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Το τέλος χρήσης ορίζεται ως ένα από τα βασικά και αναπόσπαστα συστατικά της 

Λογιστικής επιστήµης , καθώς εξυπηρετεί την εύρυθµη λειτουργία πασών των 

επιχειρήσεων αλλά και στην εξαγωγή  της καθαρότητας του οικονοµικού 

αποτελέσµατος αυτών. Συνεπώς, µια προσπάθεια προσέγγισης της έννοιας και 

της χρησιµότητας του τέλους χρήσης  κρίνεται απαραίτητη.  

Ένας από τους τρόπους κατανόησης του περιεχοµένου αλλά και της ύπαρξης 

των λογιστικών εργασιών τέλους χρήσης, είναι η περιγραφή των 

προπαρασκευών που ορίζονται, ώστε να καταλήξουµε σε αυτές καθαυτές τις 

εγγραφές τέλους χρήσης και συνάµα στον προσδιορισµό του 

χρηµατοοικονοµικού αποτελέσµατος. Επιπροσθέτως, στο αποτέλεσµα, 

εξαντλούνται και λόγω αυτού , υφίστανται οι λογισµικές εργασίες τέλους χρήσης. 

Εποµένως , η διαδικασία αποκαλύπτει και καταδεικνύει το νόηµα των εργασιών. 

 Έτσι , κάνουµε αναφορά για την απογραφή της περιουσίας της επιχειρήσεως, 

στην οποία εµπεριέχονται ενσώµατες-ασώµατες ακινητοποιήσεις, αποθέµατα και 

απαιτήσεις , χρεόγραφα και συµµετοχές. Όµως δεν επικεντρώσαµε µόνον εκεί , 

καθώς αναφερθήκαµε και στην αποτίµηση αυτών. Επιπλέον , συµπεριλάβαµε 

σχηµατισµό προβλέψεων για επισφαλίες και  κινδύνους που ελλοχεύουν. Ακόµα, 

έγινε χρήση πρακτικού παραδείγµατος ΑΕ ως πεδίο εφαρµογής των ανωτέρω , 

όπως και απόδειξη µε νούµερα των λογιστικών εγγραφών που είναι απαραίτητες 

, ώστε να καταλήξουµε και να αποκρυσταλλώσουµε στο χρηµατοοικονοµικό 

αποτέλεσµα. 

Συµπερασµατικά, η χρήση της µεθόδου αυτής συµβάλλει για να ασχοληθούµε µε 

τις εργασίες τέλους χρήσης , να κατανοήσουµε το βαθύτερο περιεχόµενο τους, 

τον ρόλο που εξυπηρετούν αλλά και τον λόγο της ύπαρξης τους. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

               

 

 

Το θέµα της πτυχιακής εργασίας είναι οι εργασίες τέλους χρήσης. Οι εργασίες 

τέλους χρήσης αποτελούν ένα απαραίτητο κοµµάτι της λογιστικής που 

χρησιµεύει στο προσδιορισµό του οικονοµικού αποτελέσµατος και κατ' επέκταση 

της καθαρής θέσης της επιχειρήσεως. Το λογιστικό  λοιπόν αποτέλεσµα καθώς 

και η εύρεση της καθαρής θέσεως της επιχειρήσεως αποτελούν καθοριστικά 

στοιχεία για την αποτύπωση της θέσης της επιχειρήσεως και σαν οργανισµός και 

σαν κοινωνικό κύτταρο. Άλλωστε το νόηµα της ύπαρξης των επιχειρήσεων δεν 

είναι µόνο τα κέρδη για τον επιχειρηµατία αλλά και βασική πηγή συλλογής 

φόρων του δηµοσίου. 

              << Εργασίες τέλους χρήσης >> µπορεί να οριστεί η διαδικασία, οι 

λογιστικές εγγραφές αλλά και η µέθοδος που συγκεντρώνουν τα λογιστικά 

γεγονότα που λαµβάνουν χώρα σε όλη τη διάρκεια της χρήσης µε τη βοήθεια 

των οποίων καταλήγει στο να προσφέρει στον επιχειρηµατία ,στο δηµόσιο αλλά 

και σε κάθε ενδιαφερόµενο το πιο ουσιώδες στοιχείο που αφορά µια επιχείρηση 

,δηλ το λογιστικό αποτέλεσµα. Αυτό µε τη σειρά του αποτελεί τη βάση για το 

προσδιορισµό φόρων , µερισµάτων αλλά και αποθεµατικών (τακτικών ή 

έκτακτων) ή αδιανεµήτων  κερδών .Οι εργασίες που εντάσσονται στο πλαίσιο 

εύρεσης του αποτελέσµατος είναι στην ουσία οι εξής:  

• Απογραφή αποθεµάτων για την εύρεση του κόστους 

πωληθέντων 

• Μεταφορά των αποτελεσµατικών λογαριασµών στη 

γενική εκµετάλλευση 

• Εύρεση του ολικού αποτελέσµατος απο τη γενική 

εκµετάλλευση 

• Προσδιορισµός του µεικτού αποτελέσµατος µε τη 

βοήθεια του λογαριασµού 80.02 (έξοδα µη 

προσδιοριστικά του µεικτού αποτελέσµατος),80.03 

(έσοδα µη προσδιοριστικά του µεικτού αποτελέσµατος) 
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• Προσδιορισµός αποτελεσµάτων χρήσης  

• Προσδιορισµός αποτελεσµάτων προς διάθεση 

              Ο µηχανισµός των παραπάνω εργασιών εµπεριέχει :  

• Α προσωρινό ισοζύγιο 

• Αποσβέσεις  

• Εγγραφές προσαρµογής  

• Β προσωρινό ισοζύγιο  

• Εγγραφές τέλους χρήσης  

• Κατάρτιση του ισολογισµού (αποτελέσµατα 

χρήσης, γενική εκµετάλλευση και 

προσάρτηµα )     

 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ  ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ 

1.1 Εισαγωγικά Στοιχεία 

 

Απογραφή είναι το σύνολο των ενεργειών των σχετικών µε τη λεπτοµερή 

περιγραφή, τη µέτρηση και την απόδοση σε χρηµατικές µονάδες των στοιχείων 

του ενεργητικού, του παθητικού και της καθαρής θέσεως µια οικονοµικής 

µονάδας σε µια δεδοµένη χρονική στιγµή. Η απογραφή -θεωρητικά τουλάχιστον- 

διενεργείται την τελευταία ηµέρα της διαχειριστικής περιόδου 

Σκοπός της απογραφής είναι να προσδιοριστεί η πραγµατική 

επαγγελµατική περιουσία1, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά κατ’ είδος. Κατά την 

απογραφή αποτιµώνται όλα τα περιουσιακά στοιχεία µε την ίδια νοµισµατική 

µονάδα. 

Η περιγραφή των περιουσιακών στοιχείων πρέπει να γίνεται µε 

σχολαστικότητα για να επιτυγχάνεται η ορθή εξατοµίκευση τους. Για το λόγο αυτό 

είναι απαραίτητη η σύµπραξη ειδικών προσώπων, όπως τεχνικών, χηµικών 
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προϊσταµένων υπηρεσιών, που θα συµπληρώσουν και θα συνυπογράψουν τα 

απογραφικά δελτία, µε βάση τα οποία τελικά, θα καταχωρηθεί η απογραφή στο 

βιβλίο απογραφών2. 

 

 

 

 

1 Στην έννοια του όρου επαγγελµατική περιουσία περιλαµβάνεται: 

α) το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού της επιχειρήσεως, τα οποία έχουν σχέση µε την 

άσκηση του επαγγέλµατος της, όπως είναι τα πάγια περιουσιακά στοιχεία, τα αποθέµατα, τα 

χρεόγραφα, τα γραµµάτια εισπρακτέα, κάθε είδους επαγγελµατική απαίτηση, τα χρηµατικά 

διαθέσιµα, κ.λ.π. 

β) το σύνολο των στοιχείων του παθητικού, όπως και τα βραχυπρόθεσµα ή µακροπρόθεσµα 

δάνεια, γραµµάτια πληρωτέα, οφειλόµενα ενοίκια και κάθε είδους επαγγελµατική υποχρέωση του 

επιτηδευµατία σε τρίτους που υπάρχει κατά την ηµέρα της απογραφής και 

γ) το σύνολο των στοιχείων της καθαρής θέσεως, όπως είναι τα αποθεµατικά κάθε µορφής, 

κεφάλαιο κ.λ.π. 

2 Βλ. παρακάτω, παράγραφο 1.6 Κ.Β.Σ. – Νοµοθετικές ∆ιατάξεις 

 

Εδώ πρέπει να επισηµανθεί ότι µε τις διαδικασίες της φυσικής απογραφής 

διορθώνονται οι ποσοτικές ανακρίβειες της επιχειρηµατικής περιουσίας, για να 

προσδιορίσουµε όµως την «νοµισµατική αξία» της περιουσίας είναι απαραίτητο 

το επόµενο στάδιο της «αποτίµησης». 

Η αποτίµηση ίσως αποτελεί το πιο δύσκολο στάδιο της 

απογραφής, γιατί από την αξία των στοιχείων της αποτίµησης εξαρτάται το 

µέγεθος της περιουσίας της επιχείρησης και παράλληλα το οικονοµικό 

αποτέλεσµα από την δράση της, στην περίοδο που λήγει µε την απογραφή. 

 

1.2 ∆ιαδικασία Απογραφής 

Όλα τα στοιχεία του Ισολογισµού µπορούν να απογραφούν εκτός από την 

Καθαρή Θέση. Στο λογαριασµό της «Καθαρής Θέσεως» άλλωστε καταχωρούνται 

όλες οι διαφορές (ελλείµµατα και πλεονάσµατα) που εµφανίζονται κατά τη 

διεξαγωγή της. 

Για όλους του υπόλοιπους λογαριασµούς η διαδικασία περιλαµβάνει φυσική 

καταµέτρηση και αξιολόγηση είτε των φυσικών αντικειµένων στην περίπτωση 
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των υλικών περιουσιακών στοιχείων (π.χ. πάγια, αποθέµατα), είτε την 

εξακρίβωση της ύπαρξης τίτλων, δικαιωµάτων ή απαιτήσεων στην περίπτωση 

των αϋλων στοιχείων (π.χ. απαιτήσεις, υποχρεώσεις). 

Σε κάθε περίπτωση εκτός από την ύπαρξη του στοιχείου εξετάζουµε και 

την ποιότητα του (π.χ. απαξιωµένα πάγια/αποθέµατα, ανεπίδεκτες εισπράξεως 

απαιτήσεις). 

