταιριών που εφαρμόζουν τα Δ.Λ.Π. Πιο 

συγκεκριμένα, περιγράφονται ποια κέρδη των Δ.Λ.Π. αποκλείει η Ε.Λ.Τ.Ε. από την 

διάθεση των κερδών, πως υπολογίζονται τα συστατικά στοιχεία της διάθεσης των 

κερδών(τακτικό αποθεματικό, μερίσματα κ.λπ.), καθώς και κάποιες παρατηρήσεις 

γενικότερες παρατηρήσεις επί της διανομής κερδών. Στην §4.9 παραθέτουμε τις άνω 

απόψεις(της §4.8) από την οπτική γωνία του Προέδρου του Επιστημονικού 

Συμβουλίου της ΣΟΕΛ, κ. Γρηγοράκου. Επιπρόσθετα, παρουσιάζουμε τις λογιστικές 

εγγραφές διανομής κερδών σύμφωνα με τις απόψεις του κ. Γρηγοράκου. Τέλος, στην 

§4.10 αναλύουμε όλες τις διαφορές μεταξύ των απόψεων της Ε.Λ.Τ.Ε. και του κ. 

Γρηγοράκου. 
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4.2. Εισαγωγή στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα  

Οι κεφαλαιαγορές διεθνοποιούνται ολοένα και περισσότερο σαν αποτέλεσμα της 

ραγδαίας ανάπτυξης που σημειώνουν πολλοί τομείς. Οι θεσμικοί επενδυτές 

διαφοροποιούν το χαρτοφυλάκιο τους διεθνοποιώντας τις επενδύσεις τους. Οι 

επιχειρήσεις δεν περιορίζονται πλέον γεωγραφικά στην αναζήτηση κεφαλαίων. Οι 

συναλλαγές μέσω διαδικτύου διευκολύνουν τους επενδυτές να επενδύσουν σε 

διεθνείς κεφαλαιαγορές. Συνεπώς, καθώς αυξάνονται οι διεθνείς επιχειρηματικές 

δραστηριότητες, η συγκρισιμότητα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των 

επιχειρήσεων διαφόρων κρατών έχει αποτελέσει ένα σημαντικό θέμα. Οι φορείς που 

είναι υπεύθυνοι για τη θέσπιση και για την ρύθμιση των λογιστικών προτύπων 

πολλών κρατών έχουν ξεκινήσει προσπάθειες εναρμόνισης των κανόνων 

πληροφόρησης, όπως την ανάπτυξη διεθνών προτύπων από το International 

Accounting Standards Committee (νυν I.A.S.B.) και το International Organization of 

Securities Commission (I.O.S.C.O.). Αυτές οι δραστηριότητες προτείνουν πως οι 

μεγάλες εταιρίες πρέπει να ακολουθήσουν ομοιόμορφους κανονισμούς ώστε να 

καταρτίζουν περισσότερο συγκρίσιμες χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Συνεπώς το 

I.A.S.B. οδηγήθηκε στην θέσπιση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Δ.Λ.Π.) τα 

οποία εφαρμόστηκαν από τις επιχειρήσεις πολλών χωρών του κόσμου. Βασικός 

στόχος των Δ.Λ.Π. είναι η παροχή χρήσιμων και αξιόπιστων πληροφοριών όσον 

αφορά την επιχειρηματική επίδοση, την χρηματοοικονομική θέση καθώς και αλλαγές 

αυτής μιας επιχείρησης στους επενδυτές, έτσι ώστε να μπορούν να λαμβάνουν 

ορθολογικές επενδυτικές αποφάσεις.   

Ο αριθμός των κρατών που υιοθετούν τα Δ.Λ.Π. αυξάνεται συνεχώς. Συγκεκριμένα η 

Αυστραλία έχει προχωρήσει στην υιοθέτηση τους ήδη από το 2005 και η Νέα 

Ζηλανδία σχεδιάζει να τα εφαρμόσει από το 2007. Πολλές αναπτυσσόμενες χώρες 

έχουν επίσης ξεκινήσει να εφαρμόζουν σταδιακά τα Δ.Λ.Π.    

Από τις αρχές του 2005 όλες οι εισηγμένες εταιρίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

υποχρεούνται να καταρτίζουν τις οικονομικές τους καταστάσεις σύμφωνα με τα 

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.). Η υιοθέτηση των προτύπων αυτών από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα από τα μεγαλύτερα γεγονότα στην ιστορία της 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και θα καθιερώσει τα Δ.Λ.Π. ως το πιο ευρέως 

αποδεκτό λογιστικό πρότυπο στον κόσμο. Συνεπώς, υπάρχει μια άμεση ανάγκη από 

τους διοικούντες και τους επενδυτές να κατανοήσουν τις επιπτώσεις από την 

υιοθέτηση των Δ.Λ.Π. ιδίως στα ευρωπαϊκά κράτη (Γερμανία, Γαλλία) των οποίων τα 
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λογιστικά συστήματα είναι προσανατολισμένα στους συμμετέχοντες (stakeholders). 

Τα  Δ.Λ.Π. έχουν επηρεαστεί από το αγγλοσαξονικό λογιστικό μοντέλο το οποίο 

είναι προσανατολισμένο στους μετόχους και άρα θα επηρεάσουν περισσότερο τις 

οικονομικές καταστάσεις των εταιριών που εδρεύουν σε  ‘code law’ χώρες.   

Tα Δ.Λ.Π.  φέρουν πολλές νέες καινοτομίες στο πεδίο των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων και ευρύτερα στον κόσμο της λογιστικής. Κεντρική κατευθυντήρια 

γραμμή αυτών των καινοτομικών αλλαγών σε σχέση με τα ισχύοντα στο παρελθόν 

εθνικά πρότυπα πολλών χωρών της Ε.Ε. είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών 

των χρηστών των οικονομικών καταστάσεων για πληροφόρηση. Απόδειξη του 

παραπάνω αποτελεί η επισήμανση του Δ.Π.Χ.Π. 1 §5 όπου αναφέρεται «οι 

οικονομικές καταστάσεις είναι μια δομημένη οικονομική απεικόνιση της οικονομικής 

θέσεως μιας επιχειρήσεως και των συναλλαγών που έχουν αναληφθεί από αυτή και 

επιδίωξή τους είναι να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την οικονομική θέση, την 

απόδοση και τις ταμειακές ροές της επιχειρήσεως, που είναι χρήσιμες για ένα ευρύ 

κύκλο χρηστών για να λάβουν οικονομικές αποφάσεις»   Αυτό το έργο αποδεικνύεται 

ιδιαίτερα δύσκολο και χρονοβόρο και απαιτεί από το Συμβούλιο θέσπισης των 

Δ.Λ.Π. συνεχείς βελτιώσεις και τροποποιήσεις των υφιστάμενων προτύπων για 

καλύτερη ανταπόκριση των τελευταίων στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκές της 

αγοράς της πληροφορίας. 

 

4.3. Ιστορική αναδρομή των Δ.Λ.Π. στην Ευρωπαϊκή Ένωση  

Στο ευρωπαϊκό συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε στην Λισσαβόνα τις αρχές του 

2000 έγινε κατανοητό ότι η 4η και η 7η κοινοτική οδηγία δεν εξασφάλιζαν  την 

απαραίτητη σύγκλιση των κανόνων  που διέπουν την σύνταξη των οικονομικών 

καταστάσεων των επιχειρήσεων, σύγκλιση αναγκαία για την ανταγωνιστικότητα των 

Ευρωπαϊκών Κεφαλαιαγορών. Για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε «Ανακοίνωση» με τίτλο «E.U. Financial Reporting 

Strategy: The way forward (Στρατηγική  Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης: Η μελλοντική Πορεία), με την οποία, στο πλαίσιο της αύξησης 

της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών, προτείνεται ότι το 

αργότερο μέχρι το 2005 οι ενοποιημένες Λογιστικές καταστάσεις των εισηγμένων  

κοινοτικών επιχειρήσεων  θα καταρτίζονται υποχρεωτικά (προαιρετικά για τις μη 

εισηγμένες) σύμφωνα με ένα ενιαίο σύνολο Λογιστικών Προτύπων. 
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Η Επιτροπή εξέφρασε την προτίμηση της για τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (I.A.S.- 

International Accounting Standards), όσον αφορά το σύνολο των προτύπων που θα 

πρέπει να εφαρμόζουν οι κοινοτικές επιχειρήσεις . Ομοίως η I.O.S.C.O. (International 

Organization of Securities Commission) είχε ήδη ζητήσει από το 1998, από την τότε 

I.A.S.C. (νυν I.A.S.B.) αναπτύξει ένα σύνολο Λογιστικών Προτύπων τα οποία θα 

γίνονται αποδεκτά από τα Χρηματιστήρια. Επίσης και η C.E.S.R. (Committee of 

European Securities Regulators) – Ευρωπαϊκό τμήμα της I.O.S.C.O. - που έχει 

αναλάβει να προτείνει μεθόδους και μηχανισμούς ομοιόμορφης επιβολής Λογιστικών 

Προτύπων για τις εισηγμένες εταιρείες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, εξέφρασε την 

προτίμησή της για τα I.A.S. 

Στις 13 Φεβρουαρίου 2001, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλει στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο «Πρόταση Κανονισμού» που ουσιαστικά περιλαμβάνει τα θέματα της 

«Ανακοίνωση» του Ιουνίου. Επί πλέον, τα Κράτη- Μέλη θα μπορούν να απαιτήσουν 

την ταχύτερη εφαρμογή του Κανονισμού και να επιτρέπουν και σε μη εισηγμένες 

εταιρίες να εφαρμόζουν τα Δ.Λ.Π. Τέλος, ο «Κανονισμός» καθορίζει και το 

μηχανισμό υιοθέτησης των I.A.S. Για την ταχύτερη έγκριση και αποδοχή των Δ.Λ.Π. 

η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε ένα ευέλικτο σχήμα με δύο όργανα. Το τεχνικό 

όργανο E.F.R.A.G. (European Financial Reporting Advisory Group), και το πολιτικό 

όργανο A.R.C. (Accounting Regulatory Committee).  

Από τις αρχές του 2001 αλλάζει η μορφή της επιτροπής Διεθνών Λογιστικών 

Προτύπων  και συστήνεται το I.A.S.C. Foundation, με όργανα τους Trustees 

(Θεματοφύλακες) και το I.A.S.B. ( Συμβούλιο I.A.S.). Τον Απρίλιο του 2001, το 

I.A.S.B. προχωρεί στην έκδοση ενός νέου Πρότυπου , ονομαζόμενου « Preference to 

International Financial Reporting Standards» (I.A.R.S.) μέσω του οποίου επικυρώνει 

όλα τα Λογιστικά πρότυπα που είχαν εκδοθεί έως τότε (I.A.S.) και τα μετονομάζει σε 

I.F.R.S. «Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης». 

Τον Σεπτέμβριο του 2002 δημοσιεύτηκε ο κανονισμός 1606/2002 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή των Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων (Δ.Λ.Π.). Σύμφωνα με τον Κανονισμό για κάθε 

δημοσιονομικό έτος που αρχίζει από την 1 Ιανουαρίου 2005, οι επιχειρήσεις που 

διέπονται από τους νόμους ενός κράτους μέλους θα πρέπει να προετοιμάσουν τις 

οικονομικές καταστάσεις τους σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα που 

υιοθετούνται στο ευρωπαϊκό επίπεδο, εάν, στην ημερομηνία κλεισίματος των 

ισολογισμών τους, οι τίτλοι τους αναγνωρίζονται στις εμπορικές συναλλαγές σε μία 
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ρυθμισμένη αγορά οποιουδήποτε κράτους μέλους. Είναι αναμφίβολο ότι η υιοθέτηση 

των Δ.Λ.Π. είναι ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός, με απώτερο στόχο να 

επιτρέψει στις εταιρίες να επιτύχουν χαμηλότερο κόστος στην άντληση κεφαλαίων 

και να ενδυναμωθεί η κεφαλαιαγορά μέσω της σύνδεσης των Ευρωπαϊκών 

χρηματιστηρίων. 

 
4.4.Εισαγωγή Διανομή κερδών και Δ.Λ.Π. 

Μια από τις σημαντικότερες αποφάσεις που καλείται να λάβει η διοίκηση είναι αυτής 

της διάθεσης των κερδών κατά το κλείσιμο της χρήσης. Ένας νέος παράγοντας που 

μεταβάλλει το πεδίο της διανομής των κερδών είναι τα Δ.Λ.Π. Οι ανώνυμες εταιρίες 

που είναι εισηγμένες στο ελληνικό χρηματιστήριο είναι υποχρεωμένες να 

εφαρμόζουν τα Δ.Λ.Π. Σε αυτό το σημείο πρέπει να επισημανθεί πως τα Δ.Λ.Π. δεν 

ορίζουν τίποτα περί της διανομής των κερδών των οικονομικών μονάδων. Πιο 

συγκεκριμένα τα Δ.Λ.Π.  προβλέπουν μόνο την απεικόνιση της διάθεσης των κερδών 

καθώς και της παρουσίασης των πληρωτέων μερισμάτων στις οικονομικές 

καταστάσεις. Επιπρόσθετα, τα Δ.Λ.Π. υπαγορεύουν μία νέα κατάσταση, την 

Κατάσταση Μεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων, στην οποία παρουσιάζεται η διάθεση 

των κερδών της οικονομικής μονάδος. Αναλυτικότερα η Κατάσταση Μεταβολών των 

Ιδίων Κεφαλαίων αντικαθιστά τον Πίνακα διαθέσεως των Αποτελεσμάτων, η οποία 

εξακολουθείτε να συντάσσεται από τις μη εισηγμένες ανώνυμες εταιρίες. 

Πρέπει να επισημανθεί πως ο Ν.2190/1920 και οι διάφορες οδηγίες που δόθηκαν στο 

παρελθόν από διάφορους φορείς(Υπουργείο Οικονομικών, Ε.ΣΥ.Λ. κ.λπ.) δεν 

αναιρούνται από την εφαρμογή των Δ.Λ.Π. Ο Ν.2190/1920 εξακολουθεί να ισχύει 

και να επιβάλλει την τήρηση των διατάξεων του σε θέματα όπως των περιορισμών 

διανομής κερδών, τον υπολογισμό του τακτικού αποθεματικού και του πρώτου 

μερίσματος, τη σειρά της διάθεσης τω κερδών κ.α. Το σημαντικότερο θέμα που 

προκύπτει από την εφαρμογή των Δ.Λ.Π. είναι τα νέα λογιστικά κέρδη που 

προκύπτουν από τις διατάξεις και τις αρχές των Δ.Λ.Π. 

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα, σχετικά με την διανομή των κερδών,  που 

προκαλούν τα Δ.Λ.Π.  είναι τα κέρδη από τον διαφορετικό τρόπο αποτίμησης. Πιο 

συγκεκριμένα όταν αποτιμώνται κάποια στοιχεία του Ενεργητικού με βάση την 

μεγαλύτερη, σε σύγκριση με την αξία κτήσεως, εύλογη αξία τους, τότε προκύπτει ένα 

μη πραγματοποιημένο κέρδος το οποίο αν διανεμηθεί θα προκαλέσει σημαντικά 
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προβλήματα στην ρευστότητα της επιχείρησης. Το θέμα αυτό το επιμελήθηκε η 

Ε.Λ.Τ.Ε. και αναλύεται λεπτομερώς στην §4.8. 

Σημαντικές μεταβολές στις εγγραφές της διανομής των κερδών επέρχονται από την 

εφαρμογή των Δ.Λ.Π. Πιο συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος του Επιστημονικού 

Συμβουλίου του Σ.Ο.Ε.Λ., κ. Γρηγοράκος, έχει παραθέσει τις λογιστικές εγγραφές 

της διάθεσης των κερδών, με χρήση νέων λογαριασμών του Ε.Γ.Λ.Σ., όπου και 

αναλύουμε λεπτομερώς στην §4.9. Οι διαφορές των απόψεων της Ε.Λ.Τ.Ε. και του κ. 

Γρηγοράκου είναι αρκετές και αφορούν θέματα όπως την σύνταξη ή όχι του Πίνακα 

Διαθέσεως των Αποτελεσμάτων, τον υπολογισμό του αφορολογήτου αποθεματικού, 

την χρήση του Ε.Γ.Λ.Σ. και των υποδειγμάτων του καθώς και τον τρόπο τήρησης των 

λογιστικών βιβλίων. 

 

 

4.5. Kατάσταση Μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων(Statement of Changes in Equity) 

4.5.1. Υποχρέωση Σύνταξης  Kατάστασης  Μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων 

Σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων», η 

Κατάσταση Μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων απεικονίζει: 

 Είτε όλες τις μεταβολές των Ιδίων Κεφαλαίων, 

 Είτε τις μεταβολές των Ιδίων Κεφαλαίων, εκτός από εκείνες που 

προκύπτουν από κεφαλαιακές πράξεις με τους μετόχους και από 

διανομές στους μετόχους. 

Σύμφωνα με την §1 του άρθρου του Ν.2992/2002 τα Δ.Λ.Π. που εφαρμόζονται στην 

χώρα μας, υποχρεώνουν την σύνταξη πέντε (5) οικονομικών καταστάσεων, μεταξύ 

αυτών και η Κατάσταση Μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων. Επιπρόσθετα οι διατάξεις της 

§2 του άρθρου 21 του Ν.3148/2003 ορίζουν ότι «η Κατάσταση Ταμειακών Ροών και η 

Κατάσταση Μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων που συντάσσονται σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π. 

καταχωρούνται στο Μητρώου Ανωνύμων Εταιριών σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 7 β του Κ.Ν. 2190/1920 ». 

 

4.5.2. Εννοιολογικός Προσδιορισμός των Ιδίων Κεφαλαίων 

Είναι ευρέως γνωστό από  την λογιστική ισότητα πως τα Ίδια Κεφάλαια ισούνται με 

το σύνολο του Ενεργητικού μετά την αφαίρεση του συνόλου των υποχρεώσεων. 

Στα Ίδια Κεφάλαια περιλαμβάνονται συνήθως οι εξής λογαριασμοί: 

 Μετοχικό Κεφάλαιο, 

 122



 Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, 

 Αποθεματικά (φορολογημένα και αφορολόγητα), 

 Διαφορές αναπροσαρμογής αξίας στοιχείων ενεργητικού, 

 Συναλλαγματικές διαφορές από ενοποίηση θυγατρικών επιχειρήσεων 

του εξωτερικού,  

 Αποτελέσματα εις νέο, και 

 Δικαιώματα μειοψηφίας  

 

4.5.3. Λόγοι που συνηγορούν υπέρ της σύνταξης της Κατάστασης Μεταβολής 

Ιδίων Κεφαλαίων 

Αναμφίβολα, από την παρακολούθηση των μεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων 

διαφαίνεται η αύξηση ή η μείωση της Καθαρής Περιουσίας, που επήλθε κατά την 

διάρκεια της χρήσης. Συνεπώς, μια τέτοια κατάσταση η οποία απεικονίζει όλες τις 

μεταβολές της Καθαρής Περιουσίας είναι ένα σημαντικό εργαλείο στην λήψη των 

αποφάσεων των δυνητικών επενδυτών. Οι μεταβολές που προέρχονται από γεγονότα 

που μπορούν να διακριθούν στις εξής κατηγορίες: 

 Σε κεφαλαιουχικές συναλλαγές της επιχείρησης με τους μετόχους της, 

δηλαδή: 

- Στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που επήλθε από πρόσθετες 

εισφορές των μετόχων, 

- Στις καταβολές της επιχείρησης προς τους μετόχους για λόγους όπως η 

μείωση του μετοχικού κεφαλαίου ή η αγορά ιδίων μετοχών, 

- Στις διανομές μερισμάτων στους μετόχους της, και στα κόστη που 

σχετίζονται άμεσα με τις προαναφερόμενες συναλλαγές. 

 Σε έξοδα - έσοδα και κέρδη – ζημιές που μεταφέρονται πρώτα στα 

Αποτελέσματα Χρήσεως και έπειτα στην Καθαρή Θέση ή απευθείας στην 

Καθαρή Θέση. 

Ένας άλλος λόγος που επιβάλλει την σύνταξη της Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων 

Κεφαλαίων είναι η απαίτηση που έχει το Δ.Λ.Π.1 «Παρουσίαση των Οικονομικών 

Καταστάσεων» για κάθε στοιχείο των εσόδων και των εξόδων να  περιλαμβάνεται στο 

κέρδος ή τη ζημιά, εκτός αν κάποιο άλλο πρότυπο ορίζει διαφορετικά. Πιο 

συγκεκριμένα, πρότυπα που απαιτούν τα καταχώρηση των μεταβολών στα Ίδια 

Κεφάλαια είναι τα εξής: 

 Δ.Λ.Π. 8: Αλλαγής λογιστικής πολιτικής, 
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 Δ.Λ.Π. 12 :Αναβαλλόμενη φορολογία που αναφέρεται σε ποσά που 

καταχωρήθηκαν απευθείας στην Καθαρή Θέση, 

 Δ.Λ.Π.16:Θετικές διαφορές προσαρμογής των ιδιοχρησιμοποιούμενων 

πάγιων στοιχείων στην εύλογη αξία τους, 

 Δ.Λ.Π.21 :Συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από ενοποίηση 

θυγατρικών εξωτερικού, 

 Δ.Λ.Π. 36 :Απομείωση αξίας στοιχείων Ενεργητικού η αξία των 

στοιχείων των οποίων είχε αναπροσαρμοστεί στο παρελθόν, καθώς και 

η αναστροφή ζημίας απομείωσης , και  

 Δ.Λ.Π. 39 :Διαφορά αποτίμησης χρηματοοικονομικών στοιχείων 

Ενεργητικού που εντάσσονται στην κατηγορία «διαθέσιμα προς 

πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία». 

Τέλος, οι χρήστες των οικονομικών καταστάσεων πρέπει να έχουν μια 

ολοκληρωμένη εικόνα όλων των στοιχείων των εσόδων και των εξόδων της 

οικονομικής μονάδας ώστε να μπορούν να λαμβάνουν ορθές εκτιμήσεις για την 

περιουσιακή κατάσταση των οικονομικών μονάδων. Συνεπώς, η Κατάσταση 

Μεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων εξυπηρετεί τον άνω σκοπό, διότι απεικονίζει όλα 

τα στοιχεία των εσόδων και εξόδων συμπεριλαμβανομένων και αυτών που 

καταχωρούνται απευθείας στα ίδια Κεφάλαια. 