Η απογραφή σε σχέση µε τον τρόπο που διενεργείται, διακρίνεται σε: 

Φυσική ή εξωτερική ή εξωλογιστική: όταν τα περιουσιακά στοιχεία 

αναγνωρίζονται και προσδιορίζονται πραγµατικά, χωρίς δηλαδή να λαµβάνονται 

υπόψη τα δεδοµένα των λογιστικών βιβλίων. 

Θεωρητική ή εσωτερική ή εσωλογιστική: όταν προκύπτει από τα λογιστικά βιβλία 

της επιχειρήσεως. Όταν διενεργείται θεωρητική απογραφή είναι σκόπιµο να 

γίνεται και πραγµατικός έλεγχος συµφωνίας, έστω και δειγµατοληπτικά, µερικών 

απαιτήσεων και υποχρεώσεων της επιχείρησης ή έλεγχος των λογιστικών 

εγγραφών µε τα παραστατικά έγγραφα. 

Η απογραφή καταγράφεται σύµφωνα µε την δοµή των λογαριασµών της 

επιχείρησης, µε καταχώρηση πάντοτε στο κατώτερο δυνατό επίπεδο ανάλυσης. 

 

1.3 Είδη Απογραφής 

Η απογραφή ανάλογα µε την έκταση της διακρίνεται σε: 

Γενική: περιλαµβάνει το σύνολο των επιδεκτικών απογραφής στοιχείων της 

περιουσίας, δηλαδή αναφέρεται σε όλα τα περιουσιακά στοιχεία. Η γενική 

απογραφή είναι κατά κανόνα φυσική για ορισµένα περιουσιακά στοιχεία και 

θεωρητική για τα υπόλοιπα. Π.χ. η απογραφή ενάρξεως λειτουργίας, η 

απογραφή χρήσεως, κ.λ.π. 

Μερική: περιλαµβάνει µέρος µόνο των επιδεκτικών απογραφής στοιχείων της 

περιουσίας, δηλαδή αναφέρεται σε ορισµένα περιουσιακά στοιχεία. Η µερική 

απογραφή πρέπει να είναι φυσική. Τη χρησιµοποιούµε για να ελέγξουµε τα 

αποθέµατα και τις λοιπές υλικές αξίες της επιχείρησης µας. 

Έχοντας σαν κριτήριο την επανάληψη, η απογραφή διακρίνεται σε: 

Τακτική: επαναλαµβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα. π.χ. για την σύνταξη 

του Ισολογισµού. 

Έκτακτη: γίνεται απρόοπτα και χωρίς υποχρέωση επανάληψης. 
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Τέλος, µε κριτήριο το αντικείµενο ,έχουµε τις διάφορες κατηγορίες 

περιουσιακών στοιχείων που απογράφονται. π.χ. απογραφή παγίων ή 

αποθεµάτων. 

 

1.4 Στάδια Απογραφής 

Η απογραφή προκειµένου για τη διεξαγωγή της χωρίζεται σε τρία (3) 

στάδια: 

• Στάδιο καταµέτρησης: καταµετρούνται τα περιουσιακά στοιχεία κατά 

είδος, ποσότητα, ποιότητα και τιµή µονάδος του κάθε στοιχείου. 

• Στάδιο καταχώρησης: σε αυτό το στάδιο γίνεται η καταχώρηση της 

απογραφής στο επίσηµο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισµών. 

• Στάδιο αποτίµησης: γίνεται η αποτίµηση κάθε περιουσιακού στοιχείου µε 

την αξία που έχει κατά την ηµέρα της απογραφής. 

1.5 Η Σηµασία της Απογραφής 

Η σωστή απογραφή θεωρείται σηµαντική γιατί µέσω αυτής επαληθεύεται 

η ακρίβεια των λογιστικών καταχωρήσεων και αποκαλύπτονται τα πραγµατικά 

ελλείµµατα ή/και πλεονάσµατα. Αυτά τα ελλείµµατα – πλεονάσµατα 

αποκαλύπτουν την σωστή ή λανθασµένη διαχείριση της επιχειρηµατικής 

περιουσίας. Επίσης, µέσω της απογραφής ο λογιστής µπορεί να αποκαταστήσει 

το ακριβές µέγεθος της επιχειρηµατικής δραστηριότητας. 

Όπως έχει προαναφερθεί, η απογραφή απεικονίζει µε κάθε λεπτοµέρεια 

τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης. Άλλωστε, αυτό είναι και το ουσιώδες 

αντικείµενο της απογραφής γιατί µέσω αυτής καταστρώνεται ο Ισολογισµός και ο 

προσδιορισµός του τελικού αποτελέσµατος της επιχείρησης για κάθε οικονοµική 

χρήση. 

Ο Ισολογισµός κατά µια έννοια είναι ο συνοπτικός πίνακας της 

απογραφής. 

Η διενέργεια απογραφής αποτελεί έργο µεγάλης σηµασίας για την 

οικονοµική µονάδα, γιατί µόνο µέσω αυτής καταστρώνεται ο Ισολογισµός και ο 

προσδιορισµός του τελικού αποτελέσµατος της επιχείρησης για κάθε οικονοµική 

χρήση. Έτσι µπορεί η διοίκηση και άλλα ενδιαφερόµενα πρόσωπα όπως είναι οι 
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µέτοχοι, οι υποψήφιοι επενδυτές, οι τράπεζες, οι εργαζόµενοι και οι προµηθευτές 

να έχουν µια σαφή και πραγµατική εικόνα της περιουσιακής συγκρότησης της. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ Κ.Β.Σ. 

 

2.1 Αποθέµατα – Περιεχόµενο και Εννοιολογικοί Προσδιορισµοί 

Τα αποθέµατα της οικονοµικής µονάδας καταχωρούνται και 

παρακολουθούνται στην οµάδα 2. Τα αποθέµατα µπορεί να προέρχονται είτε 

από απογραφή, αγορά ή ιδιοπαραγωγή είτε από ανταλλαγή, εισφορά ή δωρεά 

σε είδος. 

Αποθέµατα είναι τα υλικά που ανήκουν σε µια επιχείρηση τα οποία: 

• Προορίζονται προς πώληση 

• Βρίσκονται στη διαδικασία  παραγωγής και πρόκειται να πωληθούν όταν 

πάρουν την µορφή έτοιµων προϊόντων 

• Προορίζονται προς κατανάλωση κατά την παραγωγή έτοιµων αγαθών ή 

την παραγωγή έτοιµων υπηρεσιών 

• Προορίζονται προς κατανάλωση για την καλή λειτουργία, τη συντήρηση ή 

επισκευή, καθώς και την ιδιοπαραγωγή παγίων στοιχείων 

• Προορίζονται  προς χρήση της συσκευασίας 

 

Πιο συγκεκριµένα στην οµάδα 2 καταχωρούνται οι ακόλουθοι λογαριασµοί: 

Εµπορεύµατα (λ.20): είναι τα υλικά αγαθά που αποκτούνται από την οικονοµική 

µονάδα µε σκοπό την µεταπώληση. 

Έτοιµα προϊόντα (λ.21): είναι τα υλικά αγαθά που παράγονται, 

κατασκευάζονται ή συναρµολογούνται από την οικονοµική µονάδα µε σκοπό την 

πώληση τους. 

Ηµιτελή προϊόντα (λ.22): είναι τα αγαθά που παράγονται µαζί µε τα κύρια 

προϊόντα, σε διάφορα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας. Τα υποπροϊόντα 

επαναχρησιµοποιούνται από την επιχείρηση σαν πρώτη ύλη ή πωλούνται 

αυτούσια. 

Υπολείµµατα (λ.22): είναι υλικά κατάλοιπα της παραγωγικής διαδικασίας, κατά 

κανόνα άχρηστα. 

Παραγωγή σε εξέλιξη (λ.23): είναι οι πρώτες ύλες, βοηθητικά υλικά, ηµιτελή 

προϊόντα και άλλα στοιχεία κόστους τα οποία κατά τη διάρκεια της χρήσεως ή 

στο τέλος αυτής βρίσκονται στο κύκλωµα της παραγωγικής διαδικασίας. 
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Πρώτες και βοηθητικές ύλες (λ.24): είναι τα υλικά που η οικονοµική µονάδα 

αποκτάει µε σκοπό την βιοµηχανική επεξεργασία ή συναρµολόγηση τους για την 

παραγωγή ή κατασκευή προϊόντων. 

Υλικά συσκευασίας (λ.24): είναι τα υλικά που αποκτούνται µε σκοπό τη χρήση 

αυτών προκειµένου το προϊόν να φτάσει και να προσφερθεί στον πελάτη. 

Αναλώσιµα υλικά (λ.25): είναι τα υλικά που χρησιµοποιούνται για τη συντήρηση 

του παγίου εξοπλισµού της επιχείρησης. 

Ανταλλακτικά παγίων στοιχείων (λ.26): είναι τα υλικά εκείνα που αποκτούνται 

µε σκοπό την ανάλωση τους για συντήρηση και επισκευή του παγίου εξοπλισµού 

της επιχείρησης. 

Είδη συσκευασίας (λ.28): είναι τα υλικά που χρησιµοποιούνται για τη 

συσκευασία εµπορευµάτων και προϊόντων της και παραδίδονται στον πελάτη 

µαζί µε το περιεχόµενο τους. 

 

2.2 Απογραφή Αποθεµάτων 

Εφόσον η επιχείρηση διαθέτει αποθέµατα εµπορευµάτων, προϊόντων, 

πρώτων και βοηθητικών υλών κ.λ.π., θα πρέπει να σηµειωθούν τα εξής: 

1. Η ποσοτική καταµέτρηση των αποθεµάτων και η καταγραφή τους κατά 

είδος, ποιότητα και κατά αξία στο βιβλίο απογραφών ή σε καταστάσεις στο 

τέλος της διαχειριστικής περιόδου γίνεται διακεκριµένα για κάθε 

αποθηκευτικό χώρο µε εξαίρεση τα αποθέµατα των αποθηκευτικών 

χώρων που στεγάζονται στον ίδιο ή σε συνεχόµενο κτιριακό χώρο µε άλλο 

αποθηκευτικό χώρο τα οποία µπορεί να καταχωρούνται ενιαία για όλους 

τους εν λόγω αποθηκευτικούς χώρους. 