 

4.5.4.Περιεχόμενα της Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 

Σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» η 

Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων πρέπει να απεικονίζει τις εξής 

πληροφορίες: 

 Το κέρδος ή ζημία της περιόδου, 

 Κάθε στοιχείο εσόδων και εξόδων, το οποίο καταχωρείται απευθείας 

στην Καθαρά Θέση, 

 Το σύνολο εσόδων και εξόδων ταξινομημένα σε αυτά που αναλογούν 

στους μετόχους της μητρικής και στους μετόχους μειοψηφίας, και 

 Για κάθε στοιχείο των Ιδίων Κεφαλαίων, τις επιδράσεις που επέφεραν 

οι μεταβολές στις λογιστικές πολιτικές και οι διορθώσεις λαθών που 

αναγνωρίζονται σύμφωνα μα τα Δ.Λ.Π.8. 
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Επιπρόσθετα, υπάρχουν πληροφορίες που η οικονομική μονάδα έχει την επιλογή να 

τα παρουσιάσει είτε στην Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων είτε στις 

Επεξηγηματικές Σημειώσεις, οι οποίες είναι: 

 Η αύξηση ή μείωση των μετοχικού κεφαλαίου από συναλλαγές με 

τους μετόχους καθώς και οι διανομές μερισμάτων προς αυτούς, 

 Το αρχικό υπόλοιπο του λογαριασμού «Αποτελεσμάτων εις νέο» 

καθώς οι κινήσεις του και το τελικό υπόλοιπο κατά την ημερομηνία 

κλεισίματος της χρήσεως, 

 Τα αρχικά και τελικά υπόλοιπα καθώς και οι κινήσεις όλων των 

αποθεματικών κατά την διάρκεια της χρήσεως. Σύμφωνα με τον 

Σακκέλη(2005)104 η Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων πρέπει 

να περιέχει τα αφορολόγητα αποθεματικά διακεκριμένα κατά 

αναπτυξιακό νόμο. 

 

4.5.5. Μορφές και λογαριασμοί της Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 

Η Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων μπορεί, σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 1 

«Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» να παρουσιαστεί με πλήρη και 

συνοπτικό τρόπο. Κατά τον συνοπτικό τρόπο σύνταξης απεικονίζονται συνήθως οι 

εξής λογαριασμοί που έχουν μεταβάλει την Καθαρή θέση της οικονομικής μονάδας: 

 Τις αυξήσεις (ή μειώσεις) του μετοχικού κεφαλαίου, 

 Τα διανεμηθέντα στους μετόχους μερίσματα,  

 Τα καθαρά εισοδήματα που καταχωρούνται απευθείας στην Καθαρή 

Θέση, και 

 Τις αγορές (ή πωλήσεις) ιδίων μετοχών. 

Ο συνοπτικός τρόπος χρησιμοποιείται για σκοπούς δημοσίευσης στις πολιτικές και 

οικονομικές εφημερίδες. 

Κατά τον πλήρη τρόπο παρουσίασης της Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 

απεικονίζονται με ιδιαίτερη στήλη κάθε στοιχείο της Καθαρής Θέσης, στην οποία 

γίνεται συμφωνία των υπολοίπων έναρξης και λήξης του στοιχείου. 

Στην  Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων απεικονίζονται συνήθως οι εξής 

λογαριασμοί: 

 Λογαριασμός 40 «Μετοχικό Κεφάλαιο», 
                                                 
104 Σακκέλης ,(2005), «Σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων που προβλέπουν τα Δ.Λ.Π. με βάση το 
Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο», Εκδόσεις Ε.Σακκέλη, Αθήνα. 
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 Λογαριασμός 41.00 «Καταβλημένη διαφορά από έκδοση μετοχών 

υπέρ το άρτιο», 

 Λογαριασμός 42 «Αποτελέσματα εις νέο», και 

 Λογαριασμός 41 «Αποθεματικά» και ειδικότερα: 

- Λογαριασμός 41.02 «Τακτικό Αποθεματικό», 

- Λογαριασμός 41.03 «Αποθεματικά Καταστατικού», 

- Λογαριασμός 41.04 «Ειδικά  Αποθεματικά», 

- Λογαριασμός 41.05 «Έκτακτα Αποθεματικά», 

- Λογαριασμός 41.08 «Αφορολόγητα Αποθεματικά Ειδικών Διατάξεων 

Νόμου», 

- Λογαριασμός 41.12 «Αξία ακινήτων παραχωρηθέντων δωρεάν», 

- Λογαριασμός 41.90 «Αποθεματικά από απαλλασσόμενα της 

φορολογίας έσοδα», 

- Λογαριασμός 41.91 «Αποθεματικά από έσοδα φορολογηθέντα κατ’ 

ειδικό τρόπο», και 

- Λογαριασμός 41.92 «Αφορολόγητα κέρδη τεχνικών και οικοδομικών 

επιχειρήσεων». 

Τέλος στην Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων δεν περιλαμβάνονται οι εξής 

λογαριασμοί του 41: 

 Λογαριασμός 41.01 «Οφειλόμενη διαφορά από την έκδοση μετοχών 

υπέρ το άρτιο», 

 Λογαριασμός 41.06 «Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας 

συμμετοχών και χρεογράφων», 

 Λογαριασμός 41.09 «Αποθεματικά για ίδιες μετοχές», 

 Λογαριασμός 41.10 «Επιχορηγήσεις πάγιων επενδύσεων», και 

 Λογαριασμός 41.07 «Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών 

περιουσιακών στοιχείων». 

Τέλος στο προσάρτημα παραθέτουμε υποδείγματα πλήρους και συνοπτικής μορφής 

Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων.    
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4.6. Σύγκριση της Kατάστασης Μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων και του Πίνακα 

Διαθέσεως των Αποτελεσμάτων 

Οι μεταβολές που επέρχονται στην καθαρή θέση  (Ίδια Κεφάλαια) της επιχείρησης 

διακρίνονται στις εξής δύο κατηγορίες: 

 Στις μεταβολές που επέρχονται στα πραγματοποιούμενα και 

διανεμόμενα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες), οι οποίες διέρχονται από 

το λογαριασμό 88 «Αποτελέσματα προς Διάθεση», και  

 Στις μεταβολές που καταχωρούνται απευθείας στους λογαριασμούς 

της καθαρής θέσης, οι οποίες δεν διέρχονται από τους λογαριασμούς 

86 «Αποτελέσματα χρήσεως» και 88 «Αποτελέσματα προς Διάθεση». 

Σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ. και τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 οι μεταβολές στα 

αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εμφανίζονται στο δημοσιευόμενο Πίνακα Διαθέσεως 

των Αποτελεσμάτων, ο οποίος συνοπτικά έχει την ακόλουθη μορφή: 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ 

(κέρδη ή ζημίες) 

πλέον ή μείον 

ΑΠΟΤΕΛΕΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 

(κέρδη ή ζημίες) 

πλέον ή μείον 

ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 

πλέον ή μείον 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

μείον 

ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ 

μείον 

ΣΧΗΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 

ίσον 

ΑΠΟΤΕΛΕΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ 

(κέρδη ή ζημίες) 

 

Σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ. και τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 οι μεταβολές που 

καταχωρούνται απευθείας στους λογαριασμούς καθαρής θέσης και οι οποίες δεν 

διέρχονται από τον πίνακα αποτελεσμάτων είναι: 
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 Οι μεταβολές που επέρχονται στο μετοχικό κεφάλαιο και στη 

«Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Για τις μεταβολές 

αυτές δίνονται πλήρη αναλυτικά στοιχεία στο προσάρτημα. 

 Οι μεταβολές που επέρχονται στους ακόλουθους λογαριασμούς: 

-   Λογαριασμός 41.06 «Διαφορά από αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών 

και χρεογράφων»,  

- Λογαριασμός 41.07 «Διαφορά από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών 

περιουσιακών στοιχείων », και 

- Λογαριασμός 41.10 «Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγου ενεργητικού». 

Σύμφωνα με το άρθρο 43 §9 του Κ.Ν.2190/1920 απαιτείται η ανάλυση στο 

Προσάρτημα  της κίνησης του λογαριασμού 41.07, ενώ για τους άλλους δύο 

λογαριασμούς 41.06 και 41.10 δεν  απαιτείται η παροχή πρόσθετων πληροφοριακών 

στοιχείων.  Επισημαίνεται πως, σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π., ο μεν λογαριασμός 41.06 δεν 

έχει λόγο ύπαρξης  ενώ ο λογαριασμός 41.10 εσφαλμένως συμπεριλαμβάνεται στους 

λογαριασμούς της καθαρής θέσης, αφού πρόκειται περί μεταβατικού λογαριασμού 

του Παθητικού (μακροπρόθεσμης υποχρέωσης ). 

Σημειώνεται ότι, όταν συντάσσεται η αναλυτική μορφή της Κατάστασης Μεταβολής 

Ιδίων κεφαλαίων, παρέλκει η σύνταξη του Πίνακα Διαθέσεως των Αποτελεσμάτων , 

την κατάρτιση του οποίου, επιβάλλουν το Ε.Γ.Λ.Σ. και ο Κ.Ν. 2190/1920.  

 

4.7. Φόροι εισοδήματος   (Δ.Λ.Π. 12) 

4.7.1. Εισαγωγή 

Το Δ.Λ.Π. 12 «Φόροι Εισοδήματος» ασχολείται με την λογιστική πλευρά των φόρων 

εισοδήματος και αναλυτικότερα με τον τρόπο λογιστικής παρακολούθησης τόσο των 

τρεχουσών, όσο και των μελλοντικών συνεπειών που θα προκύψουν από: 

 Τη μελλοντική ανάκτηση (ή διακανονισμό) της λογιστικής αξίας 

στοιχείων του Ενεργητικού (ή Υποχρεώσεων) που αναγνωρίζονται 

στον Ισολογισμό της επιχειρήσεως, 

 Συναλλαγές και άλλα οικονομικά γεγονότα της τρέχουσας χρήσης που 

αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις. 

 

Από τα άνω μπορεί εύκολο να γίνει σαφές πως το Δ.Λ.Π.12, υιοθετώντας τη μέθοδο 

των υποχρεώσεων καλύπτει τόσο την τρέχουσα, όσο και την αναβαλλόμενη 

φορολογία(Grant Thorton, 2004). 
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4.7.2.Τρέχουσα φορολογία 

Ο τρέχων φόρος είναι ο φόρος που θα καταβληθεί εντέλει στο Ελληνικό Δημόσιο, 

σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες της φορολογικής νομοθεσίας. Ο τρέχον 

φόρος είναι ο φόρος που θα δηλωθεί στην ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος 

και υπολογίζεται επί των φορολογητέων κερδών που συνήθως διαφέρουν από τα 

λογιστικά κέρδη. 

4.7.2.1. Δ.Λ.Π.12 και Τρέχουσα φορολογία 

Σύμφωνα με το Δ.Λ.Π.12 ισχύουν τα εξής για την τρέχουσα φορολογία: 

 Το ποσό του τρέχοντος φόρου που δεν καταβλήθηκε και οφείλεται στο 

Δημόσιο απεικονίζεται στο σκέλος των υποχρεώσεων. Αν το ποσό που 

τελικά καταβλήθηκε στο Δημόσιο είναι μεγαλύτερο του οφειλόμενου 

φόρου τότε αναγνωρίζεται φορολογική απαίτηση, 

 Το όφελος που σχετίζεται με μία φορολογική ζημιά, η οποία δύναται 

να μεταφερθεί αναδρομικά για την ανάκτηση του φόρου 

προηγούμενης χρήσης, πρέπει να αναγνωρίζεται ως απαίτηση105, και 

  Οι διαφορές που παρατηρούνται μεταξύ της εκτίμησης του φόρου 

εισοδήματος προγενέστερων χρήσεων και του οριστικού φόρου που 

συμφωνείται με τις φορολογικές αρχές, θεωρούνται αλλαγές 

λογιστικών εκτιμήσεων και αναγνωρίζονται στην Κατάσταση 

Αποτελεσμάτων Χρήσεως της τρέχουσας περιόδου. 

 

Ο τρέχων φόρος πρέπει να αποτιμάται με βάση την εκτίμηση της διοίκησης που έχει 

να καταβάλλει στις φορολογικές αρχές με την χρήση των ισχυόντων φορολογικών 

συντελεστών κατά την ημερομηνία κλεισίματος του Ισολογισμού. 

   

4.7.3. Διαφορά λογιστικού και φορολογητέου κέρδους  

Πρέπει να καταστεί σαφές πως η έννοιες λογιστικό και φορολογητέο κέρδος δεν είναι 

ταυτόσημες. Πιο συγκεκριμένα, το λογιστικό αποτέλεσμα προσδιορίζεται με βάση 

τους κανόνες και της αρχές της λογιστικής, ενώ το φορολογικό αποτέλεσμα με βάση 

τις ισχύουσες διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας. Τέτοιες περιπτώσεις, στην 

Ελλάδα, διαφοράς φορολογητέου και λογιστικού αποτελέσματος, προκύπτει επειδή 

πραγματοποιούνται στις οικονομικές μονάδες δαπάνες, όπως π.χ. πρόστιμα, έξοδα 

                                                 
105 Αυτή η δυνατότητα δεν παρέχεται από την Ελληνική Νομοθεσία. 
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που δεν συνοδεύονται από τα νόμιμα δικαιολογητικά κ.λπ., τα οποία έχουν εκπέσει 

από τα λογιστικά αποτελέσματα αλλά δεν αναγνωρίζονται από τον φορολογικό 

νομοθέτη. 

Συνεπώς από τα άνω συμπεραίνεται πως συνήθως θα προκύπτουν διαφορές μεταξύ 

φορολογητέου και λογιστικού αποτελέσματος, οι οποίες διαφορές μπορούν επιμέρους 

να διακριθούν ως εξής: 

 Μόνιμες ή οριστικές διαφορές, και 

 Προσωρινές διαφορές. 

 

4.7.4. Μόνιμες ή Οριστικές λογιστικές διαφορές 

Οι μόνιμες ή οριστικές λογιστικές διαφορές (permanent differrences) είναι οι 

διαφορές που απορρέουν εκ του λόγου ότι: 

 Ορισμένα ποσά λογιστικών εσόδων αναγνωρίζονται από την 

φορολογική νομοθεσία ως αφορολόγητα κατά τρόπο οριστικό (λ.χ. τα 

έσοδα από μερίσματα μετοχών), και 

 Ορισμένα λογιστικά έξοδα δεν αναγνωρίζονται, κατά οριστικό τρόπο,  

από την φορολογική νομοθεσία, ως έξοδα εκπεστέα από τα 

ακαθάριστα έσοδα της χρήσεως στην οποία πραγματοποιούνται, αλλά 

και από τα έσοδα της επόμενης χρήσεως(Σακκέλης, 2005). 

Οι άνω διαφορές δεν πρόκειται να επανορθωθούν σε επόμενες χρήσεις, διότι έχουν 

χαρακτηριστεί οριστικές. 

 

4.7.4.1. Προσωρινές λογιστικές διαφορές   

Οι προσωρινές λογιστικές διαφορές είναι διαφορές που πρόκειται να αναστραφούν. 

Αυτές οι διαφορές αφορούν κονδύλια που ενώ επηρεάζουν το λογιστικό αποτέλεσμα 

της τρέχουσας χρήσης, θα διαμορφώσουν το φορολογικό αποτέλεσμα μίας επόμενης 

χρήσης(Grant Thorton,2004). 

Για περισσότερη κατανόηση της έννοιας των προσωρινών διαφορών πρέπει να 

εξηγηθούν οι παρακάτω έννοιες: 

 Λογιστική Βάση. Λογιστική Βάση ενός περιουσιακού στοιχείου είναι 

η λογιστική αξία του στοιχείου που εμφανίζεται στον Ισολογισμό. Πιο 

συγκεκριμένα, είναι η αξία με την οποία εμφανίζεται ένα περιουσιακό 

στοιχείο στα βιβλία της επιχείρησης.  
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 Φορολογική Βάση. Φορολογική Βάση ενός  περιουσιακού στοιχείου 

είναι το ποσό που αποδίδεται σε αυτό το περιουσιακό στοιχείο για 

φορολογικούς σκοπούς. Αναλυτικότερα, είναι η λογιστική αξία που 

αναγνωρίζει ο φορολογικός νομοθέτης. Η φορολογική βάση μπορεί 

επιμέρους να διακριθεί σε: 

- Φορολογική βάση ενός στοιχείου του Ενεργητικού. Η εν λόγω 

διαφορά είναι το ποσό που είναι εκπεστέο φορολογικά, από 

μελλοντικά φορολογητέα οικονομικά οφέλη τα οποία θα εισρεύσουν, 

όταν η επιχείρηση ανακτήσει τη λογιστική αξία του στοιχείου του 

Ενεργητικού. Στην περίπτωση που τα οικονομικά οφέλη δεν θα είναι 

φορολογητέα, τότε η φορολογική βάση του στοιχείου είναι ίση με τη 

λογιστική του αξία, 

- Φορολογική βάση μίας υποχρέωσης. Αυτή η φορολογική βάση είναι η 

λογιστική αξία της υποχρέωση , μείον κάθε εκπεστέο στοιχείο 

φορολογικά σε σχέση με αυτή την υποχρέωση σε μελλοντικές το 

χρήσεις. Στην περίπτωση εσόδου το οποίο εισπράττεται  

προκαταβολικά 106, η φορολογική βάση τις προκύπτουσας 

υποχρέωσης είναι η λογιστική αξία της, μείον κάθε ποσό του εσόδου 

που δεν θα είναι φορολογητέο σε μελλοντικές χρήσεις. 

Ουσιαστικά, η φορολογική βάση ενός περιουσιακού στοιχείου είναι το ποσό που θα 

είναι εκπεστέο φορολογικά από φορολογητέο οικονομικά οφέλη που θα εισρεύσουν 

στην επιχείρησης, όταν αυτή ανακτά τη λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου. 

Αν δεν υπάρχουν φορολογικά οφέλη τότε η φορολογική βάση του περιουσιακού 

στοιχείου ισούται με την λογιστική βάση. 

Από τα άνω συνεπάγεται πως οι προσωρινές διαφορές είναι η διαφορά μεταξύ της 

λογιστικής και φορολογητέας βάσης. 

 

 

4.7.4.2. Διακρίσεις προσωρινών διαφορών 

Οι προσωρινές διαφορές μπορούν επιμέρους να διακριθούν σε : 

 Φορολογητέες προσωρινές διαφορές, 

 Εκπεστέες προσωρινές διαφορές. 

                                                 
106 Π.χ. προεισπραχθέν έσοδο. 
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Οι άνω προσωρινές διαφορές αναλύονται αμέσως παρακάτω: 

 

4.7.4.3.Φορολογητέες προσωρινές διαφορές 

Οι φορολογητέες προσωρινές διαφορές είναι αυτές που θα καταλήξουν σε 

φορολογητέα ποσά κατά τον προσδιορισμό του φορολογητέου κέρδους (ή ζημίας) 

των μελλοντικών χρήσεων, καθώς η λογιστική αξία του στοιχείου του Ενεργητικού ή 

της υποχρεώσεως ανακτάται ή διακανονίζεται. Πιο συγκεκριμένα, οι φορολογητέες 

προσωρινές διαφορές είναι οι διαφορές που θα υποβληθούν σε φόρο εισοδήματος, 

όταν το ποσά των διαφορών αυτών εξαλειφθούν από τον Ισολογισμό, μεταφερόμενα 

στα Αποτελέσματα Χρήσεως ή κατά άλλο τρόπο διακανονιζόμενα. Εν ολίγοις, οι  

φορολογητέες προσωρινές διαφορές είναι διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και 

της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων, που θα οδηγήσουν στο μέλλον 

σε πληρωμή υψηλότερων φόρων(Grant Thorton, 2004). Επιπρόσθετα, φορολογητέες 

προσωρινές διαφορές ενός στοιχείου του Ενεργητικού προκύπτει όταν η λογιστική 

αξία του εν λόγω στοιχείου είναι μεγαλύτερη από την φορολογική βάση, όπου τότε 

δημιουργούνται φορολογητέα ποσά στο μέλλον καθώς οι μελλοντικές φορολογικές 

αποσβέσεις είναι χαμηλότερες των λογιστικών αποσβέσεων. 

Πολλές φορές οι φορολογητέες προσωρινές διαφορές προκύπτουν από 

δραστηριότητες, οι οποίες επηρεάζουν αφενός το λογιστικό αποτέλεσμα και άρα 

μειώνουν το τρέχον φόρο, αλλά αφετέρου και το φορολογητέο αποτέλεσμα της 

επόμενης χρήσης με αποτέλεσμα να αυξάνεται η φορολογικές υποχρεώσεις των 

επόμενων χρήσεων.  

Παραδείγματα όπου μπορούν να προκύψουν φορολογικές προσωρινές διαφορές είναι 

οι εξής: 

 Κατά την πρώτη ενοποίηση, το κόστος εξαγοράς κατανέμεται στα 

επιμέρους στοιχεία του Ενεργητικού που αποκτήθηκαν και στις 

υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί, με βάση την εύλογη αξία τους, 

αλλά χωρίς καμία ισοδύναμη αναμόρφωση της φορολογικής βάσης 

των στοιχείων αυτών, 

 Όταν προκύπτουν τόκοι προθεσμιακών καταθέσεων εισπρακτέων κατά 

την επόμενη χρήση. Συνεπώς τα έσοδα αυτά δεν φορολογούνται κατά 

την καταχώρησης, αλλά κατά την είσπραξη στην επόμενη χρήση και 

άρα προκύπτει μια αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση, 
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 Όταν αναπροσαρμόζεται η λογιστική αξία ενός στοιχείου του 

Ενεργητικού, ενώ η φορολογητέα αξία παραμένει αμετάβλητη, 

 Όταν έχουμε μικρότερο συντελεστή λογιστικής απόσβεσης σε σχέση 

με τον συντελεστή απόσβεσης που αναγνωρίζει ο φορολογικός 

νομοθέτης κ.λπ. 

 

4.7.4.4. Εκπεστέες προσωρινές διαφορές 

Αυτές οι διαφορές θα καταλήξουν σε ποσά που είναι εκπεστέα κατά τον 

προσδιορισμό του φορολογητέου κέρδους (ή ζημίας) των μελλοντικών χρήσεων, 

καθώς η λογιστική αξία του Ενεργητικού ή της Υποχρέωσης ανακτάται ή 

διακανονίζεται αντίστοιχα. Πιο συγκεκριμένα, οι εκπεστέες προσωρινές διαφορές 

είναι οι διαφορές που θα μειώσουν το φόρο εισοδήματος μελλοντικών χρήσεων, όταν 

το ποσό των διαφορών αυτών εξαλειφθούν από τον Ισολογισμό, μεταφερόμενα στα 

Αποτελέσματα Χρήσεως  ή κατά άλλο τρόπο διακανονιζόμενα. 