2. Τα αποθέµατα που βρίσκονται σε τρίτους καταχωρούνται ανά τρίτο χωρίς 

να απαιτείται καταχώρηση  κατά αποθηκευτικό χώρο τρίτου. Η 

καταχώρηση  η οποία περιλαµβάνει το είδος, τη µονάδα µέτρησης και την 

ποσότητα γίνεται µε µία εγγραφή για ολόκληρη τη ποσότητα κάθε είδους 

αγαθού αλλά και για κάθε αποθηκευτικό χώρο. Μέχρι την ηµεροµηνία 

σύνταξης του ισολογισµού καταχωρείται η κατά µονάδα αξία στην οποία 

αποτιµήθηκε κάθε είδος. 
3. Όταν η επιχείρηση διαθέτει στην αποθήκη της αποθέµατα κυριότητας 

τρίτων θα πρέπει να καταχωρηθούν αυτά στο βιβλίο απογραφών χωριστά 
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κατ’ είδος και ποσότητα, εφόσον τα δεδοµένα αυτά δεν προκύπτουν από 

το βιβλίο αποθήκης ή από άλλα πρόσθετα βιβλία.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1:Σύµφωνα µε το άρθρο 27 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, ορίζονται για την 

Απογραφή, τα ακόλουθα: 

Ο επιτηδευµατίας που τηρεί βιβλία Γ΄ κατηγορίας κατά τη λήξη της διαχειριστικής 

περιόδου και µέχρι την εικοστή (20η) ηµέρα του µεθεπούµενου µήνα, προβαίνει σε διεξαγωγή 

της απογραφής και την καταγραφή αυτής στο Βιβλίο Απογραφών. Ο επιτηδευµατίας που τηρεί 

για πρώτη φορά βιβλία Γ΄ κατηγορίας, είτε υποχρεωτικά είτε προαιρετικά οφείλει να συντάξει 

Απογραφή Έναρξης. Όταν δεν υπάρχουν πάγια περιουσιακά στοιχεία ή αποθέµατα, αντί της 

σύνταξης της απογραφής έναρξης, καταχωρούνται αναλυτικά τα λοιπά στοιχεία του ενεργητικού 

και του παθητικού στην εγγραφή ανοίγµατος βιβλίων. Η ποσοτική καταµέτρηση των αποθεµάτων 

και η καταγραφή τους στο βιβλίο απογραφών ή σε καταστάσεις γίνεται διακεκριµένα για κάθε 

αποθηκευτικό χώρο µε εξαίρεση τα αποθέµατα των αποθηκευτικών χώρων που στεγάζονται στον 

ίδιο ή σε συνεχόµενο κτιριακό χώρο µε άλλο αποθηκευτικό χώρο. Τα αποθέµατα που βρίσκονται 

σε τρίτους καταχωρούνται ανά τρίτο χωρίς να απαιτείται καταχώρηση κατά αποθηκευτικό χώρο 

τρίτου. 
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2.3 ∆ιαφορές Απογραφής 

Κατά τη διεξαγωγή της απογραφής των αποθεµάτων µπορεί να 

παρατηρηθούν ελλείµµατα ή/και πλεονάσµατα. Στις επόµενες παραγράφους θα 

αναλύσουµε πως τακτοποιούνται αυτές οι διαφορές. 

Γενική Λογιστική 

Στη γενική λογιστική, οι διαφορές απογραφής όλων των κατηγοριών 

αποθεµάτων (πρώτων και βοηθητικών υλών, προϊόντων, εµπορευµάτων κ.λ.π.) 

επηρεάζουν την αξία απογραφής των αποθεµάτων λήξεως και κατ’ επέκταση το 

κόστος πωλήσεων και το οργανικό αποτέλεσµα της χρήσεως και δεν θεωρείται 

αναγκαίο αλλά ούτε και δυνατό να γίνει καµία ιδιαίτερη εγγραφή για τις διαφορές 

αυτές (ελλείµµατα και πλεονάσµατα). 

 

 

2.4 Καταστροφή Αποθεµάτων 

Πρόσφορο αποδεικτικό στοιχείο είναι το «πρωτόκολλο καταστροφής» που 

συντάσσεται από επιτροπή υπαλλήλων της επιχειρήσεως που συγκροτείται µε 

απόφαση των νόµιµων οργάνων της (λ.χ. του ∆.Σ.), η οποία προβαίνει σε  

 

 

συγκεκριµένη ηµέρα και ώρα στην καταστροφή των αγαθών και στη σύνταξη και 

υπογραφή σχετικού «πρωτοκόλλου καταστροφής αποθεµάτων». Κρίνεται 

σκόπιµο η επιχείρηση, µε αίτησή της στον προϊστάµενο της ∆.Ο.Υ. στην οποία 

υπάγεται, να ζητήσει την παρουσία αρµόδιου υπαλλήλου της ∆.Ο.Υ. στην 

καταστροφή των αγαθών. Ο προϊστάµενος της ∆.Ο.Υ. δικαιούται – και δεν 

υποχρεούται – να εκδώσει σχετική εντολή ελέγχου για τη διαπίστωση της 

καταστροφής των αγαθών. Επίσης κρίνεται σκόπιµο να καλείται και ο ορκωτός 

ελεγκτής της εταιρίας, εφόσον αυτή υπόκειται στον έλεγχο του Σ.Ο.Ε.. Γίνεται 

πάντως δεκτό ότι για την κατάρτιση του πρωτοκόλλου καταστροφής δεν 

απαιτείται η συµµετοχή δηµοσίου οργάνου. 

Σκόπιµο είναι η απόφαση περί καταστροφής των αποθεµάτων να ληφθεί 

από το ∆.Σ της εταιρίας, το οποίο να ορίσει και τα µέλη της επιτροπής που θα 

προβεί στην καταστροφή των αποθεµάτων. 
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Αποφάσεις του ΣτΕ 2936/1988 και 3422/1991, σύµφωνα µε τις οποίες 

νόµιµο αποδεικτικό στοιχείο για την καταστροφή αποθεµάτων είναι τα 

συνταχθέντα από υπαλλήλους της επιχειρήσεως πρωτόκολλα καταστροφής, 

εφόσον ούτε από τον Κ.Β.Σ. ούτε από τη νοµοθεσία περί φορολογίας 

εισοδήµατος προβλέπονται ειδικά δικαιολογητικά για την απόδειξη καταστροφής 

των αποθεµάτων. 

 

2.5 Λογιστική Αντιµετώπιση 

Σύµφωνα µε την Γνωµάτευση 51/1282/1990, το κόστος των αποθεµάτων 

που καταστρέφονται ως ακατάλληλα, λόγω λήξεως της ηµεροµηνίας 

καταναλώσεώς τους ή από άλλη αιτία, χαρακτηρίζεται έκτακτη ζηµία. 

 

 

2.6 Ελλείµµατα – Πλεονάσµατα κατά την Παραλαβή των Εµπορευµάτων 

Σύµφωνα µε τη γνωµάτευση 231/2208/1994, ο λογιστικός χειρισµός 

ελλειµµάτων και πλεονασµάτων αγορασµένων αγαθών τακτοποιείται ως 

ακολούθως: 

∆εν επιτρέπεται για τα διαπιστούµενα κατά την παραλαβή αγορασµένων 

αγαθών ελλείµµατα ή πλεονάσµατα να διενεργούνται εγγραφές «πρόβλεψης της 

αξίας των διαφορών κατά το χρόνο της ποσοτικής καταχώρησης των 

ελλειµµάτων». 

Με την αξία των ποσοτικών ελλειµµάτων ή πλεονασµάτων, που 

διαπιστώνονται κατά την παραλαβή αγοραζόµενων αγαθών, χρεώνεται ή, 

ανάλογα, πιστώνεται ο προµηθευτής (στο λογαριασµό 50 ), µε αντίστοιχη 

πίστωση ή χρέωση των λογαριασµών αγορών Οµάδα 2 και λογαριασµού 94 

καθώς και των ενταγµένων στο 94 µερίδων αποθήκης. Για την ιδιαίτερη 

εµφάνιση των ελλειµµάτων και πλεονασµάτων, οι προηγούµενες τακτοποιητικές 

λογιστικές εγγραφές επιβάλλεται να διενεργούνται ως ακολούθως: 

Κατά την παραλαβή των αγαθών, οι εγγραφές χρεώσεως των 

λογαριασµών αγορών της οµάδας 2 και του πρωτοβάθµιου 94 καθώς και των 

(κάτω από τον 94 τηρούµενων) µερίδων αποθήκης και αντίστοιχης πιστώσεως 
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του προµηθευτή στο λογαριασµό 50 , θα γίνονται µε βάση τα δεδοµένα του 

τιµολογίου του προµηθευτή (ποσότητες και αξίες). 

Για τα διαπιστούµενα κατά την παραλαβή ελλείµµατα θα διενεργείται 

αµέσως και οπωσδήποτε την ίδια ηµέρα, εγγραφή χρεώσεως του προµηθευτή 

και αντίστοιχης πιστώσεως των λογαριασµών αγορών (οµάδας 2 και 94) καθώς 

και των µερίδων αποθήκης (δηλαδή του «βιβλίου αποθήκης» που είναι η 

τελευταία βαθµίδα των λογαριασµών του 94 ), µε την αιτιολογία «ελλείµµατα 

τιµολογίου........» και έτσι, τελικά, στις µερίδες αποθήκης (και τους οικείους 

λογαριασµούς αγορών) θα αποµείνει η ποσότητα που πραγµατικά παραλήφθηκε 

και εισήχθηκε στην αποθήκη, µε την αντίστοιχη αξία της. Για την εγγραφή αυτή 

θα εκδίδεται αριθµηµένο αθεώρητο ∆ελτίο Συµψηφιστικής Εγγραφής που θα 

φέρει τα πλήρη στοιχεία της επιχειρήσεως και θα υπογράφεται αρµοδίως, στο 

οποίο θα επισυνάπτονται και τα σχετικά αποδεικτικά των ελλειµµάτων στοιχεία 

(ζυγολόγια, αποδεικτικά παραλαβής κ.λπ.). Στα δικαιολογητικά των εγγραφών 

αυτών απαραιτήτως θα επισυνάπτονται και τα µεταγενεστέρα λαµβανόµενα 

οικεία πιστωτικά τιµολόγια του προµηθευτή. Για τα διαπιστούµενα πλεονάσµατα 

θα γίνονται ανάλογες των προηγούµενων λογιστικές εγγραφές. 

Όπως τονίζεται από τον Κ.Β.Σ., οι περιπτώσεις να προκύπτουν 

ελλείµµατα και πλεονάσµατα δεν πρέπει να έχουν µεγάλη συχνότητα και  η 

συχνότητα τους και το ύφος τους πρέπει να δικαιολογείται από την ιδιοµορφία 

των αγαθών ή από άλλες ειδικές συνθήκες. 