Οι εκπεστέες προσωρινές διαφορές οφείλονται σε δραστηριότητες , από τις οποίες 

συνεπάγεται μεγαλύτερος τρέχον φόρος εισοδήματος και μικρότερος μελλοντικός 

φόρος, εξαιτίας της αναμενόμενης φορολογικής έκπτωσης στις μελλοντικές χρήσεις. 

Στην περίπτωση αυτή, αναγνωρίζεται η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση. 

Ειδικότερα, εκπεστέες προσωρινές διαφορές προκύπτουν αφενός όταν η λογιστική 

αξία ενός στοιχείου του Ενεργητικού είναι μικρότερη της φορολογικής βάσης του και 

αφετέρου όταν η λογιστική αξία της υποχρεώσεως είναι μεγαλύτερη της φορολογικής 

βάσης της. 

Παραδείγματα εκπεστέων προσωρινών διαφορών έχουμε στα εξής γεγονότα: 

 Όταν προκύπτουν μειωμένες φορολογικές αποσβέσεις σε σχέση με 

τις λογιστικές, 

 Όταν διενεργούνται προβλέψεις για αποζημιώσεις αποχωρούντων, 

όπου οι εν λόγω αποσβέσεις καταχωρούνται κατά την διάρκεια 

απασχόλησης του εργαζομένου, όμως εκπίπτουν όταν καταβληθούν 

σε αυτόν, 

 Όταν προκύπτει απομείωση της αξίας ενός πάγιου στοιχείου, όπου ο 

υπολογισμός της απόσβεσης γίνεται επί της μειωμένης λογιστικής 

αξίας έναντι της μεγαλύτερης φορολογητέας αξίας κ.λπ. 
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4.7.5. Λογιστική αντιμετώπισης διαφόρων περιπτώσεων που δημιουργούν 

αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος  

4.7.5.1 Προβλέψεις φορολογικά μη αναγνωριζόμενες  

Όπως έχει αναφερθεί στην παρούσα ενότητα υπάρχουν προβλέψεις, οι οποίες δεν 

αναγνωρίζονται φορολογικά προς έκπτωση κατά την χρονική στιγμή της 

καταχώρησης αλλά κατά της καταβολής(όπως προβλέψεις για αποζημιώσεις 

προσωπικού). Συνεπώς, αυτές οι περιπτώσεις δεν θα μειώνουν το τρέχον φόρο 

εισοδήματος, όμως θα συνεπάγεται μια αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση, η οποία 

θα εξαλειφθεί κατά την χρονική στιγμή της καταβολής της αποζημίωσης.  

Πιο συγκεκριμένα, μπορεί να προκύψει να καταχωρούμε πρόβλεψη για αποζημίωση 

προσωπικού την πρώτη χρήση και καταβολή αυτής της αποζημίωση κατά την 

επόμενη χρήση. Σε μία τέτοια περίπτωση θα χρεωθεί αφενός ο φόρος εισοδήματος 

(λογαριασμός 88.08) με τον αναλογούντα στα λογιστικά κέρδη φόρο εισοδήματος και 

αφετέρου η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτησης με την φορολογική ελάφρυνση 

που θα προέκυπτε αν το έξοδο αναγνωριζόταν φορολογικά κατά την πρώτη χρήση, με 

ταυτόχρονη πίστωση του συνολικού ποσού107 στον οφειλόμενο φόρο εισοδήματος 

(λογαριασμός 54.08), ο οποίος και θα καταβληθεί τελικά και στο Δημόσιο. Κατά την 

επόμενη χρήση, όπου και καταβάλλονται οι αποζημιώσεις, θα χρεωθεί ο αναλογούν 

στα λογιστικά κέρδη φόρος εισοδήματος(λογαριασμός 88.08) και θα πιστωθεί αφενός 

οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις, με την φορολογική ελάφρυνση η οποία 

θα εκμεταλλευτεί κατά αυτή την χρήση, και αφετέρου με το υπόλοιπο108ο 

οφειλόμενος φόρος εισοδήματος(λογαριασμός 54.08). 

 

4.7.5.2. Αναπροσαρμογή αξίας στοιχείων του Ενεργητικού 

Διάφορα Δ.Λ.Π. (16,38,39,40) επιτρέπουν την αποτίμηση διαφόρων στοιχείων του 

Ενεργητικού στην εύλογη αξία τους.  Αυτή η αξία δεν αναγνωρίζεται πολλές φορές 

από την φορολογική νομοθεσία με συνέπεια να προκύπτει διαφορά μεταξύ λογιστικής 

αξίας και φορολογικής βάσης, όπου και προκύπτει ζήτημα αναβαλλόμενης 

φορολογίας. 
                                                 
107 Δηλ. του τρέχοντος φόρου εισοδήματος επί των λογιστικών κερδών (λογαριασμός 88.08) 
προσαυξημένου με την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση. 
108 Δηλ. του αναλογούντος στα λογιστικά κέρδη φόρου εισοδήματος μείον την αναβαλλόμενη 
φορολογική απαίτηση. 
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Η προαναφερθείσα προσωρινή διάφορα θα διακανονιστεί: 

 Με την πώληση  του στοιχείου. Σε αυτή την περίπτωση θα προκύψει 

μεγαλύτερος φόρος εισοδήματος, λόγω του μεγαλύτερου 

φορολογητέου κέρδους, που θα έχει προσδιοριστεί με τη μικρότερη 

φορολογική βάση του στοιχείου σε σχέση με την αναπροσαρμοσμένη 

αξία, 

 Με την χρήση του στοιχείου. Σταδιακά μέσω των αποσβέσεων θα 

ανακτάται η λογιστική αξία και θα επιφέρει φορολογητέο κέρδος 

μεγαλύτερο, αφού οι φορολογικές αποσβέσεις θα είναι 

μικρότερες(υπολογισμένες στο κόστος). 

 

Όταν λοιπόν από την αναπροσαρμογή προκύπτει μεγαλύτερη λογιστική αξία σε 

σχέση με την φορολογική βάση τότε αναγνωρίζεται αναβαλλόμενη φορολογική 

υποχρέωση. Αυτή η αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση μπορεί να καταχωρείται 

είτε στα αποτελέσματα είτε σε ειδικό λογαριασμό των Ιδίων Κεφαλαίων. 

Αντιθέτως, όταν από την αναπροσαρμογή προκύπτει μικρότερη λογιστική αξία σε 

σχέση με την φορολογική βάση τότε αναγνωρίζεται αναβαλλόμενη φορολογική 

απαίτηση. Η απαίτηση αυτή πιστώνεται είτε στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων 

Χρήσεως είτε απευθείας στον λογαριασμό των Ιδίων Κεφαλαίων «Αποθεματικά από 

την αναπροσαρμογή της αξίας στοιχείων του Ενεργητικού», ανάλογα με το που έχει 

χρεωθεί η αντίστοιχη ζημιά από μείωση της αξίας του στοιχείου. 

Έτσι σε περίπτωση που αναπροσαρμοστεί π.χ. η αξία ενός μηχανήματος και 

μετέπειτα πωληθεί διενεργούνται οι εξής εγγραφές. Χρεώνονται τα μηχανήματα με 

την διαφορά που προσδιορίστηκε από την επανεκτίμηση και την αρχική λογιστική 

αξία με πίστωση του ειδικού αποθεματικού επανεκτίμησης . Εν συνεχεία, χρεώνεται 

το αποθεματικό εκτίμησης που αντιστοιχεί στην αναβαλλόμενη φορολογική 

υποχρέωση  με ταυτόχρονη πίστωση της αναβαλλόμενης υποχρέωσης κατά το ποσό  

της διαφοράς επανεκτίμησης επί τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή. Ουσιαστικά 

αναβλήθηκε η πληρωμή του επιπλέον φόρου που προέκυψε από την επανεκτίμηση 

του μηχανήματος έως ότου πωληθεί. Όταν πωληθεί το μηχάνημα, χρεώνεται το 

αποθεματικό επανεκτίμησης  με το σύνολο της διαφοράς που προσδιορίστηκε από 

την επανεκτίμηση και την αρχική λογιστική αξία  με πίστωση αφενός του 

αποθεματικού επανεκτίμησης που αντιστοιχεί στην αναβαλλόμενη φορολογική 

υποχρέωση κατά το ποσό της διαφοράς επανεκτίμησης επί τον ισχύοντα φορολογικό 
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συντελεστή και αφετέρου των αποτελεσμάτων χρήσεως κατά του υπολοίπου. Τέλος, 

χρεώνεται η αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση και πιστώνεται ο οφειλόμενος 

φόρος εισοδήματος ώστε να καταβληθεί ο φόρος στο Δημόσιο. 

 

4.7.5.3. Συμψηφισμός ζημιών προηγούμενων χρήσεων με κέρδη επόμενων 

χρήσεων 

Η ελληνική φορολογική νομοθεσία δίνει το δικαίωμα στις εταιρίες να συμψηφίσουν 

τις ζημίες τους με τα κέρδη τους για πέντε συνεχή έτη. Συνεπώς, όταν μία οικονομική 

μονάδα σημειώνει ζημίες κατά μια χρήση αποκτά κατά συνέπεια μια αναβαλλόμενη 

φορολογική απαίτηση, η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί κατά την αμέσως επόμενη 

κερδοφόρα χρήση. Άρα, για τη μεταφορά αχρησιμοποίητων φορολογικών ζημιών και 

πιστωτικών φόρων, θα πρέπει να αναγνωρίζεται μία αναβαλλόμενη φορολογική 

απαίτηση, κατά την έκταση που πιθανολογείται ότι θα υπάρξει μελλοντικό 

φορολογητέο κέρδος, έναντι του οποίου οι αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημιές και 

πιστωτικοί φόροι  μπορεί να χρησιμοποιηθούν. Επιπρόσθετα, για να μπορεί να 

καταχωρηθεί μία αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση λόγω δικαιώματος 

συμψηφισμού ζημιών προηγούμενων χρήσεων με κέρδη επόμενων χρήσεων πρέπει 

να συντρέχουν οι ίδιες ακριβώς προϋποθέσεις που ορίζονται για την καταχώρηση των 

αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων που προκύπτουν από προσωρινές 

διαφορές, δηλαδή θα υπάρξει μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για τη χρησιμοποίηση 

του φορολογικού πλεονεκτήματος . 

Για να αξιοποιηθεί η εν λόγω αναβαλλόμενη φορολογικά απαίτηση πρέπει η διοίκηση 

της επιχείρηση να έχει βάσιμες ενδείξεις ότι τις επόμενες πέντε χρήσεις θα υπάρξουν 

κέρδη για φορολογία(Αληφαντής,2003). Ειδικότερα, η διοίκηση πρέπει να δείξει την 

ανάλογη προσοχή στην άνω εκτίμηση, διότι το γεγονός ότι η επιχείρηση είχε 

φορολογικές ζημιές, αποτελεί μια ισχυρή ένδειξη ότι μπορεί και να μην υπάρξει 

μελλοντικό φορολογητέο κέρδος. Συνεπώς, όταν μια επιχείρηση έχει τάση να 

σημειώνει φορολογικές ζημιές δύναται να καταχωρεί αναβαλλόμενη φορολογική 

απαίτηση κατά τον βαθμό που έχει επαρκείς προσωρινές φορολογικές διαφορές και 

υπάρχει σοβαρή ένδειξη πως θα προκύψουν φορολογητέα κέρδη κατά τις επόμενες 

χρήσεις.  

Για να εκτιμήσει η διοίκηση της εταιρίας αν στο μέλλον υπάρξουν φορολογητέα 

κέρδη, πρέπει να συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: 
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 Η επιχείρηση έχει επαρκείς φορολογητέες προσωρινές διαφορές, που 

αφορούν την ίδια φορολογική αρχή και την ίδια φορολογητέα 

οικονομική μονάδα, οι οποίες θα καταλήξουν σε φορολογητέα ποσά 

έναντι των οποίων οι αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημιές ή οι 

αχρησιμοποίητοι πιστωτικοί φόροι μπορεί να χρησιμοποιηθούν πριν 

την εκπνοή τους, 

 Πιθανολογείται ότι η επιχείρηση θα έχει φορολογητέα κέρδη πριν από 

την εκπνοή των αχρησιμοποίητων φορολογικών ζημιών ή των 

αχρησιμοποίητων πιστωτικών φόρων, οι αχρησιμοποίητες 

φορολογικές ζημιές προέρχονται από συγκεκριμένες αιτίες, που είναι 

απίθανο να επανασυμβούν109, και 

 Υπάρχει στην επιχείρηση φορολογικός προγραμματισμός που θα 

δημιουργήσει φορολογητέο κέρδος στην περίοδο στην οποία οι 

αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημιές ή οι αχρησιμοποίητοι πιστωτικοί 

φόροι μπορεί να χρησιμοποιηθούν.  

 

4.7.6.  Βασικές υιοθετούμενες αρχές του Δ.Λ.Π. 12    

Σκοπός του Δ.Λ.Π. 12 είναι να ρυθμίζει διεξοδικά τη λογιστική του τρέχοντος και 

αναβαλλόμενου φόρου εισοδήματος . Η εν λόγω ρύθμιση διέπεται από συγκεκριμένες 

αρχές οι οποίες αναφέρονται παρακάτω: 

 Ο φόρος εισοδήματος της χρήσης αποτελεί έξοδο της χρήσεως και 

βαρύνει το λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσεως» και όχι το 

λογαριασμό «Αποτελέσματα προς διάθεση», 

 Ο φόρος εισοδήματος της χρήσης υπολογίζεται επί των λογιστικών 

κερδών της χρήσεως, αφού ληφθούν υπόψη και οι μόνιμες οριστικές 

διαφορές μεταξύ των λογιστικών και φορολογητέων κονδυλίων110, 

 Ο φόρος εισοδήματος επί των χρονικών διαφορών, δηλαδή ο φόρος 

επί των λογιστικών εξόδων που βάρυναν το λογιστικό αποτέλεσμα της 

χρήσεως, τα οποία όμως έξοδα θα αναγνωριστούν φορολογικά σε 

επόμενη χρήση, δεν καταχωρείται στα έξοδα της χρήσεως, αλλά στον 

                                                 
109 Π.χ. έκτακτες ζημιές που οδηγούν σε έκτακτες ζημιές. 
110 Μόνιμες λογιστικές διαφορές π.χ. έξοδα αυτοκινήτων που δεν αναγνωρίζονται φορολογικά ως 
έξοδο εκπεστέο από τα ακαθάριστα έσοδα. 
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Ισολογισμό ως μία απαίτηση από αναβαλλόμενο φόρο111. Όταν 

καταστεί η χρονική διαφορά οριστική, θα εκπέσει και ο εν λόγω 

αναβαλλόμενος φόρος από τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος της 

επόμενης χρήσεως, 

 Ο φόρος εισοδήματος επί των προσωρινών διαφορών, δηλαδή των 

διαφορών μεταξύ της λογιστικής αξίας ενός στοιχείου του 

Ενεργητικού ή μίας υποχρεώσεως στον Ισολογισμό και της 

φορολογικής βάσης του,  αντιμετωπίζεται ως αναβαλλόμενος φόρος 

εισοδήματος, 

 Το μέρος της αναβαλλόμενης φορολογίας που αντιστοιχεί στην 

τρέχουσα χρήση βαρύνει τα αποτελέσματα χρήσεως. Όταν όμως, οι 

προσωρινές διαφορές αφορούν στοιχεία της Καθαρής Θέσεως, ο 

αναβαλλόμενος φόρος καταχωρείται απευθείας στην Καθαρή Θέση 

και όχι  στα αποτελέσματα, 

 Όταν ένα πάγιο στοιχείο που δεν υπόκειται σε 

αποσβέσεις112,αναπροσαρμοστεί στην εύλογη αξία του, τότε ο 

αναβαλλόμενος φόρος υπολογίζεται επί της ρευστοποιήσιμης αξίας113 

του,   

 Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις μειώνονται κατά την 

έκταση που δεν είναι πλέον προφανές ότι η σχετική μελλοντική 

φορολογική ελάφρυνση θα εξασφαλιστεί, 

 Οι αναβαλλόμενοι φόροι υπολογίζονται με βάση τον ισχύοντα, της 

χρονικής στιγμής πραγματοποίησης της προσωρινής διαφοράς, 

φορολογική συντελεστή, 

 Οι αναβαλλόμενοι φόροι λαμβάνουν την λογιστική αξία, χωρίς να 

διενεργείται προεξόφλησης  των αναβαλλόμενων ποσών των 

χρεωστικών και πιστωτικών φόρων, 

 Για να υπάρξει αναβαλλόμενος φόρος για μια φορολογική υποχρέωση 

η οποία θα προκύψει από την απόφαση της διοίκησης, πρέπει η εν 

λόγω απόφαση να έχει ληφθεί, 

                                                 
111 Π.χ. ο φόρος εισοδήματος επί των προβλέψεων για αποζημίωση απολυόμενων . 
112 π.χ. ένα γήπεδο. 
113 Δηλ. αξία πώλησης του. 
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 Η ζημία μιας χρήσεως, που ως γνωστόν εκπίπτει από τα φορολογητέα 

κέρδη των επόμενων χρήσεων, συνεπάγεται της ύπαρξης αντίστοιχης 

αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης, μόνο εάν είναι βέβαιο ότι η 

οικονομική μονάδα θα επιτύχει στο μέλλον φορολογητέα κέρδη, τα 

οποία θα γεννήσουν φορολογικές απαιτήσεις, οι οποίες θα 

συμψηφιστούν με τις εν λόγω φορολογικές απαιτήσεις, και 

 Όταν μεταβάλλεται το φορολογικό σκηνικό της χώρας και άρα 

μεταβάλλονται όλα τα στοιχεία της φορολογίας της οικονομικής 

μονάδας, τότε οι μεταβολές αυτές λογιστικοποιούνται στα 

αποτελέσματα. Επιπρόσθετα, όταν η μεταβολή αυτή αφορά στοιχεία 

που εμφανίζονται στην Καθαρή Θέση, τότε η φορολογική επίπτωση 

της αλλαγής καταχωρείται στην Καθαρή Θέση. 

 

4.7.7. Παρουσίαση φόρων στις οικονομικές καταστάσεις που εφαρμόζουν τα 

Δ.Λ.Π. 

Σύμφωνα με το Δ.Λ.Π.1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» σε ιδιαίτερα 

κονδύλια πρέπει να απεικονίζονται : 

 Οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις, και 

 Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις. 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις πρέπει να 

απεικονίζονται στον Ισολογισμό στα μη κυκλοφορούντα στοιχεία και στις 

μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις αντίστοιχα. 

Οι φόροι έξοδα – έσοδα που αφορούν το κέρδος (ή ζημιά ) από συνήθεις 

δραστηριότητες πρέπει να παρουσιάζονται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων 

Χρήσεως. 

Οι δε φόροι έξοδα – έσοδα αποτελούνται από τα εξής συστατικά στοιχεία: 

 Τον τρέχοντα φόρο έξοδο – έσοδο της χρήσεως,  

 Τον αναβαλλόμενο φόρο έξοδο – έσοδο, ο οποίος προκύπτει από την 

πίστωση (ή χρέωση ) του λογαριασμού της αναβαλλόμενης 

φορολογικής υποχρέωσης(ή απαίτησης), και 

  τη διαφορά μεταξύ του ποσού που είχε αναγνωριστεί για φόρο 

εισοδήματος προηγούμενων χρήσεων και του φόρου που επιβλήθηκε 

τελικά από το Δημόσιο. 
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4.8. Εισήγηση Ε.Λ.Τ.Ε. για διανομή των κερδών με βάση τα Δ.Λ.Π. 

Όσον αφορά την διάθεση κερδών των εταιρειών που συντάσσουν τις οικονομικές 

τους καταστάσεις με βάση τα Δ.Π.Χ.Π. τα πρότυπα δεν δίνουν σχετικές οδηγίες. 

Έχοντας υπόψη το παραπάνω γεγονός, το Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε. Επιτροπής Λογιστικής 

Τυποποίησης και Ελέγχων εξέδωσε οδηγίες στις διοικήσεις των εταιρειών σε θέματα 

σχετικά με την διανομή κερδών. Η Ε.Λ.Τ.Ε. σεβόμενη και ακολουθώντας τις 

διατάξεις του Ν.3148/2003, το άρθρο 44α του Κ.Ν.2190/1920, τις διατάξεις της 

οδηγίας του Συμβουλίου 78/660/ΕΟΚ, τις σχετικές διατάξεις της φορολογικής 

νομοθεσίας και την σχετική ομόφωνη εισήγηση επί του θέματος του Συμβουλίου 

Λογιστικής Τυποποίησης (ΣΛΟΤ)όρισε ρητά ποια «νέα» κέρδη τα οποία μπορούν να 

προκύψουν από την τήρηση των Δ.Π.Χ.Π.  μπορούν να διανεμηθούν  ή όχι. 

Η Ε.Ε. μέσω των οδηγιών που εξέδωσε όρισε πως το βασικό κριτήριο διανομής ή όχι 

ενός κέρδους είναι η πραγματοποίηση των τελευταίων. Πιο συγκεκριμένα, για να 

εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων απαγορεύτηκε να διανέμονται κέρδη 

μη πραγματικά στους μετόχους και άρα να υπάρχουν λιγότερα διαθέσιμα 

«πραγματικά» κεφάλαια για χρηματοδότηση μελλοντικών επενδυτικών σχεδίων. 

Τέτοια κέρδη μη πραγματοποιούμενα είναι τα κέρδη που μπορούν να προκύψουν  

από επιμετρήσεις διάφορων λογαριασμών και άρα δεν πληρούν τα κριτήρια του 

ελέγχου ρευστότητας (solvency test), το οποίο δεν έχει φτάσει στην τελική του μορφή 

δίνοντας την ευχέρεια στα αρμόδια όργανα των κρατών-μελών της Ε.Ε. να 

αποφασίζουν σχετικά με το αν πληρούν τα κριτήριο της ρευστότητας. Επιπλέον, η 

Ε.Λ.Τ.Ε. επισημαίνει πως πρόβλημα προστασίας της βιωσιμότητας της επιχείρησης 

προκύπτει όταν γίνεται διανομή κερδών στους μετόχους αφήνοντας έτσι άθικτη την 

διάθεση κερδών για σχηματισμό αποθεματικών, διότι τα τελευταία διατηρούνται στην 

κατοχή της επιχείρησης. Τέλος πρέπει να επισημανθεί πως από τα καθαρά κέρδη που 

προκύπτουν με βάση τα Δ.Π.Χ.Π. πρέπει να αφαιρεθούν οι ποσοτικοποιημένες 

παρατηρήσεις των Ορκωτών ελεγκτών ώστε να εξευρεθούν τα πραγματικά . 