 

Επιπλέον εάν κατά την αγορά αγαθών διαπιστώνονται ποσοτικά 

ελλείµµατα ή πλεονάσµατα θα πρέπει οι µερίδες της αποθήκης να 

ενηµερώνονται µε ποσοτικά και µε τα πραγµατικά  και να επισυνάπτονται  όλα τα 

παραστατικά που αποδεικνύουν τις διαφορές. Επίσης τα περιστατικά αυτά δεν 

θα πρέπει να συµβαίνουν σε µεγάλη συχνότητα, εκτός ειδικών περιπτώσεων 

που έχουν να κάνουν µε την ιδιοµορφία του είδους, π.χ. καύσιµα. 
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ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΡΟ 

 

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Αποτίµηση των περιουσιακών στοιχείων της οικονοµικής µονάδας κατά 

την σύνταξή της απογραφής θεωρείται ο προσδιορισµός της αξίας τους σε 

χρήµα, το οποίο αποτελεί το κοινό µέτρο όλων των αξιών. Με την αποτίµηση 

συνεπώς επιδιώκεται ο προσδιορισµός της χρηµατικής αξίας του ενεργητικού, 

του παθητικού και φυσικά της καθαρής θέσης της οικονοµικής µονάδας, σε ενιαίο 

νόµισµα και σε µια ορισµένη χρονική στιγµή, δηλαδή την ηµέρα σύνταξης της 

απογραφής. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3:ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

Ενσώµατες ακινητοποιήσεις είναι τα υλικά αγαθά τα οποία αποκτά µια 

επιχείρηση µε σκοπό να τα χρησιµοποιήσει ως µέσα δράσεως της κατά την 

διάρκεια της ωφέλιµης ζωής της  η οποία είναι οπωσδήποτε µεγαλύτερη από ένα 

έτος. Οι ενσώµατες ακινητοποιήσεις σύµφωνα µε το Ε.Γ.Λ.Σ. κατατάσσονται 

στους παρακάτω πρωτοβάθµιους λογαριασµούς: 

10 → Εδαφικές εκτάσεις 

11 → Κτίρια – Εγκαταστάσεις κτιρίων – Τεχνικά έργα 

12 → Μηχανήµατα – Τεχνικές εγκαταστάσεις – Λοιπός Εξοπλισµός 

13 → Μεταφορικά µέσα 

14 → Έπιπλα & λοιπός εξοπλισµός 

15 → Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές κτήσεως παγίων 

στοιχείων 

 

Κάθε ενσώµατη ακινητοποίηση έχει εύλογη και λογιστική αξία. Εύλογη 

αξία είναι το ποσό για το οποίο ένα περιουσιακό στοιχείο θα µπορούσε να 
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ανταλλαγεί µεταξύ δύο µερών που ενεργούν µε τη θέληση τους και µε πλήρη 

γνώση των συνθηκών της αγοράς. Αντίθετα, λογιστική αξία είναι το ποσό για το 

οποίο ένα στοιχείο αναγνωρίζεται µετά την αφαίρεση συσσωρευµένων 

αποσβέσεων και ζηµιών αποµείωσης. 

Ως ζηµία αποµείωσης νοείται το ποσό κατά το οποίο η λογιστική αξία ενός 

περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιµο ποσό του. 

Τέλος, ανακτήσιµο ποσό είναι η υψηλότερη αξία µεταξύ της καθαρής 

πώλησης και αξίας λόγω της χρήσης ενός στοιχείου. 

Οι ενσώµατες ακινητοποιήσεις κατά τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα 

διέπονται από το ∆.Λ.Π. 16. Σκοπός τους ∆.Λ.Π. 16 είναι να καθορίσει τον 

πρότυπο λογιστικό χειρισµό για τις ενσώµατες ακινητοποιήσεις ώστε οι χρήστες 

των οικονοµικών καταστάσεων να είναι σε θέση να αντιλαµβάνονται θέµατα που 

σχετίζονται µε επενδύσεις σε ενσώµατα πάγια στοιχεία και µεταβολές που 

αφορούν τέτοιες επενδύσεις. 

 

3.1 Κόστος Κτήσεως Ενσώµατων Ακινητοποιήσεων 

Οι επιχειρήσεις µπορούν να αποκτήσουν πάγια περιουσιακά στοιχεία µε 

διάφορους τρόπους, µε την προϋπόθεση όµως ότι κάθε ένας από αυτούς 

χρειάζεται διαφορετική λογιστική αντιµετώπιση. Σηµειώνεται όµως, ότι η αγορά 

αποτελεί τον κυριότερο τρόπο αποκτήσεως των παγίων στοιχείων και για τον 

λόγο αυτόν η ανάλυση που ακολουθεί αναφέρεται µόνο σε αυτόν τον τρόπο. 

Σύµφωνα µε την αρχή του ιστορικού κόστους, κόστος κτήσεως ενός 

παγίου στοιχείου θεωρείται το συνολικό ποσό που καταβάλλεται για την αγορά 

και προετοιµασία του στοιχείου για τη χρήση που προορίζεται. Έτσι, το κόστος 

αποτελείται, εκτός από την τιµή αγοράς και από διάφορες άλλες δαπάνες – 

έξοδα που ποικίλλουν ανάλογα µε το στοιχείο που αγοράζεται, όπως 

µεταφορικά, δασµοί, ασφάλιστρα, κ.λ.π.. 

Επισηµαίνεται ότι η αρχή του κόστους δεν ακολουθείται πιστά από τη 

νοµοθεσία και την πράξη. Έτσι, σύµφωνα µε τη φορολογική νοµοθεσία, την 

οποία ακολουθεί και η πράξη ως τιµή αγοράς ενός παγίου στοιχείου θεωρείται η 

τιµή που αναφέρεται στο τιµολόγιο ή σε άλλο δικαιολογητικό έγγραφο ανεξάρτητα 

από το εάν η αγορά γίνεται τοις µετρητοίς ή επί πιστώσει! Επίσης, η φορολογική 

νοµοθεσία θεωρεί ορισµένες δαπάνες που γίνονται για την απόκτηση οικοπέδων 
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και κτιρίων (µεσιτικά, δικηγορικά, συµβολαιογραφικά κ.λ.π.) ότι δεν 

προσαυξάνουν το κόστος κτήσης αυτών των παγίων αλλά συνιστούν έξοδα. 

Μετά την απόκτηση και την έναρξη χρήσεως ή λειτουργίας των παγίων 

στοιχείων, οι επιχειρήσεις πραγµατοποιούν διάφορες δαπάνες (επέκτασης ή 

προσθήκης, βελτίωσης, συντήρησης, επισκευής) οι οποίες αφορούν ή 

συνδέονται µε τα στοιχεία αυτά. Το βασικό ερώτηµα που τίθεται αναφορικά µε τις 

παραπάνω δαπάνες είναι ,εάν οι δαπάνες αυτές πρέπει να θεωρηθούν έξοδα ή 

κόστος των παγίων στοιχείων. 

Οι δαπάνες που γίνονται για την επέκταση και τη βελτίωση των παγίων 

στοιχείων θεωρούνται κόστος και συνεπώς προσαυξάνουν το κόστος κτήσεως 

αυτών των στοιχείων. Το κόστος αυτών των επεκτάσεων και βελτιώσεων 

εµφανίζεται στους σχετικούς λογαριασµούς των παγίων στοιχείων. Στις 

περιπτώσεις όµως κατά τις οποίες η ωφέλιµη ζωή αυτών των επεκτάσεων και 

βελτιώσεων είναι διαφορετική από εκείνη των παγίων στοιχείων, τότε το κόστος 

αυτών των επεκτάσεων και βελτιώσεων πρέπει να παρακολουθείται µε 

ξεχωριστούς λογαριασµούς. 

Οι δαπάνες που γίνονται για συντήρηση και επισκευή θεωρούνται έξοδα 

και αφαιρούνται από τα έσοδα της χρήσεως κατά την οποία πραγµατοποιούνται. 

Οι λογαριασµοί στους οποίους εµφανίζονται αυτά τα έξοδα είναι «Έξοδα 

συντηρήσεως» και «Έξοδα επισκευών» ή µπορεί για το σύνολο αυτών να 

τηρείται ο λογαριασµός «Έξοδα συντηρήσεως και επισκευών». Ο λόγος για τον 

οποίο αυτές οι δαπάνες χαρακτηρίζονται έξοδα είναι ,διότι η χρησιµότητα τους 

θεωρείται ότι εξαντλείται µέσα στην παρούσα λογιστική χρήση. 

 

 

3.2 Αναπροσαρµογή της Αξίας των Παγίων των Επιχειρήσεων 

Με τον όρο «αναπροσαρµογή» εννοούµε την αποκατάσταση της 

πραγµατική τρέχουσας αξίας των παγίων µε βάση: 

• Τις τιµές τις αγοράς ή/και τις εκτιµήσεις πιστοποιηµένων εκτιµητών (κάτι το 

οποίο επιτρέπεται µε βάση τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα αλλά όχι µε 

βάση το Ε.Γ.Λ.Σ. και την Ελληνική Νοµοθεσία). 
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• Ή την Νοµοθετικά γενικά επιβαλλόµενη κατά τακτά χρονικά διαστήµατα µε 

βάση συντελεστές για ορισµένες κατηγορίες παγίων (κάτι το οποίο γίνεται 

στην Ελλάδα µε βάση το Ε.Γ.Λ.Σ. και την Ελληνική Νοµοθεσία). 

 

Σύµφωνα µε την ΠΟΛ.1142/18-12-2004 δίνονται οδηγίες στις επιχειρήσεις για 

την αναπροσαρµογή της αξίας των παγίων στοιχείων τους. Σύµφωνα µε τις 

διατάξεις της ως ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχή στην οποία ισχύει το 

σύστηµα του αντικειµενικού προσδιορισµού της αξίας των ακινήτων, 

λαµβάνονται µόνο αυτά που βρίσκονται εντός σχεδίου πόλεως. 

Για τα ακίνητα που βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλεως (ή εντός οικισµού) και 

από την αναπροσαρµογή αυτών µε βάση τους συντελεστές που ορίζονται από το 

υπουργείο οικονοµικών προκύπτει αξία µεγαλύτερη της πραγµατικής, παρέχεται 

η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να αναπροσαρµόσουν την αξία των ακινήτων 

τους, µε βάση την πραγµατική αξία αυτών που έχουν κατά το χρόνο τής 

αναπροσαρµογής µε τον περιορισµό ότι, σε κάθε περίπτωση δεν µπορεί να είναι 

µικρότερη εκείνης που εµφανίζεται στα βιβλία της επιχείρησης. Ο προσδιορισµός 

της πραγµατικής αξίας των ακινήτων θα πραγµατοποιείται αποκλειστικά από την 

επιχείρηση µε κάθε πρόσφορο µέσο από το οποίο θα αποδεικνύεται η αξία 

αυτών και η εκτίµηση αξίας άλλων ακινήτων τα οποία βρίσκονται στην ίδια 

περιοχή ή στην πλησιέστερη περιοχή από την αρµόδια ∆ηµόσια Οικονοµική 

Υπηρεσία, ή από άλλη ∆ηµόσια Υπηρεσία.Περαιτέρω, προσδιορίζεται η 

φορολογητέα αξία των µεταβιβαζοµένων ακινήτων που βρίσκονται εκτός σχεδίου 

πόλεως µε βάση συγκεκριµένες τιµές εκκίνησης και συντελεστές αυξοµείωσης. 

Η δήλωση  αναπροσαρµογής της αξίας των ενσώµατων ακινητοποιήσεων  

υποβάλλεται στην αρµόδια δηµόσια οικονοµική υπηρεσία µέχρι την τελευταία 

εργάσιµη για τις δηµόσιες υπηρεσίες ηµέρα του επόµενου µήνα από το χρόνο 

που έγινε η αναπροσαρµογή. 

Επίσης, φόρος που οφείλεται ,καταβάλλεται από τις επιχειρήσεις σε τέσσερις 

(4) εξαµηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη µε την υποβολή της 

εµπρόθεσµης δήλωσης και οι υπόλοιπες τρεις (3) µέχρι την τελευταία εργάσιµη, 

για τις δηµόσιες υπηρεσίες  ηµέρα του αντιστοίχου εξαµήνου. 

Τέλος, προβλέπεται, ότι οι επιχειρήσεις που θα αναπροσαρµόσουν στις 

31/12/2004 υποχρεωτικά ή προαιρετικά, την αναπόσβεστη αξία των ακινήτων 

τους στην εύλογη αξία µε βάση τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, δεν θα προβούν 
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σε αναπροσαρµογή της αξίας αυτών µε βάση τα προβλεπόµενα από τα Ν. 

2065/1992.Λόγω της διάταξης αυτής, η καταβολή του φόρου που προκύπτει, θα 

έχει ανάλογη εφαρµογή µε τις  διατάξεις των άρθρων 25 και 26 του Ν. 

2065/1992. ∆ηλαδή, οι ανώνυµες εταιρίες που θα προβούν, µε 31/12/2004, σε 

αναπροσαρµογή της αξίας των ακινήτων τους (κτιρίων ή γηπέδων) στην εύλογη 

αξία µε βάση τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, θα αποδίδουν τον οφειλόµενο φόρο 

2% ή 8%, κατά περίπτωση. 

Λογιστικά η αναπροσαρµογή των παγίων στοιχείων γίνεται µε χρέωση του 

λογαριασµού του παγίου και πίστωση των λογαριασµών 54.09.07 «Φόροι 

Ακίνητης Περιουσίας» και 41.07 « ∆ιαφορές από Αναπροσαρµογή της Αξίας 

Λοιπών Περιουσιακών Στοιχείων». 

3.3 Απογραφή Ενσώµατων Ακινητοποιήσεων 

Εφόσον η επιχείρηση διαθέτει γήπεδα ή οικόπεδα θα πρέπει να 

προσεχθούν τα εξής κατά την απογραφή αυτών: 

1. Η αξία των εδαφικών εκτάσεων είναι η αξία κτήσης αυτών των  

αναπροσαρµογών που προβλέπονται από τις διατάξεις των εν ισχύ 

νόµων. 

2. ∆εν λογίζονται αποσβέσεις στην αξία των γηπέδων ή οικοπέδων διότι η 

διάρκεια ωφέλιµης ζωής του είναι απεριόριστη. 

3. Εφόσον η εταιρεία έχει χορηγήσει εµπράγµατες ασφάλειες σε ενσώµατες 

ακινητοποιήσεις αυτές πρέπει να αναφέρονται στον ισολογισµό ή στο 

προσάρτηµα αυτού. 

 

Το βιβλίο απογραφών τηρείται στην έδρα της επιχείρησης. Στο 

υποκατάστηµα τηρείται µόνο όταν αυτό εξάγει αυτοτελές λογιστικό αποτέλεσµα. 
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3.4 Μητρώο Παγίων Στοιχείων 

Για την διαχειριστική παρακολούθηση κάθε πάγιου στοιχείου και για την 

λογιστική παρακολούθηση της αξίας κτήσης και των αποσβέσεων του και 

γενικότερα της τύχης του, τηρείται υποχρεωτικά, από τις 01/01/2003, από του 

επιτηδευµατίες µε βιβλία Γ΄ κατηγορίας, «Μητρώο Παγίων Στοιχείων», όπως 

αυτό ορίζεται από το άρθρο 27 του Κ.Β.Σ., το οποίο αποτελεί την τελευταία 

ανάλυση των λογαριασµών των παγίων περιουσιακών στοιχείων (λογαριασµοί 

τρίτου ή τετάρτου βαθµού). Από αυτό πρέπει να προκύπτουν τα παρακάτω 

στοιχεία: 

• Το είδος του παγίου. 

• Ο κωδικός λογαριασµού του στο Ε.Γ.Λ.Σ. 

• Η αρχική αξία κτήσης και οι µεταβολές της (προσθήκες, βελτιώσεις, 

µειώσεις). 

• Ο τόπος εγκατάστασης του παγίου. 

• Η ηµεροµηνία έναρξης της λειτουργίας του καθώς και η ηµεροµηνία 

αδράνειας του. 

• Τυχόν κτήση µε ευεργετική φορολογική διάταξη. 

• Η τυχόν ύπαρξη εµπραγµάτων βαρών. 

• Οι λογισµένες αποσβέσεις (συντελεστής και ποσά) καθώς και οι 

αντιλογισµένες αποσβέσεις (σε πώληση, καταστροφή). 

• Τα στοιχεία και  τα αίτια του τερµατισµού της παραγωγικής του ζωής. 

• Το βιβλίο αυτό όταν τηρεί τα παραπάνω είναι φορολογικά έγκυρο µολονότι 

µπορεί να τηρείται αθεώρητο. 

 

3.5 Αποτίµηση Πάγιων Στοιχείων 

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιµώνται στην αξία της τιµής κτήσης ή 

του κόστους ιδιοκατασκευής τους. Η αξία αυτή αυξάνεται µε τις δαπάνες 

επεκτάσεων ή προσθηκών και βελτιώσεων και µειώνεται µε τις αποσβέσεις που 

διενεργούνται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία. 

Σε περίπτωση αναπροσαρµογής, η αναπροσαρµοσµένη αξία θεωρείται 

ως αξία κτήσης του οικείου παγίου. 
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3.6 Αποσβέσεις 

3.6.1 Αποσβέσεις Παγίων 

Όπως είναι γνωστό, τα ενσώµατα (κτίρια, µηχανήµατα κ.λπ.) ή τα 

ασώµατα(διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, µισθωτικά δικαιώµατα κ.λ.π) πάγια 

περιουσιακά στοιχεία έχουν ωφέλιµη διάρκεια ζωής µεγαλύτερη από ένα έτος και 

αποκτώνται από τις οικονοµικές µονάδες για τις υπηρεσίες που προσφέρουν 

στην παραγωγή και στην διάθεση των υλικών αγαθών 

(προϊόντων, εµπορευµάτων) ή αυλών αγαθών (υπηρεσιών). Συνεπώς, κίνητρο 

για την απόκτηση πάγιων στοιχείων από τις οικονοµικές µονάδες είναι η 

δυνατότητα τους να δηµιουργούν έσοδα. 

Η δυνατότητα αυτή δηµιουργίας εσόδων εκφράζει την χρησιµότητα των 

παγίων περιουσιακών στοιχείων.Όµως, η ωφέλιµη διάρκεια ζωής των παγίων 

περιουσιακών στοιχείων (εξαιρούνται τα οικοδοµήσιµα γήπεδα και άλλες 

εδαφικές εκτάσεις*) υπόκεινται σε χρονικό περιορισµό, µε συνέπεια το απόθεµα 

των υπηρεσιών ή χρησιµοτήτων τους να είναι, µε τη σειρά του,πεπερασµένο και 

να εξαντλείται µέχρι το τέλος της ωφέλιµης ζωής τους. Η εξάντληση αυτή των 

αποθεµάτων των υπηρεσιών, η οποία ασφαλώς δε γίνεται «εφάπαξ» αλλά 

συντελείται βαθµιαία σε ολόκληρη την διάρκεια της ωφέλιµης ζωής του παγίου 

περιουσιακού στοιχείου έχει ως αποτέλεσµα τη βαθµιαία µείωση του κόστους 

κτήσης ή της λογιστικής αξίας του. 

Οι βασικές αιτίες της βαθµιαίας εξάντλησης των αποθεµάτων των 

υπηρεσιών (ή χρησιµοτήτων) των Π.Π.Σ είναι οι εξής: 

1.  Η λειτουργική φθορά, που οφείλεται στην χρήση των παγίων 

περιουσιακών στοιχείων. 

2.  Η χρονική φθορά, που οφείλεται στην πάροδο του χρόνου. 

3.  Η οικονοµική απαξίωση, που οφείλεται στην εµφάνιση νέων, 

βελτιωµένων παραγωγικών και αποδοτικών παγίων περιουσιακών 

στοιχείων. 

4. Η ιδιωτικοοικονοµική ακαταλληλότητα, που οφείλεται στο µη αρµονικό 

συνδυασµό των πάγιων για συγκεκριµένη παραγωγή και έχει ως συνέπεια 

την αντικατάσταση κάποιων από αυτά που καθίστανται οικονοµικά µη 

εκµεταλλεύσιµα, µε άλλα που µπορούν να συνεργαστούν µε τα υπόλοιπα. 
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5. Η βαθµιαία αυτή εξάντληση του αποθέµατος των υπηρεσιών ή 

χρησιµοτήτων του Π.Π.Σ που οφείλεται συνδυαστικά στις παραπάνω 

αιτίες και συνακόλουθα η µείωση του κόστουςκτήσης ή της λογιστικής 

αξίας του πάγιου περιουσιακού στοιχείου είναι γνωστή ως απόσβεση. 