Η Ε.Λ.Τ.Ε. για να κρίνει αν τα κέρδη που προκύπτουν από την εφαρμογή των Δ.Λ.Π. 

είναι πραγματοποιηθέντα, εξέτασε διάφορα πρότυπα από τα οποία μπορεί να 

προκύπτουν κέρδη και συντρέχει λόγος μη πραγματοποίησής τους. Συγκεκριμένα η 

Ε.Λ.Τ.Ε. εξέτασε τα εξής πρότυπα: 

 Δ.Λ.Π. 16 «Ενσώματες Ακινητοποιήσεις».  Το Δ.Λ.Π. 16 δίνει την 

δυνατότητα τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια να 
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αποτιμώνται, μετά την πρώτη χρόνια εφαρμογής των Δ.Λ.Π.114, είτε 

με βάση την εύλογη αξία είτε με το ιστορικό κόστος κτήσεως. Η 

θετική διαφορά που προκύπτει μεταξύ της εύλογης αξίας και του 

κόστους κτήσεως, στην πρώτη χρονιά εφαρμογής των Δ.Λ.Π.,  μεταξύ  

αυτών των δύο αξίων δεν μπορεί να διανεμηθεί απευθείας στους 

μετόχους, μέλη του Δ.Σ. , προσωπικό. Η διανομή των παραπάνω 

διαφορών μπορεί να πραγματοποιηθεί απευθείας μόνο όταν διαγραφεί 

το πάγιο 115 ή σταδιακά να διανέμεται το μέρος της διαφοράς μεταξύ 

της απόσβεσης που βασίζεται στην εύλογη αξία του παγίου αυτού και 

της απόσβεσης που βασίζεται στο κόστος κτήσεως. 

 Δ.Λ.Π. 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα».  Σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 40 οι 

επενδύσεις σε ακίνητα μπορεί να αποτιμώνται, μετά την πρώτη χρήση 

εφαρμογής των Δ.Λ.Π.116 είτε στην στην εύλογη αξία είτε στην τιμή 

κτήσεως με μεταφορά της διαφοράς117 στα αποτελέσματα χρήσεως, 

χωρίς βέβαια την δυνατότητα διενέργειας αποσβέσεων. Εξαιρετικώς, 

κατά την πρώτη εφαρμογή η παραπάνω διαφορά μπορεί να μεταφερθεί 

στα κέρδη εις νέο. Κατά την πρώτη εφαρμογή η διαφορά αυτή δεν 

μπορεί να διανεμηθεί, σύμφωνα με την Ε.Λ.Τ.Ε., αλλά μόνο αν 

επέλθει ρευστοποίηση των εν λόγω επενδύσεων. 

 Δ.Λ.Π. 41 «Βιολογικά Περιουσιακά Στοιχεία ». Σύμφωνα με το 

Δ.Λ.Π. 41 τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στην 

εύλογη αξία , μείον τα απαιτούμενο στον τόπο της πώλησης κόστος, 

με τις μεταβολές αναγνωριζόμενες στα αποτελέσματα. Σύμφωνα με 

την Ε.Λ.Τ.Ε. τα  καθαρά κέρδη (κέρδη μείον ζημίες) από βιολογικά  

περιουσιακά στοιχεία του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού  μπορούν να 

διανέμονται στη χρήση την οποία προκύπτουν, μετά βέβαια την 

αφαίρεση του αναλογούντος φόρου εισοδήματος. Εν αντιθέσει, τα 

καθαρά κέρδη από τα βιολογικά  περιουσιακά στοιχεία του μη 

                                                 
114  Κατά την πρώτη χρήση εφαρμογής των Δ.Λ.Π. αποτιμώνται τα ακίνητα με βάση την 
συμβολαιογραφική αξία τους προσαυξημένη με τα έξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεων και τους τόκους 
δανείων κατασκευαστικής περιόδου.  Οι λοιπές ενσώματες ακινητοποιήσεις, οι οποίες δεν συνιστούν 
ακίνητα, αποτιμώνται με βάση την τιμολογιακή τους αξία προσαυξημένη με τα ειδικά έξοδα κτήσεως. 
115 π.χ. όταν πωληθεί 
116 Κατά την πρώτη χρήση οι επενδύσεις σε ακίνητα αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως και 
συγκεκριμένα στη συμβολαιογραφική αξία τους προσαυξημένη με τα ειδικά έξοδα κτήσεως. 
117 διαφορά εύλογης αξίας με αυτή της αξία κτήσεως. 
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Κυκλοφορούντος Ενεργητικού μπορούν να διανέμονται μόνο όταν 

πραγματοποιηθούν 118, 

 Δ.Λ.Π. 8 «Λογιστικές Πολιτικές, Μεταβολές Λογιστικών Εκτιμήσεων 

και λάθη ». Τα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από αναθεώρηση 

εκτιμήσεων, μεταβολή λογιστικών αρχών και διόρθωση λαθών  

μπορούν να διανεμηθούν ελεύθερα,  μετά βέβαια την αφαίρεση του 

αναλογούντος φόρου εισοδήματος, στην χρήση την οποία 

αναγνωρίζονται. 

 Δ.Λ.Π. 39 «Χρηματοοικονομικά  Μέσα ». Σύμφωνα με το πρότυπο 

αυτό τα κέρδη που προκύπτουν από την επιμέτρηση των 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία 

αναγνωρίζονται αφενός σε ειδικό λογαριασμό Ιδίων Κεφαλαίων 119 

από όπου και μεταφέρονται στα αποτελέσματα με την διάθεσή τους 

(πώληση), αν τα στοιχεία έχουν χαρακτηρισθεί ως διαθέσιμα προς 

πώληση και αφετέρου στα αποτελέσματα όταν τα στοιχεία αυτά έχουν 

χαρακτηριστεί ως αποτιμώμενα στην εύλογη αξία μέσω 

αποτελεσμάτων. Όσον αφορά την περίπτωση των διαθεσίμων προς 

πώληση τα εν λόγω κονδύλια μπορούν να διανεμηθούν ελεύθερα διότι 

για να μεταφερθούν τα αποθεματικά στα αποτελέσματα χρήσεως 

πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί τα κέρδη αυτά. Τέλος, όσον αφορά 

τα  αποτιμώμενα στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 

χρηματοοικονομικά  περιουσιακά στοιχεία το προκύπτον κέρδος, μετά 

την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου εισοδήματος, μπορεί να 

διανεμηθεί κατά τις επόμενες χρήσεις , από την οποία προέκυψε. 

 Δ.Λ.Π. 21 «Επιδράσεις των Μεταβολών στις τιμές Συναλλάγματος ». 

Οι συναλλαγματικές διαφορές  αναγνωρίζονται αφενός στα 

αποτελέσματα χρήσεως και αφετέρου σε αποθεματικό της Καθαρής 

Θέσεως , εάν προέρχονται από μετατροπή στοιχείων οικονομικών 

μονάδων που έχουν διαφορετικό λειτουργικό νόμισμα από το νόμισμα 

της επενδύουσας οικονομικής μονάδας και μεταφορά αυτών στα 

αποτελέσματα με τη διάθεση αυτής της οικονομικής μονάδας. 

Σύμφωνα με την Ε.Λ.Τ.Ε. οι καθαρές πιστωτικές  διαφορές 
                                                 
118 Π.χ. όταν πωληθούν και βέβαια μετά την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου εισοδήματος. 
119 Στα αποθεματικά . 

 142



(πιστωτικές μείον χρεωστικές ) μπορούν να διανεμηθούν ελεύθερα 

κατά την περίπτωση που μεταφέρονται απευθείας στα αποθεματικά. 

Όσον αφορά την περίπτωση όπου οι συναλλαγματικές διαφορές 

μεταφέρονται σε λογαριασμό ειδικών  αποθεματικών , τότε οι εν λόγω 

πιστωτικές διαφορές μπορούν να διανεμηθούν μόνο εφόσον διατεθεί η 

οικονομική μονάδα και άρα πραγματοποιηθούν οι πιστωτικές 

διαφορές.  

 Δ.Λ.Π. 12 «Φόροι Εισοδήματος  ». Το Δ.Λ.Π. 12 προβλέπει πως για 

όλες σχεδόν τις διαφορές μεταξύ της λογιστικής και φορολογικής 

βάσης των περιουσιακών στοιχείων , αναγνωρίζεται καταβαλλόμενος 

φόρος εισοδήματος. Ο αναβαλλόμενος φόρος ως έσοδο και έξοδο 

μεταφέρεται είτε στην Καθαρά Θέση είτε απευθείας στα 

αποτελέσματα της χρήσεως στην οποία  αναγνωρίζεται. Οι κύριοι της 

Ε.Λ.Τ.Ε. τονίζουν πως πριν τη διανομή των κερδών πρέπει να 

αφαιρείται από τα κέρδη ο τρέχων και ο αναγνωριζόμενος 

αναβαλλόμενος για την συγκεκριμένη χρήση φόρος εισοδήματος. 

Επιπρόσθετα , παρατηρούνται οι εξής περιπτώσεις στις οποίες μπορεί 

να προκύπτει ζήτημα διανομής εσόδων: 

1. Αναβαλλόμενος φόρος έσοδο, ο  οποίος προκύπτει από ανακτήσιμες 

φορολογικές ζημίες, 

2. Αναβαλλόμενος φόρος έσοδο, ο οποίος προκύπτει από την 

αναπροσαρμογή της φορολογητέας αξίας (και όχι λογιστικής)  των 

ενσώματων παγίων, και 

3. Αναβαλλόμενος φόρος έσοδο, ο οποίος προκύπτει από την μεταβολή 

του ισχύοντα φορολογικού συντελεστή. 

Η Ε.Λ.Τ.Ε. στις παραπάνω περιπτώσεις αναγνωρίζει το δικαίωμα που 

έχουν οι επιχειρήσεις να διανείμουν τα εν λόγω έσοδα, αλλά συνιστά 

να διατηρούνται τα συγκεκριμένα κονδύλια ώστε να συμψηφιστεί με 

μελλοντικό φόρο εισοδήματος- έξοδο ή με τον ήδη αναγνωρισμένο 

φόρο εισοδήματος. 

 Δ.Λ.Π. 11 «Συμβάσεις κατασκευής έργων » και Δ.Λ.Π. 18 «Έσοδα ». 

τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών και τις συμβάσεις κατασκευής 

έργων αναγνωρίζονται βάσει της ποσοστιαίας ολοκλήρωσης και 
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μπορούν να διανεμηθούν, σύμφωνα με την Ε.Λ.Τ.Ε, ελεύθερα στην 

χρήση που αναγνωρίζονται. 

 Δ.Λ.Π. 36 «Απομείωση Αξίας Στοιχείων Ενεργητικού » και        

Δ.Λ.Π. 39«Χρηματοοικονομικά Μέσα: Καταχώρηση και Αποτίμηση». 

Σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π. 36 και Δ.Λ.Π. 39 η αναστρεφόμενη ζημία 

καταχωρείται ως έσοδο στα αποτελέσματα χρήσεως αν το στοιχείο του 

Ενεργητικού απεικονίζεται στο κόστος κτήσεως του, ή καταχωρείται 

σε αύξηση του λογαριασμού της Καθαρής Θέσης «Αποθεματικό 

Επανεκτίμησης» αν το στοιχείο απεικονίζεται σε αναπροσαρμοσμένη 

αξία. Για να αναγνωριστούν τα κέρδη από αναστροφές ζημίες, πρέπει 

η αναστροφή να αφορά ζημία που στο παρελθόν έχει αναγνωρισθεί 

στα αποτελέσματα120. Σύμφωνα με την Ε.Λ.Τ.Ε. τα κέρδη που 

προκύπτουν από την παραπάνω περίπτωση μπορούν να διανεμηθούν, 

μετά την αφαίρεση του λόγου εισοδήματος στην χρήση που 

αναγνωρίζονται.  

 

Παρακάτω θα επιχειρηθεί να αναλυθεί πως θα αντιμετωπιστούν τα βασικότερα 

συστατικά στοιχεία της διάθεσης κερδών υπό το καθεστώς των Δ.Π.Χ.Π. Εν συνεχεία 

θα αναλυθούν οι γνωματεύσεις της Ε.Λ.Τ.Ε. για τα προκύπτοντα, από την τήρηση 

των διάφορων  προτύπων, κέρδη. 

4.8.1. Τακτικό Αποθεματικό  

Η Ε.Λ.Τ.Ε. αποφάσισε πως το τακτικό αποθεματικό αποτελεί ένα λογιστικό μέγεθος 

το οποίο προκύπτει από την διάθεση των καθαρών κερδών μετά φόρων στον οικείο 

λογαριασμό του τακτικού αποθεματικού αφήνοντας συνεπώς αμετάβλητο το τελικό 

ύψος των Ιδίων Κεφαλαίων. Επιπρόσθετα δεν παύουν να ισχύουν οι διατάξεις που 

ορίζουν το υποχρεωτικό χαρακτήρα του τακτικού αποθεματικού (1/3 του Μετοχικού 

Κεφαλαίου), ώστε να εξασφαλιστεί η εταιρεία έναντι ενδεχόμενων μελλοντικών 

ζημιογόνων χρήσεων. Συνεπώς εφόσον ο σχηματισμός του αποθεματικού θα γίνει 

από πραγματοποιημένα κέρδη, η παρακράτηση του 5% των καθαρών κερδών 

χρήσεως θα γίνει από τα κέρδη που προκύπτουν από τα Δ.Π.Χ.Π. Τέλος, 

εξυπακούεται πως οι επιχειρήσεις που τηρούν τα Δ.Π.Χ.Π εξακολουθούν να έχουν το 
                                                 
120 Υπενθυμίζεται πως η ζημία απομείωση καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσματα χρήσεως , εκτός 
εάν για το συγκεκριμένο πάγιο υπάρχει στην Καθαρή Θέση «αποθεματικό επανεκτίμησης », οπότε ο 
λογαριασμός αυτός χρεώνεται μέχρι να εξισωθεί και το ακάλυπτο ποσό της ζημίας βαρύνει τα 
αποτελέσματα.  
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δικαίωμα να  σχηματίζουν τακτικά αποθεματικά πέραν του υποχρεωτικού ορίου που 

θέτει η ελληνική νομοθεσία του 1/3 του Μετοχικού Κεφαλαίου. 

 

4.8.2. Μέρισμα 

Έχει αναφερθεί στο προηγούμενο κεφάλαιο πως το ελάχιστο μέρισμα που 

υποχρεωτικά πρέπει να καταβάλει η επιχείρηση στους μετόχους από τα καθαρά κέρδη 

,μετά βέβαια τον συμψηφισμό αυτών με τις ζημιές προηγούμενων χρήσεων και την 

αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού, υπολογίζεται με δύο μεθόδους και 

καταβάλλεται το μεγαλύτερο μέρισμα που προκύπτει από αυτούς τους δύο 

υπολογισμούς. Οι δύο τρόποι περιλαμβάνουν αφενός το 6% του καταβλημένου 

μετοχικού κεφαλαίου και αφετέρου το 35% των λογιστικών κερδών . Όσον αφορά 

τον δεύτερο τρόπο υπολογισμού, οι εταιρείες που τηρούν τα βιβλία τους με βάση τα 

Δ.Π.Χ.Π. ως λογιστικά κέρδη λαμβάνουν τα κέρδη που προκύπτουν από τα Δ.Π.Χ.Π. 

Επιπρόσθετα, πρέπει να αφαιρεθούν από τα καθαρά κέρδη και όλα τα αποθεματικά 

των οποίων η διανομή τους απαγορεύεται (τακτικό αποθεματικό, αποθεματικό 

καταστατικού).  

4.8.3. Αφορολόγητο Αποθεματικό 

Η Ε.Λ.Τ.Ε. επισημαίνει στο σχετικό της έγγραφο για την διανομή των κερδών των 

εταιριών που εφαρμόζουν τα Δ.Λ.Π. τον τρόπο υπολογισμό των αφορολογήτων 

αποθεματικών. Πιο συγκεκριμένα, τα αφορολόγητα αποθεματικά θα υπολογίζονται 

επί των λογιστικών κερδών με βάση τα Δ.Λ.Π. και όχι επί των φορολογικών κερδών. 

Αναλυτικότερα, θα πολλαπλασιάζεται το ποσοστό επί των κερδών που αναγνωρίζει ο 

φορολογικός νομοθέτης για κράτηση αφορολογήτου αποθεματικού με τα κέρδη βάσει 

των Δ.Λ.Π. για να υπολογιστεί το τελικό ποσό για σχηματισμό του εν λόγω 

αποθεματικού. Τέλος, από τα κέρδη που προκύπτουν από την εφαρμογή των Δ.Λ.Π. 

πρέπει να μειωθούν οι ποσοτικοποιημένες παρατηρήσεις του ελεγκτή της επιχείρησης 

λόγω μη ορθής εφαρμογής των Δ.Λ.Π.  

 

4.8.4. Τελικές παρατηρήσεις Ε.Λ.Τ.Ε. επί της διανομής των κερδών 

Όσον αφορά τον Πίνακα Διάθεσης των Αποτελεσμάτων, η Ε.Λ.Τ.Ε. υπενθυμίζει πως 

οι υποχρεωτικές καταστάσεις σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. είναι πέντε (5) και 

συγκεκριμένα:  

 Ισολογισμός,  

 Κατάσταση Αποτελεσμάτων χρήσεως, 
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 Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων,  

 Κατάσταση Ταμιακών Ροών, και 

 Προσάρτημα 

Πέραν των άνω καταστάσεων δεν προκύπτει καμία υποχρέωση των εταιρειών για 

σύνταξη πρόσθετων καταστάσεων συμπεριλαμβανόμενου και του Πίνακα Διαθέσεως 

των Αποτελεσμάτων. 

Για την τήρηση των λογιστικών βιβλίων η Ε.Λ.Τ.Ε. υπογραμμίζει πως σύμφωνα με 

το άρθρο 12 του Ν.3301/2004 οι επιχειρήσεις που εντάσσονται στο καθεστώς των 

Δ.Λ.Π. μπορούν να επιλέξουν τον τρόπο τήρησης των λογιστικών βιβλίων με βάσει 

των Δ.Λ.Π. ή με βάση τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, οι οποίες δεν ταυτίζονται 

με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιριών». Συνεπώς, οι 

επιχειρήσεις θα συντάσσουν δύο(2) ειδών καταστάσεις, τις φορολογικές και τις 

λογιστικές., οι οποίες και οι δύο θα προκύπτουν από τα αρχεία των τηρούμενων 

λογιστικών βιβλίων. Επιπρόσθετα, η Ε.Λ.Τ.Ε. επισημαίνει πως σύμφωνα με την 

διεθνή πρακτική συντάσσονται τα λογιστικά τους βιβλία σύμφωνα με τους κανόνες 

και τις αρχές της λογιστικής στα οποία γίνεται φορολογική αναμόρφωση και 

προκύπτουν οι φορολογικές καταστάσεις. Συνεπώς, καταλήγει η Ε.Λ.Τ.Ε. πως αυτός 

πρέπει να είναι και στόχος των ελληνικών εταιριών.  

Όσον αφορά το Ε.Γ.Λ.Σ. και οι υποδεικνυόμενες από αυτό λογιστικές καταστάσεις, η 

Ε.Λ.Τ.Ε. υποστηρίζει κατηγορηματικά πως ουδεμία εφαρμογή δεν έχουν τα εν λόγω 

υποδείγματα στις επιχειρήσεις που συντάσσουν είτε υποχρεωτικά είτε προαιρετικά τις 

λογιστικές τους καταστάσεις βάσει των Δ.Λ.Π. αλλά απεναντίας η χρησιμοποίηση 

των υποδειγμάτων του Ε.Γ.Λ.Σ. συνιστά ουσιαστική παράβαση της ισχύουσας 

νομοθεσίας. 

 

4.9. Εισήγηση Γρηγοράκου για την διανομή κερδών με βάση τα Δ..Λ.Π. 

Ο κ. Γρηγοράκος ως Πρόεδρος του επιστημονικού Συμβουλίου του Σ.Ο.Ε.Λ. στο 

άρθρο του στο έγκυρο περιοδικό «ΛΟΓΙΣΤΗΣ» έδωσε οδηγίες για τις εγγραφές 

διανομής κερδών που πρέπει να   προβούν οι εταιρίες που εφαρμόζουν τα Δ.Λ.Π. 

Συγκεκριμένα , ο Γρηγοράκος επισημαίνει την πραγματικότητα που επέφερε ο 

Ν.3301/2004 ο οποίος δίνει την δυνατότητα στην εταιρία να επιλέγουν να τηρούν τα 

βιβλία με την φορολογική νομοθεσία ή με βάση τα Δ.Λ.Π. Επιπρόσθετα, αναφέρεται 

πως οι εισηγμένες, έκαναν χρήση του νόμου και τηρούν τα βιβλία τους σύμφωνα με 

τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας(δηλαδή σύμφωνα με τον Κ.Ν.2190/1920 
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όπως ισχυρίζεται ο Γρηγοράκος) και συντάσσουν εξωλογιστικά τις καταστάσεις 

σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π. 

Ο Γρηγοράκος, ως υπέρμαχος της συνύπαρξης του Ε.Γ.Λ.Σ. και των Δ.Λ.Π. , 

κάνοντας χρήση τις διατάξεις του άρθρου 139 §1 του Κ.Ν.2190/1920 όπου 

αναφέρεται πως« Για ειδικές ανάγκες των Δ.Λ.Π. χρησιμοποιούνται νέοι λογαριασμοί, 

κατά την κρίση των εταιριών», παραθέτει διάφορους νέους λογαριασμούς που πρέπει 

να χρησιμοποιηθούν για να γίνουν οι εγγραφές διανομής των κερδών με βάση στα 

Δ.Λ.Π. στα βιβλία που τηρούνται με βάση τον Κ.Ν.2190/1920. Πιο συγκεκριμένα, οι 

παρατιθέμενοι λογαριασμοί θα απεικονίζουν τις διαφορές στα λογιστικά 

αποτελέσματα από τα Δ.Λ.Π. και των Κ.Ν.2190/1920. Οι εν λόγω λογαριασμοί είναι: 

 Λογαριασμός 41.87 «Προσαρμογή αποτελεσμάτων κωδ.Ν2190/1920 

στα αποτελέσματα των Δ.Λ.Π», 

 Λογαριασμός 41.87.00 «Επιπλέον κέρδη χρήσεως Δ.Λ.Π121», 

 Λογαριασμός 41.87.01 «Επιπλέον ζημίες χρήσεως Δ.Λ.Π88», 

 Λογαριασμός 41.87.20 «Επί έλαττον κέρδη χρήσεως Δ.Λ.Π122», 

 Λογαριασμός 41.87.25 «Επί έλαττον ζημίες χρήσεως Δ.Λ.Π89», 

 Λογαριασμός 41.87.27 «Αρνητική διαφορά (ζημία) χρήσεως 

Δ.Λ.Π123», 

 Λογαριασμός 41.87.28 «Θετική διαφορά (ζημία) χρήσεως Δ.Λ.Π.124», 

 Λογαριασμός 87  «Προσαρμογή αποτελεσμάτων κωδ.Ν2190/1920 στα 

αποτελέσματα των Δ.Λ.Π», 

 Λογαριασμός 87.00  «Επιπλέον κέρδη χρήσεως Δ.Λ.Π.», 

 Λογαριασμός 87.01  «Επιπλέον ζημίες χρήσεως Δ.Λ.Π.», 

 Λογαριασμός 87.02  «Υπόλοιπο από επιπλέον κέρδη Δ.Λ.Π. 

προηγούμενης χρήσεως », 

 Λογαριασμός 87.03  «Επιπλέον κέρδη Δ.Λ.Π. προηγούμενης χρήσεως 

προς κάλυψη », 

                                                 
121 Η λέξη «επιπλέον » σημαίνει ότι τα ποσά των κερδών ή ζημιών των Δ.Λ.Π. είναι μεγαλύτερα των 
αντίστοιχων ποσών του Κ.Ν.2190/1920. 
122 Η φράση  «Επί έλαττον » σημαίνει ότι τα ποσά των κερδών ή ζημιών των Δ.Λ.Π. είναι μικρότερα  
των αντίστοιχων ποσών του Κ.Ν.2190/1920. 
123 Η φράση  «Αρνητική διαφορά» σημαίνει ότι ο λογαριασμός αποτελεσμάτων στα Δ.Λ.Π. κλείνει με 
ζημία, ενώ στον Κ.Ν.2190/1920 με κέρδος . 
124 124 Η φράση  «Θετική διαφορά» σημαίνει ότι ο λογαριασμός αποτελεσμάτων στα Δ.Λ.Π. κλείνει με 
κέρδος, ενώ στον Κ.Ν.2190/1920 με ζημία. 
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 Λογαριασμός 87.04  «Επιπλέον ζημίες Δ.Λ.Π. προηγούμενης χρήσεως 

προς κάλυψη », 

 Λογαριασμός 87.08  «Φόρος Εισοδήματος μερισμάτων από επιπλέον 

κέρδη Δ.Λ.Π. », 

 Λογαριασμός 87.20  «Επί έλαττον κέρδη χρήσεως Δ.Λ.Π», 

 Λογαριασμός 87.25  «Επί έλαττον ζημίες χρήσεως Δ.Λ.Π», 

 Λογαριασμός 87.27 «Αρνητική διαφορά (ζημία) χρήσεως Δ.Λ.Π», 

 Λογαριασμός 87.28 «Θετική διαφορά (κέρδος) χρήσεως Δ.Λ.Π», 

 Λογαριασμός 87.98 «Επιπλέον ζημίες χρήσεως Δ.Λ.Π εις νέο», 

 Λογαριασμός 87.99 «Επιπλέον κέρδη χρήσεως Δ.Λ.Π προς διάθεση», 

 Λογαριασμός 42.10  «Υπόλοιπο από επιπλέον κέρδη Δ.Λ.Π. εις νέο», 

 Λογαριασμός 42.11  «Επιπλέον ζημίες χρήσεως Δ.Λ.Π εις νέο», 

 Λογαριασμός 42.12  «Επιπλέον ζημίες προηγούμενων χρήσεων Δ.Λ.Π 

εις νέο», και  

 Λογαριασμός 42.15  «Επί έλαττον ζημίες χρήσεως Δ.Λ.Π.» 

Πιο συγκεκριμένα, ο λογαριασμός 41.87 «Προσαρμογή αποτελεσμάτων 

κωδ.Ν2190/1920 στα αποτελέσματα των Δ.Λ.Π» και οι τριτοβάθμιοι του 

συλλειτουργούν με τους ομότιτλους και αντίστοιχούς τους λογαριασμούς 87, 

87.00,87.01,87.20,87.25,87.27 και 87.28. επιπρόσθετα  οι λογαριασμοί 87.00, 87.01, 

87.02, 87.03, 87.04, 87.98, 87.99, 42.10, 42.12 και 42.15 βασικά λειτουργούν όπως οι 

αντίστοιχοί τους 88.00, 88.01, 88.02, 88.03, 88.04, 88.98, 88.99, 42.00, 42.01 και 

4202. Τέλος , για το λογαριασμό 87.99 «Επιπλέον κέρδη χρήσεως Δ.Λ.Π προς 

διάθεση» συντάσσεται «Πίνακας Διαθέσεως επιπλέον αποτελεσμάτων Δ.Λ.Π.», ο 

οποίος θα εμφανίζει την διάθεση των επιπλέον κέρδη που προκύπτουν από την 

εφαρμογή των Δ.Λ.Π. σε σχέση με τα κέρδη που εμφανίζονται με βάση τον Κ.Ν. 

2190/1920.  Ο άνω πίνακας, σύμφωνα πάντα με τον Γρηγοράκο , θα ενοποιείται με 

τον   «Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων κωδ. Ν 2190/1920» και οι δύο πίνακες θα 

δημοσιοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 135 του Κ.Ν.2190/1920. 

Παρακάτω θα επιχειρηθεί να αναλυθούν η λειτουργία των συστατικών στοιχείων της 

διάθεσης των κερδών, υπό το νέο καθεστώς  των Δ.Λ.Π., σύμφωνα με τις απόψεις 

του κ. Γρηγοράκου. 
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4.9.1. Τακτικό αποθεματικό 

Το τακτικό αποθεματικό θα σχηματίζεται από τα λογιστικά κέρδη, τα οποία είναι τα 

κέρδη που προκύπτουν από την εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Π. μετά την αφαίρεση του 

αναλογούντος φόρου εισοδήματος. Είναι προφανές, πως το ελάχιστο ποσοστό 

σχηματισμού για τακτικού αποθεματικού συνεχίζει να είναι 5% σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 44 του Κ.Ν. 2190/1920. 

4.9.2. Πρώτο μέρισμα 

Όσον αφορά τον τρόπο υπολογισμού του πρώτου μερίσματος θα συνεχίζει να 

λαμβάνεται ως ελάχιστο ποσό διανομής μερίσματος το μεγαλύτερο ποσό των 

μεθόδων του άρθρου 45 §2   του Κ.Ν.2190/1920 και του άρθρου 3 του Α.Ν.148/1967, 

με μόνη παραλλαγή το ποσό των λογιστικών κερδών που επιτάσσει να λαμβάνεται 

υπόψη το Α.Ν.148/1967 θα προκύπτει από τα λογιστικά κέρδη βάσει Δ.Π.Χ.Π. Πιο 

συγκεκριμένα, για να εξευρεθεί  το ποσό μερίσματος που προβλέπει ο Α.Ν.148/1967  

θα αφαιρεθούν από τα καθαρά λογιστικά κέρδη βάσει Δ.Π.Χ.Π. , οι ακάλυπτες ζημίες 

προηγούμενων χρήσεων (βάσει Δ.Π.Χ.Π.) , ο αναλογούν φόρος εισοδήματος,  οι 

κρατήσεις για τα τακτικό αποθεματικό(βάσει Δ.Π.Χ.Π.). Τέλος, το εναπομείναν ποσό 

των κερδών θα πολλαπλασιαστεί  επί το 35%  και θα συγκριθεί με το μέρισμα που 

προέκυψε από το άρθρο 45 §2 του Κ.Ν. 2190/1920. 

 

4.9.3. Αμοιβές μελών Δ.Σ. 

Τα μέλη του Δ.Σ. μπορούν να συμμετέχουν στα λογιστικά κέρδη των εταιριών όταν 

αυτό προβλέπεται από το καταστατικό. Πλέον , με την εισαγωγή των Δ.Λ.Π. τα 

λογιστικά κέρδη είναι αυτά που προκύπτουν από την εφαρμογή των Δ.Λ.Π., συνεπώς 

οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. θα λαμβάνονται από τα κέρδη, μετά την αφαίρεση του 

αναλογούντος φόρου εισοδήματος, βάσει Δ.Λ.Π. Τέλος, το ίδιο προφανώς, θα ισχύει 

και για την συμμετοχή του εργατοϋπαλληλικού προσωπικού στα κέρδη  της εταιρίας.  

 

4.9.4. Αφορολόγητα αποθεματικά αναπτυξιακών νόμων 

Σύμφωνα με τον Γρηγοράκο, τα αφορολόγητα αποθεματικά των διαφόρων 

αναπτυξιακών νόμων θα υπολογίζονται επί των λογιστικών κερδών βάσει του 

Κ.Ν.2190/1920. ο σχηματισμός του αφορολογήτου αποθεματικού θα έπεται της 

διάθεσης κερδών για τακτικό αποθεματικό(βάσει Δ.Π.Χ.Π.), διανομή μερισμάτων 

(βάσει Δ.Π.Χ.Π.) και των αμοιβών των μελών του Δ.Σ. 
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Παρακάτω παρατίθενται οι εγγραφές ζημιών και κερδών , καθώς και διανομή αυτών 

σύμφωνα με το νέο καθεστώς των Δ.Π.Χ.Π.  

 

4.9.5.Εγγραφή κλεισίματος ζημίας και κερδών με βάση τα Δ.Λ.Π.  στα λογιστικά 

βιβλία του Κ.Ν. 2190/1920  

Σύμφωνα με τον Γρηγοράκο έπειτα από την εγγραφή της οφειλής του φόρου 

εισοδήματος διενεργούνται οι εξής εγγραφές: 

 Σε περίπτωση ζημίας μεταφέρονται όλα τα υπόλοιπα 87.00 έως 87.04, 

87.08 και 87.20 έως 87.28 στο λογαριασμό 87.98 «Επιπλέον ζημίες 

χρήσεως Δ.Λ.Π εις νέο» και έπειτα στο λογαριασμό 42.11  «Επιπλέον 

ζημίες χρήσεως Δ.Λ.Π εις νέο»,  

 Σε περίπτωση ζημίας μεταφέρονται όλα τα υπόλοιπα 87.00 έως 87.04, 

87.08 και 87.20 έως 87.28 στο λογαριασμό 87.99 «Επιπλέον κέρδη 

χρήσεως Δ.Λ.Π προς διάθεση» και μεταφορά αυτού στην πίστωση των  

λογαριασμών των διαφόρων δικαιούχων των κερδών αυτών στο μέρος 

που τους αναλογούν. 

 

4.9.5.1 Περιπτώσεις που μπορούν να προκύψουν από την τήρηση των λογιστικών 

βιβλίων βάσει του Κ.Ν. 2190/1920 και σύνταξη των καταστάσεων με βάση τα 

Δ.Λ.Π. 

Παρακάτω αναλύουμε τα διάφορα σενάρια που μπορούν να προκύψουν από την 

τήρηση των λογιστικών βιβλίων με βάσει τον κωδ.Ν.2190/1920 για την προσαρμογή 

των αποτελεσμάτων τους με τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τα Δ.Λ.Π. τα 

σενάρια που διακρίνονται είναι τα εξής: 

 Τα προ φόρων καθαρά κέρδη των Δ.ΛΠ. είναι μεγαλύτερα των 

αντίστοιχων κερδών του Κ.Ν. 2190/1920,  

 Τα προ φόρων καθαρά κέρδη των Δ.ΛΠ. είναι μικρότερα των 

αντίστοιχων κερδών του Κ.Ν. 2190/1920, 

 Η ζημία που προκύπτει από την εφαρμογή των Δ.Λ.Π. είναι 

μεγαλύτερη της αντίστοιχης ζημίας του Κ.Ν. 2190/1920,  

 Η ζημία που προκύπτει από την εφαρμογή των Δ.Λ.Π. είναι μικρότερη 

της αντίστοιχης ζημίας του Κ.Ν. 2190/1920,  

 Σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π. προκύπτούν ζημίες ενώ στα λογιστικά βιβλία 

του Κ.Ν. 2190/1920 προκύπτουν κέρδη, 
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 Σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π. προκύπτει κέρδος ενώ στα λογιστικά βιβλία 

του Κ.Ν. 2190/1920 προκύπτουν ζημίες 

Παρακάτω αναλύονται λεπτομερέστερα τα παραπάνω σενάρια και οι φορολογικές 

επιπτώσεις που προκύπτουν από αυτά τα σενάρια. 

 

4.9.5.2 Τα προ φόρων καθαρά κέρδη των Δ.Λ.Π. είναι μεγαλύτερα των 

αντίστοιχων κερδών του Κ.Ν. 2190/1920 

Η θετική διαφορά των κερδών των καταστάσεων των Δ.Λ.Π σε σχέση με το κέρδος  

που εξάγεται από τα λογιστικά βιβλία σύμφωνα με τον κωδ. Ν.2190/1920  

καταχωρείται στην πίστωση του λογαριασμού 87.00 με ταυτόχρονη χρέωση του 

λογαριασμού 41.87.00. Έπειτα  ακολουθούν οι έγγραφες διάθεσης των κερδών στους 

διάφορους λογαριασμούς. Υπενθυμίζεται πως το τακτικό αποθεματικό, τα μερίσματα 

καθώς και οι αμοιβές μελών Δ.Σ. υπολογίζονται επί των λογιστικών κερδών βάσει 

Δ.Λ.Π. και μόνο τα αφορολόγητα αποθεματικά υπολογίζονται επί των λογιστικών 

κερδών βάσει του Κ.Ν.2190/1920. 

Συντάσσεται, για τα επιπλέον κέρδη Δ.Λ.Π. προς διάθεση, «Πίνακας Διαθέσεως των 

Αποτελεσμάτων Δ.Λ.Π.», ο οποίος όπως προαναφέρθηκε ενοποιείται με τον 

συμβατικό «Πίνακα Διαθέσεως των Αποτελεσμάτων του Κ.Ν.2190/1920 » και οι 

οποίοι δημοσιεύονται. Επισημαίνεται πως τα επιπλέον κέρδη των Δ.Λ.Π. δεν 

υπόκειται σε φορολογία σύμφωνα με το άρθρο 140 του Κ.Ν.2190/1920 το οποίο 

ορίζει ότι: «Τα φορολογητέα κέρδη ή ζημιές της εταιρείας δεν επηρεάζονται από την 

εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων» σε περίπτωση που τα επιπλέον κέρδη 

των Δ.Λ.Π. δεν διανεμηθούν. Όμως, σύμφωνα με την περ. α’ §1 του άρθρου 99 του  

Ν.2238/1994125  αν αποφασιστούν τα εν λόγω κέρδη να διανεμηθούν πρέπει να 

φορολογηθούν. Υπενθυμίζεται πως για τα επιπλέον κέρδη δεν καταβλήθηκε φόρος 

εισοδήματος, συνεπώς μια διανομή των κερδών αυτών θα επιφέρει επιβάρυνση του 

αρχικού φόρου εισοδήματος.  Τα ποσά των επιπλέον κερδών των Δ.Λ.Π. που θα 

διανεμηθούν στους μετόχους θα αναχθούν σε μικτά ποσά με την προσθήκη του 

αναλογούντος φόρου εισοδήματος. Τέλος, επισημαίνεται πως από τα επιπλέον κέρδη 

                                                 
125 Σύμφωνα με την περ. α’ §1 του Ν.2238/1994: Επίσης, επί ημεδαπών ανώνυμων εταιριών, οι οποίες 
απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος βάσει ειδικών διατάξεων νόμων, αντικείμενο φόρου είναι τα 
κεφαλαιοποιούμενα ή διανεμόμενα με οποιαδήποτε μορφή κέρδη, μετά την αναγωγή αυτών σε μικτό 
ποσό με την προσθήκη του αναλογούντος σε αυτά φόρου εισοδήματος.  
Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου έχουν ανάλογη εφαρμογή και σε οποιαδήποτε περίπτωση 
κεφαλαιοποίησης ή διανομής κερδών γιο τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος.  
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των Δ.Λ.Π. προ φόρων θα αφαιρεθούν τα φορολογητέα κέρδη του Κ.Ν. 2190/1920, 

δηλαδή μετά την φορολογική αναμόρφωση των λογιστικών κερδών, για να 

υπολογιστεί το τελικό ποσό των διανεμόμενων επιπλέον κερδών των Δ.Λ.Π. 

  

4.9.5.3. Τα προ φόρων καθαρά κέρδη των Δ.ΛΠ. είναι μικρότερα  των αντίστοιχων 

κερδών του Κ.Ν. 2190/1920 

Σε περίπτωση που τα κέρδη βάσει του Κ.Ν.2190/1920 υπερβαίνουν αυτά των Δ.Λ.Π., 

τότε χρεώνεται ο λογαριασμός 87.20 «Επί έλαττον κέρδη χρήσεως Δ.Λ.Π» με 

ταυτόχρονη πίστωση του λογαριασμού 41.87.20 «Επί έλαττον κέρδη χρήσεως 

Δ.Λ.Π» με το ποσό της διαφοράς . 

Επιπρόσθετα, το τακτικό αποθεματικό, τα μερίσματα καθώς και οι αμοιβές μελών 

Δ.Σ. υπολογίζονται επί των λογιστικών κερδών βάσει Δ.Λ.Π. και αφαιρούνται από τα 

κέρδη του Κ.Ν.2190/1920. Το εναπομείναν ποσό διατίθεται ως αφορολόγητα 

αποθεματικά , έκτακτα αποθεματικά και υπόλοιπο κερδών εις νέο. Τέλος, 

δημοσιοποιείται «Πίνακας Διαθέσεως των Αποτελεσμάτων Δ.Λ.Π» ο οποίος όπως 

προαναφέρθηκε ενοποιείται με τον συμβατικό «Πίνακα Διαθέσεως των 

Αποτελεσμάτων του Κ.Ν.2190/1920 » και οι οποίοι δημοσιεύονται. 

 

4.9.5.4.Η ζημία που προκύπτει από την εφαρμογή των Δ.Λ.Π. είναι μεγαλύτερη της 

αντίστοιχης ζημίας του Κ.Ν. 2190/1920 

Για να απεικονιστεί η επιπλέον ζημία των Δ.Λ.Π.126 χρεώνεται στα λογιστικά βιβλία 

ο λογαριασμός 87.01 «Επιπλέον ζημίες χρήσεως Δ.Λ.Π.» με ταυτόχρονη πίστωση 

του λογαριασμού 41.87.01 «Επιπλέον ζημίες χρήσεως Δ.Λ.Π». Έπειτα , θα 

μεταφερθεί το υπόλοιπο του λογαριασμού 87.01 στην πίστωση 42.11  «Επιπλέον 

ζημίες χρήσεως Δ.Λ.Π εις νέο» και μαζί με το υπόλοιπο του 42.01 «Υπόλοιπο ζημιών 

εις νέο», απεικονίζουν το σύνολο των ζημιών των Δ.Λ.Π. που προορίζουν να 

καλυφθούν από καθαρά κέρδη Δ.Λ.Π. επόμενης χρήσεως (ή επόμενων χρήσεων). 

Τέλος, όπως είναι προφανές, δεν προκύπτει θέμα διανομής των κερδών και σύνταξης 

των αντίστοιχων πινάκων, διότι και με τα δύο λογιστικά συστήματα (Δ.Λ.Π. και 

Κ.Ν.2190/1920) εξάγεται ζημιά. 

 

                                                 
126 Σε σχέση με την ζημία που προκύπτει από τον Κ.Ν.2190/1920. 
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4.9.5.5. Η ζημία που προκύπτει από την εφαρμογή των Δ.Λ.Π. είναι μικρότερη της 

αντίστοιχης ζημίας του Κ.Ν. 2190/1920 

Για να απεικονιστεί η μικρότερη ζημία των Δ.Λ.Π.127 χρεώνεται στα λογιστικά βιβλία 

ο λογαριασμός 41.87.25 «Επί έλαττον ζημίες χρήσεως Δ.Λ.Π» με πίστωση του 

λογαριασμού 87.25 «Επί έλαττον ζημίες χρήσεως Δ.Λ.Π» κατά το ποσό της 

διαφοράς. Εν συνεχεία μεταφέρεται το υπόλοιπο του 87.25 «Επί έλαττον ζημίες 

χρήσεως Δ.Λ.Π» στην πίστωση του 42.15 «Επί έλαττον ζημίες χρήσεως Δ.Λ.Π» , το 

οποίο αφαιρούμενο από το χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασμού 42.01 «Υπόλοιπο 

ζημιών χρήσεως εις νέο» δίνει το ποσό των ζημιών των Δ.Λ.Π. που προορίζονται μα 

καλυφθούν από τα καθαρά κέρδη των Δ.Λ.Π. των επόμενων χρήσεων. 

 

4.9.5.6. Σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π. προκύπτούν ζημίες, ενώ στα λογιστικά βιβλία του 

Κ.Ν. 2190/1920 προκύπτουν κέρδη 

Πρωτίστως. πρέπει να απεικονιστεί η λογιστική ζημιά που προκύπτει από τα Δ.Λ.Π. 

χρεώνοντας το λογαριασμό 87.27 «Αρνητική διαφορά (ζημία) χρήσεως Δ.Λ.Π»  και 

πιστώνοντας τον λογαριασμό 41.87.27 «Αρνητική διαφορά (ζημία) χρήσεως Δ.Λ.Π». 

Εν συνεχεία, θα μεταφερθεί το χρεωστικό υπόλοιπο του 87.27 «Αρνητική διαφορά 

(ζημία) χρήσεως Δ.Λ.Π» στην πίστωση του 42.11 «Επιπλέον ζημίες χρήσεως Δ.Λ.Π 

εις νέο», το οποίο όπως προαναφέρθηκε θα συμψηφιστεί μόνο με των Δ.Λ.Π. 

καθαρών κερδών των επόμενων χρήσεων. 

Επιπρόσθετα σε αυτή την περίπτωση, λόγω των λογιστικών ζημιών δεν θα διατεθεί 

κανένα ποσό για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού καθώς και διανομή 

μερίσματος στους μετόχους128 , όμως θα μπορεί να σχηματιστούν αφορολόγητα 

αποθεματικά λόγω των κερδών που εμφανίζουν τα βιβλία του Κ.Ν.2190/1920129. 