Σε ότι αφορά την απόσβεση των ασώµατων πάγιων περιουσιακών στοιχείων 

(υπεραξίαςκ.λπ.) ορίζονται τα εξής: Η υπεραξία της οικονοµικής µονάδας 

αποσβένεται, είτε εφάπαξ, είτε τµηµατικά και ισόποσα σε περισσότερες χρήσεις, 

οι οποίες δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνουν τα πέντε έτη. 

 

3.6.2 Σκοπός Αποσβέσεων 

 

Είναι φανερό ότι η βαθµιαία αχρήστευση και η ταυτόχρονη µείωση των 

παγίων περιουσιακών στοιχείων εξαιτίας των πιο παραπάνω αιτιών έχει ως 

έµµεσο τελικό αποτέλεσµα την µείωση του κεφαλαίου ή ακόµα και την διακοπή 

της παραγωγικής λειτουργίας της επιχείρησης, λόγω του ότι ίσως να µην είναι σε 

θέση να αντικαταστήσει τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της.  Έτσι ,προς αποφυγή 

των πιο πάνω οδυνηρών συνεπειών ,κρίθηκε 

αναγκαία η εφαρµογή µιας διαδικασίας, η οποία να επιτρέπει στην επιχείρηση 

την επαναφορά του  ενεργητικού της µέχρι το τέλος της ωφέλιµης ζωής κάθε 

πάγιου περιουσιακού στοιχείου,την αγοραστική δύναµη που έχει δαπανήσει για 

κάθε ένα από αυτά.  

Η προαναφερθείσα  διαδικασία της λογιστικής είναι γνωστή ως 

µηχανισµός των αποσβέσεων και έχει ως εξής: 

α) ένα µέρος του κόστους των πάγιων περιουσιακών στοιχείων που εκπνέει 

λόγω των πιο πάνω αιτιών, καταλογίζεται ως έξοδο σε κάθε µια από τις 

λογιστικές περιόδους στις οποίες χρησιµοποιείται το πάγιο περιουσιακό στοιχείο 

από την οικονοµική µονάδα, 

β) το έξοδο αυτό βαρύνει τα αποτελέσµατα κάθε λογιστικής περιόδου, είτε άµεσα 

δηλαδή µε τον απευθείας καταλογισµό του σ’αυτά είτε έµµεσα, δηλαδή µε τον 

καταλογισµό του σ’αυτά µετά από προηγούµενη ενσωµάτωση του στο κόστος 

παραγωγής των προϊόντων ή υπηρεσιών. 

Με την διαδικασία αυτή, τα αποτελέσµατα κάθε λογιστικής περιόδου και 

συνεπώς και τα προς διανοµή κέρδη θα είναι µειωµένα κατά το ποσό του εξόδου 
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αυτού που αναλογεί σ’αυτήν, γεγονός που ισοδυναµεί µε την επιστροφή και 

παραµονή στο ενεργητικό της οικονοµικής µονάδας µέρος της αγοραστικής 

δύναµης που έχει δαπανηθεί για την απόκτηση του πάγιου περιουσιακού 

στοιχείου µέχρι και το τέλος της ωφέλιµης ζωής του 

πάγιου περιουσιακού στοιχείου που θα πρέπει κανονικά να έχει επιστραφεί 

ολόκληρο το πόσο της αγοραστικής δύναµης. 

Επειδή λοιπόν, η απόσβεση συµµετέχει στην διαµόρφωση του 

οικονοµικού αποτελέσµατος θα πρέπει να διενεργείται κάθε χρόνο, ανεξάρτητα 

αν υπάρχουν κέρδη ή ζηµίες, έτσι ώστε αυτά να προσδιορίζονται ορθά και να 

θεωρούνται συγκρίσιµα τόσο για την ίδια την επιχείρηση µέσα στο χρόνο όσο και 

για τις  επιχειρήσεις  που ανήκουν στον ίδιο κλάδο. 

 

3.6.3 Μέθοδοι Υπολογισµού Αποσβέσεων  

 

Υπάρχουν πολλές µέθοδοι υπολογισµού των ετήσιων αποσβέσεων. Εδώ θα 

παρουσιάσουµε επιγραµµατικά τις τέσσερεις  βασικότερες µεθόδους, οι οποίες 

είναι: 

1. Μέθοδος της σταθερής απόσβεσης, όπου το ποσοστό της απόσβεσης για όλα 

τα έτη παραµένει ίδιο. 

2. Μέθοδος της φθίνουσας απόσβεσης, όπου  το ποσοστό της απόσβεσης 

µειώνεται σταδιακά. 

3. Μέθοδος της αύξουσας απόσβεσης, όπου το ποσοστό της απόσβεσης 

αυξάνεται σταδιακά. 

4. Λειτουργική µέθοδος, όπου η αποσβεστέα αξία κατανέµεται και επιβαρύνει τις 

λογιστικές περιόδους ανάλογα µε τον βαθµό χρησιµοποίησης του πάγιου 

περιουσιακού στοιχείου κατά την διάρκεια της ωφέλιµης ζωής τους. 

 

 

 

 

3.6.4 Αποσβέσεις Μικρότερες του Έτους 
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Πολλές φορές  αγοράζουµε ή πουλάµε πάγια περιουσιακά στοιχεία µέσα 

στην χρήση τα οποία και πρέπει να αποσβεστούν ανάλογα, δηλαδή θα πρέπει 

να ακολουθηθούν κάποιοι κανόνες οι οποίοι είναι οι εξής: 

•  Η απόσβεση υπολογίζεται για ολόκληρους µήνες. 

•  Η µηνιαία απόσβεση είναι το 1/12 της ετήσιας, για όλες τις µεθόδους 

εκτός από την λειτουργική 

•  Για µεθόδους, εκτός από την σταθερή, όταν τα έτη της ωφέλιµης 

διάρκειας ζωής του πάγιου περιουσιακού στοιχείου δεν συµπίπτουν µε τις 

λογιστικές περιόδους ,τότε η απόσβεση που αντιστοιχεί στο έτος της 

ωφέλιµης διάρκειας ζωής κατανέµεται αναλογικά και  στις δύο λογιστικές 

περιόδους τις οποίες αφορά. 

 

3.6.5.Τρόποι Απόσβεσεις 

1. Άµεσος τρόπος απόσβεσης 

2. Έµµεσος τρόπος απόσβεσης 

3. Μικτός ή ενδιάµεσος τρόπος απόσβεσης 

4. Απόσβεση σύµφωνα µε το Ε.Γ.Λ.Σ: 

Σύµφωνα µε την µέθοδο αυτή όλες οι επιχειρήσεις που τηρούν πλήρη λογιστικά 

βιβλία εφαρµόζουν την λογιστική απεικόνιση των αποσβέσεων µε βάση το µικτό 

τρόπο που καθιερώνει το Ε.Γ.Λ.Σ, ο οποίος αναφέρεται και ως έµµεσος τρόπος 

απόσβεσης. Σύµφωνα µε τον τρόπο αυτό χρεώνεται ο λ/σµος 66 «αποσβέσεις 

παγίων στοιχείων ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος» µε την ετήσια τακτική 

απόσβεση. Χρεώνεται ο λ/σµος 85 «αποσβέσεις παγίων µη ενσωµατωµένες στο 

λειτουργικό κόστος»(και οι υπολογαριασµοί του) µε το ποσό της ετήσιας 

πρόσθετης απόσβεσης. Και µε το σύνολο δε των αποσβέσεων (τακτικών και 

πρόσθετων) πιστώνονται οι αρµόδιοι πρωτοβάθµιοί π.χ (10 εδαφικές εκτάσεις , 

11 κτίρια-εγκαταστάσεις κτιρίων-τεχνικά έργα) 

καθώς και οι υποαντίθετοι λ/σµοι τους (10.99, 11.99) 

Σ’αυτό το σηµείο θα πρέπει να αναφερθεί ότι: 

α) δεν αποσβένονται όλα τα πάγια περιουσιακά στοιχεία σε περισσότερες από 

µία χρήσεις ,αλλά κάποια αποσβένονται εφάπαξ µέσα στην χρήση, όταν η αξία 

κτήσης τους είναι µικρότερη από 1200 Ευρώ. 
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β) απόσβεση γίνεται µόνο στα πάγια στοιχεία που ανήκουν στην κυριότητα της 

επιχείρησης. Αν το πάγιο στοιχείο έχει εισφερθεί µόνο για χρήση σε µια εταιρία 

(π.χ ένας εταίρος το προσφέρει µόνο για χρήση, αντί χρηµατικού κεφαλαίου), 

τότε η επιχείρηση δεν έχει δικαίωµα να ενεργήσει απόσβεση σ’αυτό. 

Επιπλέον, οι αποσβέσεις διακρίνονται σε: τακτικές και έκτακτες. 

 Οι τακτικές αποσβέσεις υπολογίζονται µε βάση τον πίνακα αποσβέσεων, ενώ οι 

έκτακτες σε ειδικές περιπτώσεις. 

Τέλος, σύµφωνα µε το Προεδρικό ∆ιάταγµα ισχύουν τα εξής: 

1. Η διενέργεια των τακτικών αποσβέσεων για τον ισολογισµό είναι υποχρεωτική 

ανεξάρτητα αν το αποτέλεσµα της χρήσης είναι κερδοφόρο ή ζηµιογόνο. 

2. Οι αποσβέσεις διενεργούνται µε την σταθερή µέθοδο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4:ΑΠΟΓΡΑΦΗ/ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ 

ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΡΙΤΩΝ 

4.1Απογραφή Κτιρίων – Τεχνικών Έργων σε Ακίνητα Τρίτων  

Οι διατάξεις περί απογραφής κτιρίων και τεχνικών έργων σε ακίνητα 

τρίτων δεν διαφέρουν από αυτές που αναφέρθηκαν στο κεφάλαιο 3, όπου 

αναλύσαµε για τα πάγια στοιχεία γενικά.  

Εφόσον η επιχείρηση διαθέτει γήπεδα ή οικόπεδα θα πρέπει να 

προσεχθούν τα εξής:  

• Η αξία των κτιρίων είναι η αξία κτήσης αυτών του κόστους των 

επεκτάσεων, προσθηκών και βελτιώσεων και των εκάστοτε 

αναπροσαρµογών που προβλέπονται από τις διατάξεις των εν ισχύ 

νόµων µείον τις αποσβέσεις.  

• Οι αποσβέσεις στην αξία των κτιρίων υπολογίζονται από τη στιγµή που 

αυτά χρησιµοποιήθηκαν.  

 

Σε περίπτωση που τεχνική εταιρεία υποχρεούται από τον Κ.Β.Σ. να τηρεί 

βιβλίο αποθήκης, τότε τα τεχνικά έργα αυτής σε ακίνητα τρίτων δεν 

καταχωρούνται στο βιβλίο απογραφών. Αντίθετα, αν δεν µπορούν τα 

περιουσιακά στοιχεία τρίτων να προκύψουν από βιβλία αποθήκης ή γενικά 

πρόσθετα βιβλία, τότε απογράφονται κανονικά από τον επιτηδευµατία κατά είδος 

και ποσότητα στην λήξη της διαχειριστικής περιόδου.  

 

4.2 Αποτίµηση Κτιρίων – Τεχνικών Έργων σε Ακίνητα Τρίτων  

Όπως άλλωστε έχει προαναφερθεί στο κεφάλαιο 3, τα ενσώµατα 

περιουσιακά στοιχεία αποτιµώνται στην αξία της κτήσης ή του κόστους 

ιδιοκατασκευής τους, προσαυξηµένη µε τις δαπάνες επεκτάσεων ή προσθηκών 

και βελτιώσεων, ενώ µειώνεται µε τις αποσβέσεις που διενεργούνται µε βάση την 

ισχύουσα νοµοθεσία. Σε περίπτωση αναπροσαρµογής της αξίας των ακινήτων 

ως αξία αποτίµησης θεωρείται αυτή µετά την αναπροσαρµογή.  

Ειδικά για τα κτίρια ως αξία κτήσης θεωρείται το ποσό που αναγράφεται 

στο συµβόλαιο αγοράς. Τα έξοδα απόκτησης των ακινήτων δεν 
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συµπεριλαµβάνονται στην τιµή κτήσης των στοιχείων αυτών. Τα έξοδα αυτά 

µεταφέρονται, κατά περίπτωση, στα έξοδα πρώτης εγκατάστασης ή στα γενικά 

έξοδα χρήσης κατά την οποία πραγµατοποιούνται.  

Σύµφωνα µε το Κ.Β.Σ. τα τεχνικά έργα σε ακίνητα τρίτων αποτιµώνται µε 

βάση το πραγµατικό (ιστορικό) κόστος παραγωγής – κατασκευής των τεχνικών 

έργων, όπως αυτό ορίζεται από το Ε.Γ.Λ.Σ..  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ∆ΩΝ 

ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

Άυλα (ασώµατα) πάγια στοιχεία ορίζονται ως τα χωρίς υλική υπόσταση 

οικονοµικά αγαθά που είναι δεκτικά χρηµατικής αποτιµήσεως και είναι δυνατόν 

να αποτελέσουν αντικείµενο συναλλαγής, είτε από µόνα τους, είτε µαζί µε την 

οικονοµική µονάδα. Τα άϋλα αυτά στοιχεία αποκτώνται µε σκοπό να 

χρησιµοποιούνται παραγωγικά για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο από ένα έτος, 

διακρίνονται δε στις εξής δύο κατηγορίες:  

1. ∆ικαιώµατα όπως π.χ. δικαιώµατα ευρεσιτεχνίας, πνευµατική ιδιοκτησία, 

εµποροβιοµηχανικά σήµατα.  

2. Πραγµατικές καταστάσεις, ιδιότητες και σχέσεις, όπως π.χ. φήµη & 

πελατεία, καλή οργάνωση, τεχνογνωσία κλπ.  

Έξοδα Πολυετούς Απόσβεσης είναι τα έξοδα που  γίνονται για την ίδρυση και 

την αρχική οργάνωση της οικονοµικής µονάδας, την απόκτηση διαρκών µέσων 

εκµετάλλευσης, καθώς και για την επέκταση και αναδιοργάνωση της. Τα έξοδα 

αυτά  γίνονται  για την εξυπηρέτηση της οικονοµικής µονάδας για περισσότερο  

από ένα χρόνο και  αποσβένονται τµηµατικά, αλλά όχι σε περίοδο µεγαλύτερη 

της πενταετίας (20% κάθε έτος).  

Και οι δύο παραπάνω κατηγορίες αύλων παγίων κατατάσσονται σύµφωνα µε 

το Ε.Γ.Λ.Σ. στον λογαριασµό 10 «Ασώµατες Ακινητοποιήσεις & Έξοδα Πολυετούς 

Απόσβεσης».  

 

 

5.1 Απογραφή Ασώµατων Ακινητοποιήσεων – Εξόδων Πολυετούς 

Απόσβεσης  

Όπως ισχύει για όλα τα πάγια, έτσι  σ τις ασώµατες ακινητοποιήσεις και σ 

τα έξοδα πολυετούς απόσβεσης, η απογραφή τους γίνεται µε βάση την αξία 

κτήσεως τους προσαυξηµένη µε τα σχετικά έξοδα και µειωµένη µε τις 

αποσβέσεις αυτών.  

Όµως, παύει να γίνεται απογραφή αυτών όταν ολοκληρωθούν οι 

αποσβέσεις (λογαριασµός 16.99) του και στη συνέχεια  θα µεταφερθούν στον 

κύριο λογαριασµό.  
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Από την παραπάνω πρόταση προκύπτει καθαρά ότι τα άυλα περιουσιακά 

στοιχεία και τα έξοδα πολυετούς απόσβεσης δεν παρακολουθούνται µετά την 

ολοσχερή απόσβεση τους µε την αξία ενός λεπτού του ευρώ, όπως συµβαίνει µε 

τα ενσώµατα πάγια, τα οποία, µετά την ολοσχερή απόσβεση τους και εφόσον 

κατέχονται από την οικονοµική µονάδα παρακολουθούνται µε τη λογιστική αξία 

του ενός λεπτού του ευρώ.  

 

5.2 Αποτίµηση Ασώµατων Ακινητοποιήσεων – Εξόδων Πολυετούς 

Απόσβεσης  

Οι ασώµατες ακινητοποιήσεις και τα έξοδα πολυετούς απόσβεσης 

αποτιµώνται και αυτά στην αξία κτήσεως τους. Η αξία αυτή µειώνεται µε τις 

αποσβέσεις που προκύπτουν κάθε έτος, καθώς και των νόµιµων απαξιώσεων.  

Να σηµειωθεί ότι, η αξία των ασώµατων ακινητοποιήσεων µπορεί να 

αναπροσαρµοστεί όπως και στα ακίνητα ιδιαίτερα  όταν µιλάµε για ασώµατες 

ακινητοποιήσεις όπως η υπεραξία της επιχείρησης και τα διπλώµατα 

ευρεσιτεχνίας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ  

6.1 Εισαγωγικά  

Στο κεφάλαιο 2 της παρούσας εργασίας έχουµε ήδη αναλύσει την έννοια 

του αποθέµατος, καθώς και πως γίνεται η απογραφή αυτών, λαµβάνοντας  

υπόψη όλες τις απαραίτητες παραµέτρους.  

Πριν  αναλύσουµε τη διαδικασία αποτίµησης των αποθεµάτων, ας δούµε 

τι ορίζει ο Κ.Β.Σ. σε γενικές γραµµές.  

Η µέθοδος αποτίµησης των αποθεµάτων επιλέγεται, στην πρώτη χρήση 

µε βιβλία Γ΄ κατηγορίας, από τις παραδεκτές µεθόδους, µε την προϋπόθεση ότι η 

µέθοδος που θα επιλεγεί θα εφαρµόζεται κατά πάγιο τρόπο. Το ίδιο ισχύει και για 

τον υπολογισµό της τιµής κτήσης και του ιστορικού κόστους παραγωγής. 

Επίσης, τα παραπάνω δεν αλλάζουν για τις εγκαταστάσεις (υποκαταστήµατα) 

της επιχείρησης.  

 

6.2 Αποτίµηση Αποθεµάτων  

6.2.1 Αποτίµηση Κανονικών Αποθεµάτων 

Τα αποθέµατα αποτιµώνται στην κατ’ είδος χαµηλότερη τιµή µεταξύ της 

τιµής κτήσης ή του ιστορικού κόστους παραγωγής τους και της τιµής στην οποία 

η επιχείρηση µπορεί να τα αγοράσει ή να τα παράγει κατά την ηµέρα κλεισίµατος 

του ισολογισµού. Εάν η τελευταία αυτή τιµή είναι χαµηλότερη από την τιµή 

κτήσης ή το ιστορικό παραγωγής, αλλά µεγαλύτερη από την καθαρή 

ρευστοποιήσιµη αξία, τότε η αποτίµηση γίνεται στην καθαρή ρευστοποιήσιµη 

αξία. Βασιζόµενοι στα όσα ορίζονται για την αποτίµηση αποθεµάτων ο Κ.Β.Σ., 

µπορούµε να έχουµε τις ακόλουθες περιπτώσεις:  

• Εάν τιµή ιστορικού κόστους > τιµή αγοράς > τιµή ρευστοποίησης => τιµή 

αποτίµησης = τιµή ρευστοποίησης  

• Εάν τιµή ιστορικού κόστους < τιµή αγοράς < τιµή ρευστοποίησης => τιµή 

αποτίµησης = τιµή ιστορικού κόστους  

• Εάν τιµή ιστορικού κόστους < τιµή αγοράς > τιµή ρευστοποίησης => 

• Εάν τιµή ιστορικού κόστους < τιµή ρευστοποίησης => τιµή αποτίµησης = 

τιµή ιστορικού κόστους  
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• Εάν τιµή ιστορικού κόστους > τιµή ρευστοποίησης => τιµή αποτίµησης = 

τιµή ρευστοποίησης  

• Εάν τιµή ιστορικού κόστους > τιµή αγοράς < τιµή ρευστοποίησης => τιµή 

αποτίµησης = τιµή αγοράς  

 

Ως τιµή αγοράς νοείται η τιµή κατά την οποία η επιχείρηση έχει την 

δυνατότητα να αγοράσει το αγαθό κατά την ηµεροµηνία σύνταξης του 

Ισολογισµού.  

Ως τιµή ρευστοποίησης θεωρείται η τιµή πώλησης του αγαθού, στην οποία 

υπολογίζεται ότι αυτό θα πωληθεί κάτω από συνθήκες οµαλής πορείας των 

εργασιών της οικονοµικής µονάδας, µειωµένη µε τα έξοδα που υπολογίζεται ότι 

θα πραγµατοποιηθούν για την πραγµατοποίηση της πώλησης.  

Ως τιµή ιστορικού κόστους έχουµε τις ακόλουθες περιπτώσεις:  

Σε περίπτωση αγορών εµπορευµάτων και πρώτων υλών µόνο: Είναι η 

τιµολογιακή αξία αγοράς των αγαθών. Σε αυτή προστίθενται τα ειδικά έξοδα 

αγοράς (δασµοί, έξοδα µεταφοράς κ.λ.π.) και αφαιρούνται τυχόν εκπτώσεις επί 

τιµολογίων.  