 

4.9.5.7. Σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π. προκύπτούν κέρδη, ενώ στα λογιστικά βιβλία του 

Κ.Ν. 2190/1920 προκύπτουν ζημίες  

Θα γίνει η λογιστική απεικόνιση  των λογιστικών κερδών βάσει Δ.Λ.Π. με χρέωση 

του λογαριασμού 41.87.28 «Θετική διαφορά (κέρδος) χρήσεως Δ.Λ.Π.» και πίστωση 

του 87.28. Επιπρόσθετα , θα καταρτιστεί πίνακας διαθέσεως κερδών των Δ.Λ.Π., ο 

                                                 
127 Σε σχέση με την ζημία που προκύπτει από τον Κ.Ν.2190/1920. 
128 Επίσης δεν θα διανεμηθούν κέρδη στα μέλη του Δ.Σ. καθώς και στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό.  
129 Υπενθυμίζουμε πως σύμφωνα με την άποψη του Γρηγοράκου (2006), τα αφορολόγητα 
αποθεματικά θα προκύπτουν από τα φορολογικά κέρδη. 
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οποίος και θα δημοσιευτεί. Τέλος, τα ποσά που θα διανεμηθούν στους μετόχους130 

καθώς και στους λοιπούς δικαιούχους θα υπαχθεί σε φορολογία.   

 

4.9.6. Τελικές παρατηρήσεις Γρηγοράκου επί της διανομής των κερδών 

Ο πρόεδρος του επιστημονικού Συμβουλίου του Σ.Ο.Ε.Λ. παρατηρεί πως από την 

τήρηση των Δ.Λ.Π. συνεπάγονται κέρδη που προκύπτουν από την διαφορετική 

μέθοδο επιμέτρησης131 διαφόρων περιουσιακών στοιχείων, τα οποία αν λανθασμένα 

διανεμηθούν θα φέρουν σε σοβαρό κίνδυνο την ρευστότητα και την βιωσιμότητα των 

επιχειρήσεων132.  

Όσον αφορά τον Πίνακα Διαθέσεως των Αποτελεσμάτων ο Γρηγοράκος επικαλείται 

τα άρθρα 6133 και 50134 της 4ης Οδηγίας (78/660/ΕΟΚ) της Ε.Ε. και των §§ 8 και 10 

του Δ.Λ.Π. 1 οι οποίες δεν απαγορεύουν την σύνταξη επιπλέον καταστάσεων έτσι 

ώστε να παρέχεται πιο ολοκληρωμένη πληροφόρηση των χρηστών των καταστάσεων 

των Δ.Λ.Π. Συνεπώς, από τα άνω συμπεραίνει ο Γρηγοράκος πως όχι μόνο δεν 

απαγορεύεται η σύνταξη του Πίνακα Διαθέσεως των Αποτελεσμάτων αλλά και 

επιβάλλεται. 

Όσον αφορά την τήρηση των λογιστικών βιβλίων ο Γρηγοράκος παρατηρεί πως η 

πλειοψηφία των εισηγμένων επιχειρήσεων επέλεξαν να τηρούν τα λογιστικά τους 

βιβλία με βάση τις ισχύουσες διατάξεις της φορολογίας και συγκεκριμένα βάσει του 

Κ.Ν. 2190/1920 και συντάσσουν τις λογιστικές τους καταστάσεις εξωλογιστικά  

βάσει των Δ.Λ.Π. 

Όσον αφορά την Ε.Γ.Λ.Σ. ο Γρηγοράκος(2006) τάσσεται υπέρ της συνύπαρξης του 

Ε.Γ.Λ.Σ. και των Δ.Λ.Π., το οποίο φαίνεται επίσης από λογιστικές εγγραφές που 

παραθέτει για την διανομή των κερδών των Δ.Λ.Π. όπου και χρησιμοποιεί νέους 

λογαριασμούς βάσει του Ε.Γ.Λ.Σ. Επιπρόσθετα σύμφωνα με την §1 του άρθρου 139 

                                                 
130 Δεν θα υπαχθούν σε φορολογία τα κέρδη που διατέθηκαν σε τακτικό αποθεματικό. 
131 Υπενθυμίζουμε πως τα Δ.Λ.Π. έχουν υιοθετήσει την αρχή της εύλογης αξίας έναντι των ελληνικών 
προτύπων που αποτιμούν με βάση την αρχή της ιστορικής τιμής κτήσεως. 
132 Το θέμα της διανομής των «κερδών επιμέτρησης» επιμελήθηκε η Ε.Λ.Τ.Ε. η οποία υπέδειξε στις 
ελληνικές επιχειρήσεις ποια κέρδη των Δ.Λ.Π. διανέμονται ή όχι.  
133 Άρθρο 6 της 4ης Ευρωπαϊκής Οδηγίας(78/660/ΕΟΚ):  Τα Κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν ή να 
επιβάλλουν την προσαρμογή της διαρθρώσεως του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσεως ώστε 
να γίνεται εμφανής η διάθεση των κερδών ή η κάλυψη των ζημιών.   

134 Άρθρο 6 της 4ης Ευρωπαϊκής Οδηγίας(78/660/ΕΟΚ):Μαζί με τους ετήσιους λογαριασμούς 
και κατά τον ίδιο τρόπο πρέπει να δημοσιεύονται :  
- η προτεινόμενη διάθεση των κερδών ή κάλυψη των ζημιών ,  
- η διάθεση των κερδών ή κάλυψη των ζημιών. 
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του Κ.Ν. 2190/1920 η οποία αναφέρει πως η διοίκηση της εταιρίας μπορεί να 

χρησιμοποιεί το Ε.Γ.Λ.Σ. αποκλίνοντας από αυτό, όπου το θεωρεί αναγκαίο για χάριν 

της σωστής τήρησης των Δ.Λ.Π. συμπεραίνει ο συγγραφέας πως άρα δεν τίθεται θέμα 

κατάργησης του Ε.Γ.Λ.Σ. για τις εισηγμένες εταιρίες. 

Τέλος, το Δ.Λ.Π.1, σύμφωνα πάντα με τον Γρηγοράκο, δίνει ελευθερία στις εταιρίες 

στην σύνταξη του Ισολογισμού και της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως 

δίνοντας , μέσω παρατιθέμενων υποδειγμάτων, οδηγίες όσον αφορά την παροχή της 

ελάχιστης πληροφόρησης προς τους χρήστες των καταστάσεων. Οι επιχειρήσεις δεν 

είναι υποχρεωμένες να χρησιμοποιήσουν τα εν λόγω υποδείγματα, αλλά μπορούν να 

προσφύγουν στα υποδείγματα που παραθέτει το Ε.Γ.Λ.Σ., που ικανοποιούν πλήρως 

όλα τα κριτήρια της 4ης Ευρωπαϊκής Οδηγίας (78/660/ΕΟΚ) και η οποία οδηγία 

υπερισχύει οποιασδήποτε εσωτερικής διάταξης.  

 4.10. Διαφορές εισηγήσεων Ε.Λ.Τ.Ε. και Γρηγοράκου στο θέμα της διανομής 

κερδών με βάση τα Δ.Λ.Π. 

Πρέπει να επισημάνουμε πως μεταξύ της Ε.Λ.Τ.Ε. και του Γρηγοράκου υπάρχει 

μεγάλη διάσταση απόψεων στα εξής θέματα: 

 Κατάρτιση Πίνακας διαθέσεως των αποτελεσμάτων, 

 Τρόπο τήρησης των λογιστικών βιβλίων, 

 Υπολογισμός των αφορολογήτων αποθεματικών επί φορολογητέων ή 

λογιστικών κερδών, και  

 Χρήση του Ε.Γ.Λ.Σ. και των υποδειγμάτων του για την σύνταξη των 

οικονομικών καταστάσεων βάσει Δ.Λ.Π. 

 

Όσον αφορά τον Πίνακα Διαθέσεως των Αποτελεσμάτων, η Ε.Λ.Τ.Ε.(2006) 

επικαλείται το Δ.Λ.Π.1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων», το οποίο 

ρητά αναφέρει πως οι οικονομικές καταστάσεις είναι πέντε(5) και στην οποία δεν 

συμπεριλαμβάνεται ο Πίνακας Διαθέσεως των Αποτελεσμάτων, συνεπώς κανένας δεν 

θα έχει την απαίτηση να συνταχθεί ο εν λόγω Πίνακας.  Εν αντιθέσει, ο κ. 

Γρηγοράκος(2006) επισημαίνει πως το Ευρωπαϊκό Δίκαιο υποχρεώνει τις εταιρίες να 

συντάσσουν τις καταστάσεις έτσι ώστε να διαφαίνεται η διάθεση των κερδών. 

Συνεπώς, ισχυρίζεται ο κ.Γρηγοράκος(2006), και με το δεδομένο πως το Δ.Λ.Π.1  

«Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» δεν απαγορεύει την σύνταξη 

πρόσθετων καταστάσεων, η σύνταξη του Πίνακα Διαθέσεως των αποτελεσμάτων 

εξυπηρετεί των σκοπό που θέτει η ευρωπαϊκή νομοθεσία. 
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Εν συνεχεία, η Ε.Λ.Τ.Ε.(2006) δεν αμφισβητεί την ελληνική νομοθεσία 

(Ν.3301/2004) η οποία ορίζει πως οι επιχειρήσεις μπορούν να επιλέξουν να τηρούν 

τα λογιστικά τους βιβλία είτε με βάση την φορολογική νομοθεσία είτε με βάση τους 

κανόνες και τις αρχές των Δ.Λ.Π. Επισημαίνουν, πως η φορολογική νομοθεσία δεν 

ταυτίζεται με τη νομοθεσία  «Περί Ανωνύμων Εταιριών», συνεπώς όταν επιλέγεται 

να τηρούνται τα βιβλία με βάση την φορολογική νομοθεσία ακολουθούνται οι 

διατάξεις της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας και όχι του Κ.Ν. 2190/1920. 

επιπρόσθετα, θα συντάσσονται δύο (2)  οικονομικές  καταστάσεις, λογιστικές και 

φορολογικές οι  οποίες θα προκύπτουν από  τα δεδομένα των τηρούμενων λογιστικών 

βιβλίων. Ο κ. Γρηγοράκος(2006), χωρίς να υποστηρίζει την ορθότητα της πρακτικής 

που ακολουθούν οι ελληνικές επιχειρήσεις, επισημαίνει πως  τα λογιστικά βιβλία των 

περισσοτέρων επιχειρήσεων τηρούνται με βάση το Κ.Ν. 2190/1920, το Ε.Γ.Λ.Σ. και 

την φορολογική νομοθεσία.  

Όσον αφορά τα αφορολόγητα αποθεματικά η Ε.Λ.Τ.Ε.(2006) τάσσεται υπέρ του 

υπολογισμού αυτών επί των λογιστικών, κατά Δ.Λ.Π., κερδών, όπως έχουν 

υιοθετήσει και οι περισσότερες επιχειρήσεις. Απεναντίας, ο κ. Γρηγοράκος (2006) 

υποστηρίζει πως τα αφορολόγητα αποθεματικά υπολογίζονται επί των φορολογικών 

κερδών. Τέλος, και οι δύο πλευρές συμφωνούν για τον υπολογισμό των άλλων 

στοιχείων της διάθεσης των κερδών (τακτικό αποθεματικό, μέρισμα πρώτο, αμοιβές 

μελών Δ.Σ.) να υπολογίζονται επί των λογιστικών, κατά Δ.Λ.Π., κερδών.  

Τέλος, όσον αφορά την γενικότερη χρήση του Ε.Γ.Λ.Σ. και των υποδειγμάτων του η 

Ε.Λ.Τ.Ε.(2006) επικαλείται το εδ.4 της §1 του άρθρου 139 του Κ.Ν. 2190/1920, το 

οποίο ορίζει πως τα άρθρα  42γ και 42δ του ίδιου νόμου, τα οποία παραπέμπουν στα 

υποδείγματα του Ε.Γ.Λ.Σ. δεν έχουν εφαρμογή όταν εφαρμόζονται προαιρετικά ή 

υποχρεωτικά τα Δ.Λ.Π. Εν αντιθέσει, ο κ. Γρηγοράκος(2006), επικαλείται αφενός την 

4η Ευρωπαϊκή Οδηγία η οποία υπερισχύει οποιασδήποτε εσωτερικής διάταξης και πιο 

συγκεκριμένα  το γεγονός ότι τα υποδείγματα του Ε.Γ.Λ.Σ. ικανοποιούν πλήρως τα 

απαιτούμενα κριτήρια που θέτει η Ε.Ε. και αφετέρου τα πρώτα τρία (3) εδάφια της §1 

του άρθρου 139 του Κ.Ν. 2190/1920 τα οποία αναφέρουν πως η διοίκηση μπορεί να 

κάνει χρήση του Ε.Γ.Λ.Σ. και να αποκλίνει από αυτό όπου το θεωρεί αναγκαίο για 

την ορθή εφαρμογή των Δ.Λ.Π.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ V 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΡΔΩΝ ΤΗΣ 
Cretafarm – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 
 
 
5.1. Γενικά Στοιχεία της Cretafarm 

Η ΚΡΕΤΑΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. ιδρύθηκε την 1η Οκτωβρίου 1979 από τους αδελφούς 

Στυλιανό και Σπυρίδωνα Δομαζάκη. Η εταιρία είναι από το έτος 2000 εισηγμένη στο 

Χρηματιστήριο Αθηνών και έχει ως βασικό της αντικείμενο δραστηριότητα την 

παραγωγή και την επεξεργασία νωπού χοιρινού κρέατος, αλλαντικών και 

κρεατοσκευασμάτων. Διακρίνεται από την καθετοποίηση που επέτυχε  σε 

βιομηχανίες όπως του κλάδου παραγωγής επεξεργασίας και εμπορίας κρέατος και 

αλλαντικών, πράγμα το οποίο την επέτρεψε να δραστηριοποιηθεί και στην 

ιδιοπαραγωγή ζωοτροφών οι οποίες χρησιμοποιούνται για την εκτροφή και πάχυνση 

των ζώων. 

Σκοπός της εταιρείας, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 3 του καταστατικού της είναι: 

• Η παραγωγή, εκτροφή και πάχυνση ζώων εσωτερικού ή εξωτερικού, 

• Η παραγωγή κτηνοτροφών εν γένει, 

• Η επεξεργασία, συσκευασία, κατάψυξη και διάθεση νωπού, εψυγμένου και 

κατεψυγμένου κρέατος ως και προϊόντων ή υποπροϊόντων αυτού, 

• Η εμπορία των παραγομένων ως άνω ειδών ως και άλλων συναφών παραγωγής 

τρίτων, 

• Η έρευνα προς ανάπτυξη και βελτίωση της παραγωγής κρέατος, 

• Η διενέργεια πάσης άλλης συναφούς επιχειρήσεως, 

• Η συμμετοχή της Εταιρίας σε επιχειρήσεις με το αυτό ή μη αντικείμενο εργασιών 

και υπό οιανδήποτε νομική μορφή, και 

• Η ανάληψη αντιπροσωπεύσεως οίκων εσωτερικού και εξωτερικού. 

Μέτοχοι της ΚΡΕΤΑΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. είναι ο Εμμανουήλ Στ. Δομαζάκης και ο 

Κωνσταντίνος Στ. Δομαζάκης  που κατέχουν  το 40,09% και το 40,08%  του 

μετοχικού κεφαλαίου αντίστοιχα. Το υπόλοιπο 19,83% του μετοχικού κεφαλαίου 

είναι διασκορπισμένο στο επενδυτικό κοινό. 

Ο όμιλος Κρέτα Φαρμ περιλαμβάνει τις εξής εταιρίες : 

 Κρέτα Φαρμ Α.Β.Ε.Ε., 
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 ΦΑΡΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΒΕΕ’’ πρώην “ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ’’ με 

ποσοστό συμμετοχής 98%, 

 ΕΥΡΩΚΡΕΤΑ ΑΒΕΤΤΕ με ποσοστό συμμετοχής 0% (ενοποιείται 

λόγω “κοινής διοίκησης’’), 

 ΤΕΤΟΦΑΡΜΑ ΑΕ με ποσοστό συμμετοχής 80%, και  

 CRETA FARM CYPRUS Ltd με ποσοστό συμμετοχής 100%. 

 

5.2. Διανομή κερδών της Κρέταφαρμ Α.Β.Ε.Ε.  

5.2.1. Διανομή κερδών της Κρέταφαρμ Α.Β.Ε.Ε. κατά την τριετία 2002-2004   

Η εταιρία κατά την διάρκεια της τριετίας 2002 - 2004 παρουσιάζει σταθερότητα, με 

χαμηλή πτωτική τάση, στο επίπεδο των καθαρών κερδών προς διάθεση. Πιο 

συγκεκριμένα σημείωσε καθαρά κέρδη προς διάθεση 4.764.000€, 4.455.000€ και  

4.327.000€ κατά τις χρήσεις 2002, 2003 και 2004 αντίστοιχα.  

Όσον αφορά την διάθεση των κερδών αυτών πρέπει να επισημανθεί πως κατά πάγια 

τακτική της εταιρίας τα μέλη του Δ.Σ. δεν αμείβονται βάσει των κερδών της 

επιχείρησης. Επιπρόσθετα κατά την εν λόγω τριετία δεν έγινε καμία διανομή κερδών 

στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό. 

Η εταιρία  υποχρεούται να σχηματίζει ετησίως τουλάχιστον 5% των κερδών μετά την 

αφαίρεση των ζημιών προηγούμενων χρήσεων , των λοιπών μη ενσωματωμένων στο 

λειτουργικό κόστος φόρων και του αναλογούντος φόρου εισοδήματος της χρήσης  

μέχρι να ανέλθει αυτό στο επίπεδο του 1/3(ή 33,33%) του μετοχικού κεφαλαίου. Η 

εταιρία κατά τις χρήσεις 2002, 2003 και 2004 έχει σχηματίσει για τακτικό 

αποθεματικό 170.000€, 167.000€ και 107.000€  αντίστοιχα. Επιπρόσθετα το τακτικό 

αποθεματικό κατά τη διάρκεια των εν λόγω χρήσεων καταλαμβάνει το 3,7%, 3,6% 

και  2,47% των κερδών προς διάθεση αντίστοιχα με μέσο όρο τριετίας 3,26%.Πρέπει 

να επισημανθεί πως το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά τις χρήσεις 2002, 2003 

και 2004 είναι 11.256.000€, 11.256.000€ και 24.656.000€ αντίστοιχα, ενώ το επίπεδο 

του συνολικού τακτικού αποθεματικού στον Ισολογισμό  κατά τις ίδιες χρήσεις είναι 

579.069€ 745.909€ και 852.544€. Επιπρόσθετα το τακτικό αποθεματικό κατά τις 

τρεις χρήσεις κυμαίνεται στο 5,2% , 6,6% και 7,6% του μετοχικού κεφαλαίου. 

Συνεπώς δεν έχει εξαντληθεί η υποχρέωση σχηματισμού τακτικού αποθεματικού 

διότι τα άνω ποσοστά υπολείπονται κατά πολύ του 1/3 (ή 33,33%)του μετοχικού 

κεφαλαίου. 
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Όσον αφορά το διανεμόμενο μέρισμα, υπενθυμίζουμε πως η εταιρία υποχρεούται να 

διανείμει ως ελάχιστο μέρισμα είτε το 35% των λογιστικών κερδών μετά την 

αφαίρεση του αναλογούντος φόρου, τις κρατήσεις για σχηματισμό τακτικού 

αποθεματικού, τις ακάλυπτες ζημίες προηγούμενων χρήσεων και τα κέρδη από 

εκποίηση μετοχών θυγατρικής, είτε το 6% του μετοχικού κεφαλαίου μετά την 

αφαίρεση του αναλογούντος σε αυτό  (το 6% και όχι τα λογιστικά κέρδη χρήσεως ) 

φόρο. Κατά τις χρήσεις 2002, 2003 και 2004 διέμεινε η εταιρία ως μέρισμα , υπό την 

μορφή πρώτου, πρόσθετου καθώς και πρόσθετου προς κεφαλαιοποίηση μέρισμα,  

αξίας 799.500€, 466.375€ και 2.063.600€ αντίστοιχα. Αναλυτικότερα το ποσοστό 

των κερδών προς διάθεση που καταλαμβάνεται από τα διανεμόμενα μερίσματα 

κυμαίνονται 17,95%, 9,8% και 47,70 με μέσο όρο τριετίας 25,14%. Το μέρισμα που 

υποχρεούταν η εταιρία να καταβάλλει ως πρώτο μέρισμα σύμφωνα με το άρθρο  45 

του Ν.2190/1920 κατά τις εν λόγω χρήσεις είναι 438.984, 438.984 και  961.584 ενώ 

σύμφωνα με  το άρθρο 3 του Α.Ν.148/1967 καθώς και σύμφωνα με την εγκύκλιο 

1045732/ πολ. 1120/1993 του Υπουργείου Οικονομικών το μέρισμα κυμαίνεται 

1.086.192, 784.550 και 852.885 αντίστοιχα.  

Η εταιρία έκανε χρήση των αναπτυξιακών νόμων και των πλεονεκτημάτων τους 

διαθέτοντας κατά τις χρήσεις 2002,2003 και 2004 2.435.582(αναπτυξιακός νόμος 

άρθρου 5 του Ν.2601/1998), 2.713.769(αναπτυξιακοί νόμοι άρθρου 12 του 

Ν.1892/1990 592.628 , άρθρου 5 του Ν.2601/1998 1.036.709 και άρθρου 2 του 

Ν.3220/2004 1078431) και 2.153.831(αναπτυξιακός νόμος άρθρου 5 του 

Ν.2601/1998). Αναλύοντας τα δεδομένα των αφορολογήτων αποθεματικών 

καταλήγετε στο συμπέρασμα πως η εταιρία έκανε σε υψηλό βαθμό χρήση των 

πλεονεκτημάτων που δίνουν οι αναπτυξιακοί νόμοι , πράγμα το οποίο φαίνεται από 

το ποσοστό των κερδών διάθεσης που καταλαμβάνουν, το οποίο κυμαίνεται για τις 

χρήσεις 2002, 2003 και 2004 στο 51,12%, 60,91% και 49,78% αντίστοιχα, με μέσο 

όρο τριετίας 53,97%.  Συνεπώς παρατηρείται στα συσσωρευμένα αφορολόγητα 

αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμου του Ισολογισμού μία αύξηση κατά 34,43% 

κατά την διάρκεια της εν λόγω τριετίας.   

Όσον αφορά τα υπόλοιπα κέρδη εις νέο η επιχείρηση παρακράτησε κατά τις χρήσεις 

2002, 2003 και 2004 1.114.070, 1.114.070 και 2.815. Ειδικότερα τα παρακρατηθέντα 

κέρδη καταλαμβάνουν κατά την διάρκεια της τριετίας  25%, 23,38 και 0,06% των 

κερδών προς διάθεση με μέσο όρο τριετίας 16,15%. 
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5.2.2. Διάθεση των κερδών κατά την πρώτη χρήση(2005) εφαρμογής των Δ.Λ.Π. 

Κατά την πρώτη χρονιά εφαρμογής των Δ.Λ.Π. η εταιρία παρουσίασε κέρδη προ 

φόρων 3.773.174 έναντι  3.112.000 το 2004. Επισημαίνεται πως τα κέρδη του 2004 

έχουν προσαρμοστεί στους κανόνες των Δ.Λ.Π., έτσι ώστε να καταστεί πιο 

ουσιαστική η σύγκριση των δύο διαδοχικών ετών. Συνεπώς,  η αύξηση των κερδών 

που σημειώθηκε κατά αυτή τη χρήση κυμαίνεται στο 21,25%. Παρακάτω 

απεικονίζεται γραφικά η εξέλιξη των κερδών κατά την τετραετία 2002-2005.  
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Όσον αφορά τα κέρδη προς διάθεση, σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π., κατά την χρήση 2005 

ανήλθαν στο επίπεδο των 2.255.397 έναντι 4.326.881 μείωση δηλαδή κατά 47,88%. 

Τα μειωμένη κέρδη προς διάθεση της χρήσης 2005 οφείλεται κατά κύριο λόγο στην 

διανομή μερισμάτων της χρήσης 2004, η οποία εγκρίθηκε στο 2005 ύψους 938.000. 

Συνεπώς κατά την διάρκεια της τετραετίας 2002-2005 τα κέρδη προς διάθεση 

εξελίχθηκαν  ως εξής: 
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Το τακτικό αποθεματικό κατά την χρήση 2005 ανήλθε στο επίπεδο των 173.824 ή 

5,44% των λογιστικών κερδών, βάσει Δ.Λ.Π., μετά την αφαίρεση των υπολοίπων 

ζημιών προηγούμενων χρήσεων και των εταιρικών βαρών. Το ελάχιστο ποσό που 
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ήταν υποχρεωμένη η εταιρία να κρατήσει για τακτικό αποθεματικό ήταν 159.670135. 

Όπως  έχει επισημανθεί προηγουμένως η εταιρία έχει το δικαίωμα να σχηματίζει 

ποσοστό μεγαλύτερο του 5% των λογιστικών κερδών, όχι όμως μικρότερο. Τέλος το 

τακτικό αποθεματικό καταλαμβάνει το 7,7% των κερδών προς διάθεση. Συνεπώς το 

τακτικό αποθεματικό κατά την διάρκεια της τετραετίας εξελίχθηκε ως εξής: 
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Όσον αφορά το πρώτο μέρισμα της χρήσης, η τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε 

διανομή μερίσματος χρήσης 2005 ύψους 515.900 ή 0,035 ανά μετοχή. Συνεπώς το 

μέρισμα  της εν λόγω χρήσης είναι μειωμένο κατά 1.547.700 ή 66,67%. Όπως 

προαναφέρθηκε αιτία του χαμηλού μερίσματος, σε σχέση πάντα με το 2004, είναι η 

διάθεση των κερδών της χρήσης για πληρωμή μερισμάτων της προηγούμενης χρήσης.  

Το πρώτο μέρισμα καταλαμβάνει το 22,87% των κερδών προς διάθεση. Σύμφωνα με 

την ισχύουσα νομολογία το μέρισμα που προκύπτει  από το άρθρο 45 του 

Ν.2190/1920 είναι 505.186136 και σύμφωνα το  άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967 

(τροποποιημένο με το άρθρο 1 του Ν.876/1979) ανέρχεται στο επίπεδο των 

1.056.851137. Συνεπώς, η εταιρία ήταν υποχρεωμένη να διανείμει ως μέρισμα το ποσό 

των 1.056.851 εκτός αν με πλειοψηφία 70%   αποφάσισε να διανείμει το μέρισμα που 

προκύπτει από το Ν.2190/1920. Έτσι, η Γενική Συνέλευση της εταιρίας αποφάσισε 

πως θα διανεμηθεί 515.900 (ποσό ελάχιστα μεγαλύτερο του 505.186) χωρίς να έχει 

υποχρέωση να κεφαλαιοποιήσει την διαφορά μεταξύ του διανεμηθέντος μερίσματος 

και του μερίσματος που προκύπτει από το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967. 

                                                 
135 Λογιστικά κέρδη χρήσεως (3.773.174) – Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων (25.719) – 
Φόρος εισοδήματος (554.058) = 3.193.397 * 5% = 159.670 
136 Μετοχικό Κεφάλαιο (12.382.000) * 6% = 742.920 – αναλογούντα σε αυτό φόρο εισοδήματος 
(742.920 * 32%) = 505.186 
137 Λογιστικά κέρδη χρήσεως (3.773.174) – Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων (25.719) – 
Φόρος εισοδήματος (554.058) – Τακτικό αποθεματικό (173.824) = 3.019.574 * 0,35 = 1.056.851  
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Από τα άνω προκύπτει πως τα μερίσματα κατά την διάρκεια της τετραετίας έχουν 

εξελιχθεί ως εξής: 
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Στην χρήση 2005 δεν λήφθηκε καμία απόφαση για σχηματισμό αφορολογήτου 

αποθεματικού καθώς και για διανομή κερδών είτε στα μέλη του Δ.Σ. είτε στο 

εργατοϋπαλληλικό προσωπικό.  

Όσον αφορά τα υπόλοιπα κέρδη εις νέο κατά την διάρκεια της χρήσης  2005 η 

εταιρία παρακράτησε 1.565.673 έναντι 2.815.000 το 2004. Επιπλέον τα 

παρακρατηθέντα κέρδη καλύπτουν το 69,41% των κερδών προς διάθεση. Συνεπώς τα 

παρακρατηθέντα κέρδη κατά την διάρκεια της τετραετίας απεικονίζεται ως εξής: 
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Τέλος η συνολική διάθεση των κερδών της χρήσεως 2005 έγινε ως εξής: 
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5.2.3.Τελικές παρατηρήσεις της διανομής των κερδών της Κρέτα Φαρμ Α.Β.Ε.Ε. 
Πρέπει να επισημανθεί πως η Κρέτα Φαρμ Α.Β.Ε.Ε. είναι μια οικογενειακή 

επιχείρηση, στην οποία τα δύο αδέλφια Δομαζάκη κατέχουν το 80%. Μία τέτοια 

οικογενειακή εταιρία θα εστιάζει προφανώς στην μακροβιωσιμότητα της, 

παρακρατώντας τα περισσότερα κέρδη της , υπό την μορφή αποθεματικών και 

υπολοίπων κέρδη εις νέο. Επιπρόσθετα, η εταιρία λόγω των αυξημένων αναγκών για 

στρατηγικές επενδύσεις διατήρησε ένα μεγάλο ποσοστό των  κερδών έτσι ώστε να 

επανεπενδυθούν  και να χρηματοδοτηθούν οι εν λόγω επενδύσεις. Συνεπώς 

παρατηρούμε  πως το 74,13% των συνολικών κερδών προς διάθεση, κατά την 

διάρκεια της υπό μελέτη τετραετίας, παρακρατήθηκαν στην επιχείρηση είτε υπό την 

μορφή τακτικών και αφορολογήτων αποθεματικών είτε υπό την μορφή υπολοίπων 

κερδών εις νέο.  

Όσον αφορά το τακτικό αποθεματικό η εταιρία σαφώς εφαρμόζει την εγκύκλιο 

1045732/ πολ. 1120/1993 του Υπουργείου Οικονομικών , η οποία ρητά προσδιορίζει 

πως όταν σχηματίζονται αφορολόγητα αποθεματικά, αφαιρείται από τα καθαρά κέρδη 

ο «θεωρητικός» φόρος και όχι ο  αναλογούν φόρος, ο οποίος εμφανίζεται στον 

λογαριασμό 88.00 «Φόρος εισοδήματος» και στον Πίνακα Διαθέσεως 

Αποτελεσμάτων. Ο «θεωρητικός» φόρος είναι αυτός που προκύπτει από τον 

πολλαπλασιασμό των κερδών του Ισολογισμού επί των ενιαίο φορολογικό 

συντελεστή χωρίς να γίνει καμία αναμόρφωση. Συνεπώς κατά το 2002 και 2003  η 

εταιρία επειδή σχημάτισε αφορολόγητα αποθεματικά ακολουθώντας τις οδηγίες του 

Υπουργείου Οικονομικών έπρεπε να σχηματίσει τακτικό αποθεματικό 163.648 και 

120.420 αντίστοιχα. Συνεπώς επειδή η εταιρία σχημάτισε μεγαλύτερα των ελαχίστων 

παραπάνω ποσών δεν υπάρχει καμία παράβαση της νομοθεσίας. Κατά το 2004 η 

εταιρία, σχηματίζοντας αφορολόγητα αποθεματικά, κράτησε λιγότερα ποσά για 

τακτικό αποθεματικό, σε σχέση με αυτό που ορίζουν οι Οδηγίες. Ειδικότερα, η 

εταιρία έπρεπε να σχηματίσει 127.172 και παρακράτησε εν τέλει 106.635 για τακτικό 

αποθεματικό. Θεωρούμαι πως η διαφορά έγκειται σε πληροφορίες, οι οποίες δεν είναι 

εις γνώση μας, μιας και η εταιρία δεν έχει υποστεί καμία κύρωση για την εν λόγω 

αιτία από τις εποπτικές αρχές. 
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Η εταιρία εφαρμόζει, κατά την ταπεινή μας γνώμη, μία ασταθής μερισματική 

πολιτική. Αναλυτικότερα, παρατηρείται οι εξής διαφορές των διανεμηθέντων 

(πρώτων και πρόσθετων)  μερισμάτων σε δύο διαδοχικές χρήσεις: 

 2002-2003 : Αύξηση 72%, 

 2003-2004:  Αύξηση 17%, και 

 2004-2005:  Μείωση 66,67%. 

Ωστόσο η εταιρία, μολονότι οικογενειακή, επέτυχε να διανείμει το 24,34% των 

συνολικών κερδών προς διάθεση, ικανοποιώντας τους εξωτερικούς μετόχους της. 

Κατά την χρήση 2002, 2003 και 2005 η εταιρία προφανώς ακολουθώντας το άρθρο 

45 του Κ.Ν.2190/1920 υπολόγισε το πρώτο μέρισμα με βάση το μετοχικό της 

κεφάλαιο. Αναλυτικότερα, η Γενική Συνέλευση με ποσοστό άνω του 70% έκανε 

χρήση του δικαιώματος, και διέμεινε το μέρισμα που προκύπτει από το άρθρο 45 του 

Κ.Ν.2190/1920 παρακάμπτοντας το Α.Ν.148/1967, από το οποίο προκύπτει μέρισμα 

μεγαλύτερο από αυτό του νόμου «περί ανωνύμων εταιριών». Σε αυτό το σημείο 

πρέπει να επισημανθεί πως μία πλειοψηφία άνω του 70% του μετοχικού κεφαλαίου 

είναι εύκολο να επιτευχθεί στην Γενική Συνέλευση της εν λόγω εταιρίας, λόγω του 

αυξημένου ποσοστού που κατέχουν οι αδελφοί Δομαζάκη. Εν αντιθέσει, κατά την 

χρήση του 2004 αποφάσισε να διανείμει μεγαλύτερο μέρισμα από αυτό που 

προκύπτουν και από τους δύο άνω νόμους. 

Όσον αφορά την πρώτη χρήση της εφαρμογής των Δ.Λ.Π. η εταιρία ορθώς υπολόγισε 

όλα τα συστατικά στοιχεία της διάθεσης των κερδών της επί των νέων λογιστικών 

κερδών βάσει Δ.Λ.Π. Ωστόσο, λόγω της ανυπαρξίας των αφορολογήτων 

αποθεματικών, σε αυτή την χρήση, δεν είμαστε σε θέση να κατανοήσουμε αν η 

εταιρία εφάρμοσε τις οδηγίες της Ε.Λ.Τ.Ε. ή αυτές του κ. Γρηγοράκου. Επιπρόσθετα, 

η εταιρία δεν κατάρτισε  Πίνακα Διαθέσεως των Αποτελεσμάτων όπως υπογραμμίζει 

ο Γρηγοράκος, αλλά Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων σύμφωνα με την 

Ε.Λ.Τ.Ε. Ωστόσο, η μορφή της Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, στις 

δημοσιευμένες εκθέσεις καθώς και στο ετήσιο δελτίο, είναι πολύ συνοπτική 

καθιστώντας αδύναμους τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων να 

κατανοήσουν πως διέθεσε η εταιρία τα κέρδη της. Τέλος, λόγω έλλειψης των 

σχετικών πληροφοριακών στοιχείων είναι αδύνατον προς εμάς να συμπεράνουμε αν η 

εταιρία ακολούθησε τις υποδείξεις της Ε.Λ.Τ.Ε. και απέκλεισε από την διανομή 

κερδών τα από την Ε.Λ.Τ.Ε. υπαγορευόμενα κέρδη.    
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5.4.Συμπεράσματα – Προτάσεις 

Αναμφίβολα, μία από τις σημαντικότερες αποφάσεις που πρόκειται να πάρει η 

διοίκηση της οικονομικής μονάδας είναι ο προγραμματισμός της διάθεσης των 

κερδών. Αυτή η απόφαση πρέπει να χαρακτηριστεί από ιδιαίτερη μελέτη των 

εξωγενών και ενδογενών παραγόντων της επιχείρησης. Όσον αφορά τους εξωγενείς 

παράγοντες η οικονομική μονάδα πρέπει να κατανοήσει το χρηματιστηριακό κλίμα 

που επικρατεί στην χώρα αλλά και διεθνώς. Αναλυτικότερα , η διοίκηση της μονάδας 

θα πρέπει να αναλογιστεί να διανείμει  ένα αρκετά ικανοποιητικό ποσό για μέρισμα, 

έτσι ώστε αφενός να μην προκληθεί μείωση της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής 

της  και αφετέρου να μπορεί να διατηρήσει αυτό επίπεδο του διανεμόμενου 

μερίσματος και στις επόμενες χρήσεις. Συνεπώς, παρατηρείται στην διεθνή πρακτική, 

πως οι εισηγμένες οικονομικές μονάδες ενώ σημειώνουν αύξηση των ετήσιων κερδών 

από μία χρήση στην άλλη, δεν προβαίνουν σε αύξηση των διανεμόμενων 

μερισμάτων, διότι δεν θεωρείται αυτή η αύξηση των κερδών μόνιμη. Επιπρόσθετα, 

ένας σημαντικός παράγοντα που πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη από την διοίκηση 

της οικονομικής μονάδας είναι η μετοχική σύνθεση και το προφίλ των μετόχων. Πιο 

συγκεκριμένα, μια επιχείρηση που κατέχεται από λίγους μετόχους, οι οποίοι 

ενδιαφέρονται για την μακροπρόθεσμη πορεία της επιχείρησης, έχει ως συνέπεια 

αυτοί οι μέτοχοι να είναι ικανοποιημένοι με ένα χαμηλότερο μέρισμα, έτσι ώστε αυτά 

τα παρακρατηθέντα κέρδη να επενδυθούν σε παραγωγικές επενδύσεις που 

ενδεχομένως να αυξήσουν την αξία της επιχείρησης. Εν αντιθέσει, μέτοχοι που 

προσβλέπουν σε κερδοσκοπικά παιχνίδια, κατέχουν την μετοχή της οικονομικής 

μονάδας σε βραχυπρόθεσμη ή μεσοπρόθεσμη βάση, με συνέπεια να αποζητούν την 

διανομή όσο το δυνατόν μεγαλύτερου μερίσματος. Όσον αφορά τους ενδογενείς 

παράγοντες των οικονομικών μονάδων, οι διοικήσεις πρέπει να αναλογιστούν αφενός 

τις ταμειακές ανάγκες της (ρευστότητα) και αφετέρου τις ανάγκες της για επιπλέον 

επενδύσεις που θα δημιουργήσουν αξία για την επιχείρηση. Ειδικότερα, μια 

επιχείρηση που αντιμετωπίζει πρόβλημα ρευστότητας δεν μπορεί να προβεί σε 

διανομή υψηλών μερισμάτων διότι θα προκληθούν μεγάλα προβλήματα στην 

εύρυθμη λειτουργία   των καθημερινών αλλά και έκτακτων συναλλαγών καθώς και 

στην κάλυψη των ταμειακών αναγκών που απορρέουν από αυτές τις συναλλαγές. 

Αυτό το πρόβλημα μπορεί να προκαλέσει μέχρι και διάλυση της εταιρίας και 

αντιμετωπίζεται ιδιαίτερα στην χώρα μας, μιας και το πρόβλημα της ρευστότητα 
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μαστίζει ολοένα και περισσότερο τις ελληνικές επιχειρήσεις. Επιπρόσθετα, όσον 

αφορά τις επενδύσεις, η οικονομική μονάδα πρέπει συνεχώς να αγωνιά για την 

χρηματοδότηση στρατηγικών επενδύσεων που θα αυξήσουν είτε την σημερινή αξία 

της είτε θα δημιουργήσουν τις κατάλληλες προϋποθέσεις έτσι ώστε να αυξηθεί η 

μελλοντική αξία της. Συνεπώς από τα άνω, πρέπει να εξαχθεί το συμπέρασμα πως δεν 

υπάρχει μία γενικότερη φόρμουλα – κανόνας για το πώς θα διατεθούν τα κέρδη των 

οικονομικών μονάδων. Κάθε επιχείρηση, πρέπει να μελετήσει μεμονωμένα το 

εξωτερικό και εσωτερικό της περιβάλλον, καθώς και τους στόχους της έτσι ώστε να 

κρίνει καταλλήλως περί της διάθεσης των κερδών της. 

Όσον αφορά την διάθεση των κερδών στην Ελλάδα, το σύνολο των Α.Ε. εφάρμοζαν 

τις διατάξεις του Ν.2190/1920 καθώς και οδηγίες που έδιναν διάφορες αρμόδιες 

αρχές (Υπουργείο Οικονομικών, Ν.Σ.Κ., Ε.ΣΥ.Λ. κ.λπ.). Πρέπει  να επισημανθεί πως 

παλαιότερα επικρατούσε μεγάλη σύγχυση μεταξύ των επιχειρήσεων σε ειδικότερα 

θέματα που αφορούν την διάθεση των κερδών τους  λόγω της προχειρότητας ή ακόμα 

πολλές φορές της παντελούς έλλειψης της νομοθεσίας. Ενδεικτικά αναφέρουμε το 

γεγονός πως παλαιότερα επικρατούσε διχογνωμία περί της αφαίρεσης ή όχι  του 

φόρου εισοδήματος για τον υπολογισμό του τακτικού αποθεματικού, όπου το 

Υπουργείο Οικονομικών καθυστερημένα εξέδωσε οδηγίες τασσόμενο υπέρ της 

αφαίρεσης του φόρου. Ύστερα από πολλές πιέσεις αναγνωρισμένων ενώσεων όπως 

το Ε.ΣΥ.Λ. αλλά και έγκριτων ορκωτών λογιστών, έδιναν οι νομοθέτες σχετικές 

οδηγίες για ειδικότερα θέματα που αφορούν την διάθεση των κερδών των ελληνικών 

επιχειρήσεων.    

Όσον αφορά το Ν.2190/1920 πρέπει να επισημανθεί πως θέτει κάποιους 

συγκεκριμένους περιορισμούς138, οι οποίοι δημιουργήθηκαν ώστε να ενισχυθεί η 

μακροβιωσιμότητα των ελληνικών ανωνύμων εταιριών. Επιπρόσθετα, όπως είναι 

ευρέως γνωστόν, ο Ν.2190/1920 όσον αφορά την διάθεση των κερδών επιβάλλει 

μόνον την διατήρηση του τακτικού αποθεματικού και του πρώτου μερίσματος 

εξουσιοδοτώντας το καταστατικό να αποφασίσει για την τύχη του υπολοίπου των 

κερδών. Υπενθυμίζουμε πως όλες οι ανώνυμες μη εισηγμένες που δεν εφαρμόζουν 

προαιρετικά τα Δ.Λ.Π. εξακολουθούν να διανείμουν τα κέρδη με βάση όλες τις 

διατάξεις του Ν. 2190/1920, το Ε.Γ.Λ.Σ. και τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. 

                                                 
138 Βλ. § 2.17  της παρούσας εργασίας για λεπτομερέστερη μελέτη των περιορισμών που θέτει ο 
Ν.2190/1920 στις επιχειρήσεις όσον αφορά την διανομή των κερδών τους. 
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Όσον αφορά τις εισηγμένες εταιρίες που εφαρμόζουν τα Δ.Λ.Π. πρέπει να καταστεί 

σαφές πως για αυτές δεν καταργείται ο Ν.2190/1920. Οι εν λόγω εταιρίες, θα 

συνεχίζουν να τηρούν τους περιορισμούς που θέτει ο άνω νόμος καθώς θα 

ακολουθούν και την ίδια σειρά στην διάθεση των κερδών τους. Ειδικότερα, κατά τον 

υπολογισμό του τακτικού αποθεματικού και του πρώτου μερίσματος θα συνεχίζουν 

να εφαρμόζουν τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.2190/1920 και των άρθρών 3 του 

Α.Ν.148/1967 και 45 Ν.2190/1920 αντίστοιχα. Πιο συγκεκριμένα, οι εταιρίες που 

εφαρμόζουν τα Δ.Λ.Π. θα κρατούν ετησίως το πέντε (5) τοις εκατό των κερδών 

τους139 μέχρι το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου της140 για σχηματισμό τακτικού 

αποθεματικού. Όσον αφορά τα μερίσματα, οι εταιρίες εξακολουθούν να διανείμουν 

ως ελάχιστο πρώτο μέρισμα το μεγαλύτερο ποσό που προκύπτει από τους τρόπους 

υπολογισμούς που υπαγορεύουν οι διατάξεις των άρθρών 44 του Ν.2190/1920 και 3 

του Α.Ν.148/1967. Βέβαια το νέο μέγεθος που εισάγουν τα Δ.Λ.Π. στην διαδικασία 

της διάθεση κερδών είναι το καινούριο μέγεθος των λογιστικών κερδών βάσει Δ.Λ.Π. 

Πιο συγκεκριμένα, μέχρι και την χρήση 2004 οι επιχειρήσεις εξήγαγαν λογιστικά 

κέρδη βάσει των διατάξεων του Ν.2190/1920 που ήταν εναρμονισμένο με το Ε.Γ.Λ.Σ. 

Από την 1.1.2005 οι ελληνικές εισηγμένες εξάγουν λογιστικά κέρδη στις ετήσιες 

οικονομικές καταστάσεις τους σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π. Τα εν λόγω κέρδη δύναται 

κατά την πλειοψηφία των περιπτώσεων να διαφέρουν αρκετά με τα λογιστικά κέρδη 

βάσει του Ν.2190/1920141. Συνεπώς επί των νέων λογιστικών κερδών θα 

υπολογίζονται όλα τα στοιχεία της διάθεσης των κερδών όπως ο σχηματισμός του 

τακτικού αποθεματικού, η διανομή πρώτου μερίσματος, οι αμοιβές των μελών του 

Δ.Σ. βάσει κερδών, οι συμμετοχή του εργατοϋπαλληλικού προσωπικού και των 

κάτοχων ιδρυτικών τίτλων στα κέρδη κ.λπ. 

Από την μελέτη της «φτωχής» ελληνικής βιβλιογραφίας αλλά και της πρακτικής που 

ακολουθούν οι ελληνικές εισηγμένες εταιρίες στο θέμα της διανομής των κερδών 

τους σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π.  προκύπτουν τα εξής θέματα: 

 Σύνταξη του Πίνακα Διαθέσεως των Αποτελεσμάτων, 

 Ποια κέρδη πρέπει να εξαιρούνται της διανομής των κερδών, 

                                                 
139 Μετά την αφαίρεση βέβαια του αναλογούντος φόρου εισοδήματος. 
140 Επισημαίνεται πως οι ασφαλιστικές ανώνυμες εταιρίες παρακρατούν 20% ετησίως από τα κέρδη 
προς διάθεσης για τακτικό αποθεματικό, μέχρι αυτό ανέλθει στο τετραπλάσιο του μετοχικού 
κεφαλαίου. 
141 Το μέγεθος της διαφοράς των κερδών μεταξύ των ελληνικών και διεθνών προτύπων είναι πέραν του 
σκοπού της παρούσας εργασίας. 
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 Υπολογισμός των αφορολογήτων επί λογιστικών ή φορολογητέων 

κερδών, 

 Τήρηση λογιστικών βιβλίων με βάσει τα Δ.Λ.Π. ή βάσει του 

Ν.2190/1920 και φορολογικής νομοθεσίας, και  

 Χρήση του Ε.Γ.Λ.Σ.(και υποδείγματα του Ε.Γ.Λ.Σ.) για τις εγγραφές 

διανομής κερδών. 

 

Όσον αφορά την σύνταξη του Πίνακα της Διάθεσης των κερδών πρέπει να 

επισημάνουμε πως δεν υπάρχει ουδεμία υποχρέωση από το Δ.Λ.Π. 1 για κατάρτιση 

περισσοτέρων των πέντε, επιβεβλημένων των Δ.Λ.Π., οικονομικών καταστάσεων. 

Επιπρόσθετα, πρέπει να επισημάνουμε πως το Δ.Λ.Π. 1 δεν απαγορεύει την σύνταξη 

πρόσθετων καταστάσεων πέραν των πέντε, προτρέποντας τις εταιρίες να το πράξουν 

για την πληρέστερη πληροφόρηση των χρηστών. Επιπλέον, όπως προβλέπει η 

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία (4η Οδηγία), από τις δημοσιεύομενες καταστάσεις πρέπει να 

παρουσιάζεται είτε η προτεινόμενη διάθεση των κερδών  (ή κάλυψη των ζημιών) είτε 

η διάθεση των κερδών (ή κάλυψη των ζημιών). Προφανώς ο Πίνακας διάθεσης των 

Αποτελεσμάτων εξυπηρετεί τον άνω σκοπό. Σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π. η νέα κατάσταση 

που θα απεικονίζει την διάθεση των κερδών είναι η κατάσταση μεταβολών των ιδίων 

κεφαλαίων. Συγκρίνοντας την πλήρη μορφή της εν λόγω κατάστασης με τον Πίνακα 

της Διάθεσης των κερδών συμπεραίνεται πως και  οι δύο καταστάσεις περιλαμβάνουν 

τις μεταβολές που επέρχονται στα πραγματοποιούμενα και διανεμόμενα 

αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες), οι οποίες διέρχονται από το λογαριασμό 88 

«Αποτελέσματα προς Διάθεση». Επιπρόσθετα, η κατάσταση μεταβολής  των ιδίων 

κεφαλαίων  περιλαμβάνει και όλες τις μεταβολές των ιδίων κεφαλαίων που δεν 

διέρχονται από τα αποτελέσματα αλλά απευθείας στα ίδια κεφάλαια. Συνεπώς 

θεωρούμε ότι περιττεύει η σύνταξη του Πίνακα της Διάθεσης των κερδών, μιας και η 

κατάσταση μεταβολών των ιδίων κεφαλαίων, υπό την πλήρη μορφή της, καλύπτει 

όλες τις πληροφοριακές ανάγκες των χρηστών όσον αφορά  την διάθεση των κερδών. 

Τέλος, πρέπει να επισημανθεί πως ουδεμία ρητή απαγόρευση υπάρχει στην 

κατάρτιση, πέραν των πέντε υποχρεωτικών καταστάσεων, του Πίνακα Διάθεσης των 

Αποτελεσμάτων. Το I.A.S.B. πρέπει να στηρίζει, και το πράττει αυτό, την πρόσθετη 

πληροφόρηση εκ μέρους των επιχειρήσεων , έτσι ώστε να εξυπηρετείται ο βασικός 

στόχος των Δ.Λ.Π., ο οποίος είναι η πληρέστερη πληροφόρηση των χρηστών των 

οικονομικών καταστάσεων.   

 168



Τα Δ.Λ.Π έχουν εισαγάγει έναν νέο κανόνα αποτίμησης των στοιχείων του 

Ενεργητικού με βάση την εύλογη αξία τους. Συνέπεια αυτού του γεγονότος, είναι να 

προκύπτουν κατά το πρώτο χρόνο εφαρμογής, κέρδη αποτίμησης λόγω της 

μεγαλύτερης εύλογης αξίας σε σχέση με την χαμηλότερη αξία κτήσεως. Αυτά τα 

κέρδη σε πολλές περιπτώσεις αποτελούν υπέρογκα ποσά, τα οποία αν διανεμηθούν 

θα δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα στην βιωσιμότητα των επιχειρήσεως. Πρέπει 

να επισημανθεί πως τα άνω κέρδη δεν συνεπάγονται ταμειακές εισροές, διότι 

προέκυψαν από τον διαφορετικό τρόπο αποτίμησης και όχι από συναλλαγές της 

εταιρίας με τρίτους. Συνεπώς η διανομή αυτών των κερδών θα σήμαινε σημαντικές 

ταμειακές εκροές , υπό την μορφή μερισμάτων, για την οικονομική μονάδα, οι οποίες 

ενδεχομένως να προκαλέσουν σημαντικά προβλήματα στην ρευστότητα καθώς και 

στην επιβίωση της εταιρίας. Τα εν λόγω κέρδη, προφανώς δεν είναι πραγματικά και 

εξαιρούνται της διανομής, όπως υπαγορεύει και η Ε.Λ.Τ.Ε. Αυτά τα κέρδη 

πραγματοποιούνται μόνο εάν τα στοιχεία ρευστοποιηθούν (π.χ. όταν πωληθούν), 

συνεπώς τότε μπορούν και να διανεμηθούν. Το θέμα αυτό το επιμελήθηκε 

λεπτομερώς η Ε.Λ.Τ.Ε. ,όπου και παραπέμπουμε στο σχετικό δελτίο τύπου της, η 

οποία δίνει σαφείς οδηγίες περί της διανομής ή όχι των κερδών που προκύπτουν από 

την εφαρμογή διαφόρων προτύπων. 

 Όσον αφορά τον υπολογισμό του αφορολογήτου αποθεματικού επικρατούν δύο 

απόψεις. Αφενός, ο Γρηγοράκος (2006) ισχυρίζεται πώς το αφορολόγητο 

αποθεματικό πρέπει να υπολογίζεται επί των φορολογικών κερδών και αφετέρου η 

Ε.Λ.Τ.Ε.(2006) εκφράζεται υπέρ του υπολογισμού του εν λόγω αποθεματικού με 

βάση τα λογιστικά κέρδη των Δ.Λ.Π. Σε αυτό το σημείο πρέπει να επισημάνουμε πως 

οι εταιρίες που συντάσσουν τις καταστάσεις τους σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π. επιλέγουν 

να τηρούν τα βιβλία τους είτε σύμφωνα με τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας  

είτε σύμφωνα με τους κανόνες και τις αρχές των Δ.Λ.Π. Συνεπώς θα εξάγονται δύο 

καταστάσεις, οι φορολογικές και οι λογιστικές. Συνιστώνται οι επιχειρήσεις να 

υπολογίζουν τα αφορολόγητα αποθεματικά επί των λογιστικών κερδών, όπως 

υπαγορεύει η Ε.Λ.Τ.Ε., έτσι ώστε να μην υποστούν σοβαρές κυρώσεις. Ορθότερη 

άποψη, κατά την ταπεινή μας γνώμη, θα ήταν να εξαρτάται ο υπολογισμός του από 

τον τρόπο υπολογισμού του αφορολογήτου αποθεματικού καθώς και από το είδος της 

συντασσόμενης κατάστασης. Πιο συγκεκριμένα, όταν συντάσσονται οι φορολογικές 

καταστάσεις τα αφορολόγητα αποθεματικά θα απεικονίζονται με τα ποσά που 

αναγνωρίζονται από τον φορολογικό νομοθέτη και άρα θα υπολογίζονται με βάση τα 
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φορολογικά κέρδη ή λογιστικά κέρδη ,αναλόγως πως προβλέπει ο νομοθέτης τον 

υπολογισμό του εκάστοτε αφορολόγητου αποθεματικού. Επιπρόσθετα, όταν 

συντάσσονται οι λογιστικές καταστάσεις αποτιμώνται όλα τα στοιχεία του 

Ενεργητικού και Παθητικού με βάση τις αρχές και κανόνες της λογιστικής και άρα θα 

υπολογίζονται τα αφορολόγητα αποθεματικά με βάση τα κατά Δ.Λ.Π. λογιστικά 

κέρδη142.   

Όσον αφορά τα τηρούμενα βιβλία πρέπει να επισημάνουμε,  πως ο νόμος προβλέπει 

ότι  τα φορολογικά βιβλία και οι φορολογικές καταστάσεις διέπονται από τις 

διατάξεις της φορολογικής νομοθεσία (Κ.Φ.Σ.,2238/1994 κ.λπ), οι οποίες δεν 

ταυτίζονται με τον Ν.2190/1920. Συνεπώς, διαπράττουν σφάλμα οι εταιρίες όταν 

τηρούν τα φορολογικά τους βιβλία με βάση το νόμο «Περί Ανωνύμων Εταιριών». 

Επιπρόσθετα, συμφωνούμε απόλυτα με τον κ. Γρηγοράκο(2006) και το Υπουργείο 

Οικονομικών(Πολ.1068/2006) πως όταν τηρούνται προκύπτουν κέρδη κατά Δ.Λ.Π. 

μεγαλύτερα των φορολογικών κερδών και η διαφορά αυτή διανέμεται ως μέρισμα, 

οφείλεται φόρος επί των επιπλέον κερδών που τελικά θα διανεμηθούν (περ. α΄ της 

παρ. 1 του άρθρου 99 του ν. 2238/1994,διανομή κερδών για τα οποία δεν έχει 

καταβληθεί φόρος). Προφανώς, αν η επιχείρηση αποφασίσει τελικά να μην διανείμει 

τα εν λόγω επιπλέον κέρδη κατά Δ.Λ.Π. δεν υπάρχει καμία πρόσθετη φορολογική 

υποχρέωση. Τα ποσά των επιπλέον κερδών των Δ.Λ.Π. που θα διανεμηθούν στους 

μετόχους θα αναχθούν σε μικτά ποσά με την προσθήκη του αναλογούντος φόρου 

εισοδήματος. Τέλος, επισημαίνεται πως από τα επιπλέον κέρδη των Δ.Λ.Π. προ 

φόρων θα αφαιρεθούν τα φορολογητέα κέρδη, δηλαδή μετά την φορολογική 

αναμόρφωση των λογιστικών κερδών, για να υπολογιστεί το τελικό ποσό των 

διανεμόμενων επιπλέον κερδών των Δ.Λ.Π. 

Σε αυτό το σημείο πρέπει να επισημανθεί πως ο κ. Γρηγοράκος(2006) πρότεινε τις 

λογιστικές εγγραφές της διανομής των κερδών , υπό το καθεστώς των Δ.Λ.Π., όταν 

τηρούνται τα βιβλία με βάση τον Κ.Ν. 2190/1920. Θεωρούμε  όπως επισημάναμε και 

προηγουμένως πως τα φορολογικά βιβλία πρέπει να τηρούνται με βάση τις διατάξεις 

της φορολογικής νομοθεσίας, οι οποίες σαφώς δεν ταυτίζονται με αυτές του 

Ν.2190/1920. Συμφωνούμε , όμως με τις εγγραφές, που παραθέτει ο κ. Γρηγοράκος 

(2006) χρησιμοποιώντας νέους λογαριασμούς του Ε.Γ.Λ.Σ. Το άρθρο 139 του 

                                                 
142 Το παράδειγμα αυτό το έχουν υιοθετήσει και οι ελληνικές εισηγμένες επιχειρήσεις, οι οποίες για τις 
λογιστικές τους καταστάσεις υπολογίζουν τα αφορολόγητα αποθεματικά επί των λογιστικών κερδών , 
όπως υπαγορεύει η Ε.Λ.Τ.Ε. 
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Ν.2190/1920 ρητά ορίζει πως «Για ειδικές ανάγκες των Δ.Λ.Π. χρησιμοποιούνται νέοι 

λογαριασμοί, κατά την κρίση των εταιριών», επιτρέποντας τις εταιρίες να 

χρησιμοποιούν νέους, όλων των βαθμίδων, λογαριασμών του Ε.Γ.Λ.Σ., χωρίς βέβαια 

να παραβιάζεται το περιεχόμενο των υποχρεωτικών λογαριασμών του Ε.Γ.Λ.Σ. Μία  

τέτοια ειδική ανάγκη, προκύπτει κατά την διανομή των κερδών υπό το καθεστώς των 

Δ.Λ.Π. όταν τηρούνται τα λογιστικά βιβλία με βάση τις διατάξεις της φορολογικής 

νομοθεσίας. Θεωρούμε, πως το Ε.Γ.Λ.Σ. πρέπει να εξακολουθείτε να χρησιμοποιείται 

για τους εξής λόγους: 

 Το Ε.Γ.Λ.Σ. είναι ευρέως κατανοητό στην λογιστική κοινότητα της 

χώρας μας, 

 Η πλειοψηφία των λογιστικών προγραμμάτων είναι πλήρως 

εναρμονισμένα με το Ε.Γ.Λ.Σ., 

 Έχει επιτευχθεί η λογιστική τυποποίηση  χάρις στο Ε.Γ.Λ.Σ. σε 

περίπτωση κατάργησης θα είχε κάθε εταιρία το δικό της λογιστικό 

σχέδιο, δημιουργώντας προβλήματα στο ελεγκτικό προσωπικό του 

κράτους και επιπρόσθετο κόστος για τις επιχειρήσεις, 

 Η ισχύουσα φορολογική νομοθεσία, καθώς και τα φορολογικά έντυπα, 

είναι πλήρως εναρμονισμένα με το Ε.Γ.Λ.Σ. 

Συνεπώς κρίνουμε πως το Ε.Γ.Λ.Σ. μπορεί να εναρμονιστεί και στα Δ.Λ.Π., 

δημιουργώντας νέους λογαριασμούς και να απαλείφονται ορισμένες διαφορές 

σύμφωνα με τις ανάγκες των Δ.Λ.Π., έτσι ώστε να προσαρμοστούν οι επιχειρήσεις 

πιο ομαλά στη νέα πραγματικότητα των Δ.Λ.Π. και να επιτευχθεί η ολοένα και 

περισσότερο η λογιστική τυποποίηση.  

Περαιτέρω έρευνα, συνιστάται, να διεξαχθεί στην μελέτη της μεταβολής των 

συστατικών στοιχείων της διάθεσης των κερδών (όπως π.χ. τακτικό αποθεματικό, 

πρώτο μέρισμα, αφορολόγητα αποθεματικά κ.λπ.) πριν και μετά την εφαρμογή των 

Δ.Λ.Π. Πιο συγκεκριμένα, πρέπει να διερευνηθεί εάν η εν λόγω μεταβολή οφείλεται 

στην γενικότερη πορεία των οικονομικών μονάδων(π.χ. ευνοϊκό οικονομικό κλίμα 

από το οποία συνεπάγεται αύξηση των κερδών των εισηγμένων εταιριών) ή στην 

αλλαγή του λογιστικού καθεστώτος και ειδικότερα στην εφαρμογή των Δ.Λ.Π. 

Επιπρόσθετα, θεωρείται, πως πρέπει να μελετηθεί εάν οι οικονομικές μονάδες που 

εφαρμόζουν τα Δ.Λ.Π. έχουν συμμορφωθεί στις οδηγίες της Ε.Λ.Τ.Ε. και αφαίρεσαν 

τα υπαγορευόμενα από αυτήν κέρδη από την διανομή των κερδών τους. Τέλος, 

μελλοντική έρευνα μπορεί να διεξαχθεί στους Έλληνες χρήστες των οικονομικών 
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καταστάσεων, ένα και κατά ποιο βαθμό κατανοούν τα πληροφοριακά στοιχεία της 

Κατάστασης Μεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων που έχουν άμεση σχέση με την 

διάθεση των κερδών έναντι των πληροφοριακών στοιχείων που περιλαμβάνει ο 

Πίνακας Διαθέσεως των Αποτελεσμάτων. 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΠΛΗΡΗ ΜΟΡΦΗ) 

  
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Υπέρ το 
άρτιο 

Αποθεματικό 
επενδύσεων 
τρίτης γενιάς

Λοιπά 
αποθεματικά

Αποθεματικό 
από 

υποτίμηση 
συμμετοχών 

Κέρδη 
σε νέο Σύνολο

 Υπόλ. 31/12/2003 
Δ.Π.Χ.Π ΧΧΧ ΧΧΧ ΧΧΧ ΧΧΧ ΧΧΧ ΧΧΧ ΧΧΧ 
Μερίσματα           ΧΧΧ ΧΧΧ 

Κέρδη χρήσης           ΧΧΧ ΧΧΧ 

Συν/κή διαφορά 
ενοποίησης θυγατρικής               

      ΧΧΧ   ΧΧΧ ΧΧΧ Μεταφορά σε τακτικό       
αποθεματικό 

              

Υπόλοιπο 31/3/2004 ΧΧΧ ΧΧΧ ΧΧΧ ΧΧΧ ΧΧΧ ΧΧΧ ΧΧΧ 

Μερίσματα           ΧΧΧ ΧΧΧ 

Κέρδη χρήσης           ΧΧΧ ΧΧΧ 

Συν/κή διαφορά 
ενοποίησης θυγατρικής               

Αποζημ. Προσωπικού           ΧΧΧ ΧΧΧ 
Αναβαλλόμενη 
φορολογία           ΧΧΧ ΧΧΧ 

Απορρόφηση 
θυγατρικής         ΧΧΧ ΧΧΧ ΧΧΧ 

                

Υπόλοιπο 31/12/2005 ΧΧΧ ΧΧΧ ΧΧΧ ΧΧΧ ΧΧΧ ΧΧΧ ΧΧΧ 

                

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ) 

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 200X, 
σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ 31.12.200Χ 31.12.200Χ-1 
Καθαρά αποτελέσματα περιόδου 01/01-
31/12/2005 ΧΧΧ ΧΧΧ 
Σύνολο ΧΧΧ ΧΧΧ 
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Αύξηση(διανομή) Αποθεματικά ΧΧΧ ΧΧΧ 
Αύξηση(μείωση) Μετοχικού Κεφαλαίου ΧΧΧ ΧΧΧ 
Διανεμηθέντα μερίσματα(Κέρδη) ΧΧΧ ΧΧΧ 
Αγορές (πωλήσεις) Ιδίων μετοχών ΧΧΧ ΧΧΧ 
Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 
31/12/200Χ ΧΧΧ ΧΧΧ 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ε.Γ.Λ.Σ.) 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

      
ΠΟΣΑ 
ΚΛΕΙΟΜ.  

ΠΟΣΑ 
ΠΡΟΗΓ. 

      ΧΡΗΣΗΣ   ΧΡΗΣΗΣ  
          
          
88.00 ή 
88.01(86.99) Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημίες) χρήσεως ΧΧΧ ΧΧΧ 

88.02-04 (42.00-02) ( + ) ή (-) ΧΧΧ ΧΧΧ 

    
Ύπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή 
ζημιών) πρ.χρήσεων     

88.06 (42.04) ( + ) ή (-) ΧΧΧ ΧΧΧ 

   
Διαφορές φορολογικού ελέγχου 
προηγούμενων χρήσεων ΧΧΧ ΧΧΧ 

88.07 ( + ) Αποθεματικά προς Διάθεση ΧΧΧ ΧΧΧ 

    Σύνολο ΧΧΧ ΧΧΧ 

  ΜΕΙΟΝ :        

88.08 1 Φόρος εισοδήματος Ν.Π. ΧΧΧ ΧΧΧ 

88.09       

    
Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο 
λειτουργικό κόστος φόροι ΧΧΧ ΧΧΧ 

88.99 ή 88.98   ΧΧΧ ΧΧΧ 

    
Σύνολο κερδών προς διάθεση ή 
Ζημίες εις νέο      

    Η διάθεση των κερδων γίνεται ως εξής :     

41.02 1 Τακτικό αποθεματικό ΧΧΧ ΧΧΧ 

53.01 2 Μερίσματα στους μετόχους ΧΧΧ ΧΧΧ 

53.01 3 Πρόσθετο Μέρισμα ΧΧΧ ΧΧΧ 

41.03 4 Αποθεματικά καταστατικού ΧΧΧ ΧΧΧ 

41.04-05 5α Ειδικό και Έκτακτο αποθεματικό ΧΧΧ ΧΧΧ 

41.08 6α Αφορολόγητα Αποθεματικά ΧΧΧ ΧΧΧ 

41.90 6β ΧΧΧ ΧΧΧ 

    
Αποθ/κά από έσοδα φορολ.                     
κατ'ειδικό τρόπο     

41.91 6γ ΧΧΧ ΧΧΧ 

41.92   
Αποθεματικά από κέρδη τεχνικών και 
οικοδομικών επιχ/σεων ΧΧΧ ΧΧΧ 

53.08 7 Αμοιβές μελών διοικητικού συμβουλίου ΧΧΧ ΧΧΧ 

42.00 8 Υπόλοιπο κερδών εις νέο ΧΧΧ ΧΧΧ 
    Σύνολο  ΧΧΧ ΧΧΧ 
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