Σε περίπτωση παραγωγής προϊόντων: Είναι το άµεσο κόστος αγοράς των 

πρώτων υλών και των διαφόρων υλικών που χρησιµοποιήθηκαν στην παραγωγή 

αγαθών. Σε αυτό προστίθενται τα άµεσα & έµµεσα έξοδα παραγωγής.  

Όπως είναι αντιληπτό για να υπολογιστεί η τιµή ιστορικού κόστους χρειάζεται 

συγκεκριµένη διαδικασία. Η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ανάµεσα 

σε εφτά (7) µεθόδους αποτίµησης εµπορευµάτων, που θα αναλύσουµε στην 

επόµενη παράγραφο του παρόντος κεφαλαίου.  

6.2.2 Αποτίµηση Αποθεµάτων µε Ειδικά Χαρακτηριστικά  

Τα υπολείµµατα, τα υποπροϊόντα και τα ελαττωµατικά προϊόντα 

αποτιµώνται σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 1 του Π.∆. 1123/1980. Πιο 

συγκεκριµένα:  

Υποπροϊόντα: είναι τα υλικά αγαθά που παράγονται µαζί µε τα κύρια 

προϊόντα, σε διάφορα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας από τις ίδιες πρώτες 

και βοηθητικές ύλες. Τα υποπροϊόντα έχουν µειωµένη αξία πωλήσεως σε 

σύγκριση µε τα κύρια προϊόντα. Μπορούν είτε να πωληθούν αυτούσια είτε να 

επαναχρησιµοποιηθούν από την επιχείρηση ως πρώτη ύλη. Όταν τα 
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υποπροϊόντα προορίζονται να πωληθούν αποτιµώνται στην πιθανή τιµή 

πωλήσεως τους, µειωµένη µε τα άµεσα έξοδα πωλήσεως. Όταν, όµως, 

προορίζονται να επαναχρησιµοποιηθούν από την επιχείρηση, αποτιµώνται στην 

τιµή χρήσης  τους, δηλαδή στην τιµή που θα τα αγόραζε η επιχείρηση για να τα 

χρησιµοποιήσει.  

Υπολείµµατα: είναι τα υλικά κατάλοιπα της παραγωγικής διαδικασίας, 

δηλαδή πρόκειται για άχρηστα προϊόντα. Τα υπολείµµατα προέρχονται, είτε 

απευθείας από την πρώτη ύλη και έχουν τις ιδιότητες της, είτε προκύπτουν στα 

διάφορα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας και έχουν τα χαρακτηριστικά της 

πρώτης ύλης ή του έτοιµου προϊόντος. Όταν τα υπολείµµατα είναι άχρηστα 

απορρίπτονται και συνιστούν µέρος της βιοµηχανικής απώλειας. Όταν, όµως 

έχουν εµπορευµατική αξία αποτιµώνται στην πιθανή αξία πωλήσεώς τους, 

µειωµένη µε τα εκτιµώµενα άµεσα έξοδα πωλήσεως. Αξίζει να σηµειώσουµε εδώ 

ότι, όταν τα βιοµηχανικά κατάλοιπα δεν έχουν εµπορευµατική αξία ή δεν 

χρησιµοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία, δεν τηρείται βιβλίο αποθήκης.  

 

6.3 Μέθοδοι Αποτίµησης Αποθεµάτων  

Όπως προαναφέρθηκε οι µέθοδοι αποτίµησης είναι εφτά (7):  

1. Μέθοδος µέσου σταθµικού κόστους  

2. Μέθοδος κυκλοφοριακού µέσου όρου ή διαδοχικών υπολοίπων  

3. Μέθοδος πρώτου εισερχοµένου, πρώτου εξερχοµένου (F.I.F.O.)  

 

Η µέθοδος πρώτου εισερχοµένου, πρώτου εξερχόµενου, βασίζεται στην 

υπόθεση ότι το πρώτο εµπόρευµα που αποκτήθηκε είναι και το πρώτο που 

πωλήθηκε. Σύµφωνα µε την F.I.F.O. τα αποθέµατα τέλους χρήσης προέρχονται 

από τις πιο πρόσφατες αγορές και αποτιµώνται στις αντίστοιχες τιµές που 

αγοράστηκαν. Η αποτίµηση των πωληµένων – αναλωµένων γίνεται σύµφωνα µε 

τη σειρά εισαγωγής τους, γι’ αυτό η µέθοδος αυτή λέγεται και «µέθοδος της 

σειράς εξαντλήσεως των αποθεµάτων».  

Η µέθοδος F.I.F.O., εµφανίζει µια αδυναµία στην ορθή αντιπαράθεση των 

εσόδων µε το κόστος των πωλήσεων, αφού στα τρέχοντα έσοδα από τις 

πωλήσεις δεν αντιπαραθέτει το τρέχον κόστος των πωλήσεων αλλά το κόστος 

κτήσεως των παλαιότερων αγορών, δηλαδή σε περίοδο πληθωρισµού η F.I.F.O. 



Σελίδα 37 από 159 
 

υπερεκτιµά τα λογιστικά κέρδη αντίθετα µε τις άλλες µεθόδους αποτίµησης. Και 

σε περίοδο πτώσεως των τιµών το αποτέλεσµα υποεκτιµάται  και αυτό έχει σαν 

συνέπεια να έχουµε µειωµένο φόρο εισοδήµατος.  

 

4. Μέθοδος τελευταία εισαγωγή – πρώτη εξαγωγή (L.I.F.O.)  

5. Μέθοδος βασικού αποθέµατος  

6. Μέθοδος εξατοµικευµένου κόστους  

Το Ε.Γ.Λ.Σ, ορίζει ότι, τα αποθέµατα παρακολουθούνται όχι µόνο κατ’ είδος 

αλλά και κατά συγκεκριµένες παρτίδες αγοράς ή παραγωγής, οι οποίες έτσι 

αποκτούν αυτοτέλεια κόστους. Κατά την αποτίµηση των αποθεµάτων της 

απογραφής, αυτά αναλύονται σε ποσότητες κατά παρτίδα από την οποία 

προέρχονται και αποτιµώνται στο κόστος της συγκεκριµένης παρτίδας, 

ανεξάρτητα από το χρόνο παραγωγής ή αγοράς τους.  

Σύµφωνα, λοιπόν, µε τη µέθοδο αυτή γίνεται συσχέτιση της ροής του κόστους 

µε την ειδική ροή των φυσικών αγαθών και οδηγεί σε ικανοποιητική 

αντιπαράθεση εσόδων και κόστους και µπορεί να εφαρµόζεται µε περιοδική ή 

διαρκή απογραφή των αποθεµάτων.  

Η µέθοδος του εξατοµικευµένου κόστους χρησιµοποιείται από τις 

επιχειρήσεις που τα αποθέµατά τους παράγονται κατά παραγγελία των πελατών 

τους, όπως είναι οι ναυπηγικές, οι κατασκευαστικές, οι εκδοτικοί οίκοι κ.ά. 

πωληµένα αποθέµατά τους. Το ποσό των αποκλίσεων που αναλογεί σε αυτά τα 

αποθέµατα της απογραφής, εµφανίζεται ιδιαίτερα, µε ένα ποσό για κάθε 

κατηγορία αποθέµατος που αντιστοιχεί στους πρωτοβάθµιους λογαριασµούς της 

οµάδας 2 του Ε.Γ.Λ.Σ.  

 

7. Mέθοδος του πρότυπου κόστους (standardcost)  

Οι εταιρείες που χρησιµοποιούν τη µέθοδο αυτή είναι κυρίως οι βιοµηχανικές. 

Το πρότυπο κόστος αποτελεί ένα προϋπολογιζόµενο κόστος απαλλαγµένο από 

τις απώλειες και τα έξοδα που οφείλονται σε αναποτελεσµατικότητα ή σε µη 

φυσιολογικές συνθήκες. Οι διαφορές µεταξύ πραγµατικού και πρότυπου κόστους 

καταχωρούνται σε ιδιαίτερο λογαριασµό, ο οποίος αποτελεί όργανο ελέγχου της 

παραγωγικής διαδικασίας και της συναλλακτικής δραστηριότητας της 

επιχειρήσεως.  

Το πρότυπο κόστος µπορεί να εφαρµόζεται για την παρακολούθηση των 

πρώτων υλών, των ηµι-κατεργασµένων και των έτοιµων προϊόντων, τόσο ως 
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προς την εισαγωγή όσο και ως προς την εξαγωγή αυτών από τις λογιστικές 

αποθήκες, οι οποίες µπορούν να τηρηθούν µόνο κατά ποσότητα αφού όλες οι 

εισαγωγές και εξαγωγές καταχωρούνται µε την ίδια «σταθερή» τιµή.  

Το πρότυπο κόστος έχει εσωτερική αξία για την επιχείρηση και δεν είναι 

δυνατόν να χρησιµοποιείται για την αποτίµηση των αποθεµάτων που γίνεται για 

την σύνταξη των δηµοσιευµένων οικονοµικών καταστάσεων.  

Ιδιαίτερα, το Ε.Γ.Λ.Σ. ορίζει ότι, κατά την µέθοδο αυτή τα αποθέµατα 

αποτιµώνται στην τιµή πρότυπου κόστους. Η µέθοδος αυτή εφαρµόζεται µε την 

προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις που ενδεχοµένως θα προκύψουν ανάµεσα στο 

ιστορικό και πρότυπο κόστος θα κατανέµονται στα εναποµείναντα  και στα 

πωληθέντα αποθέµατα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Σελίδα 39 από 159 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ 

  

Με τον όρο «χρεόγραφα» εννοούµε την κατοχή µετοχών, µεριδίων και 

αµοιβαίων κεφαλαίων (οµόλογα & οµολογίες του ∆ηµοσίου, των τραπεζών, και τα 

ιδιωτικά οµολογιακά δάνεια, τα έντοκα γραµµάτια του ∆ηµοσίου, τις µετοχές Α.Ε., 

µερίδες Ε.Π.Ε., τα µερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων), βραχυχρόνια και σε ποσοστό 

όχι µεγαλύτερο του 10%. Ο αγοραστής τους έχει την δυνατότητα να αποκοµίσει 

άµεσο οικονοµικό όφελος ρευστοποιώντας τους σε σύντοµο χρονικό διάστηµα.  

Οι βραχυχρόνιες επενδύσεις σε χρεόγραφα παρακολουθούνται στο 

«κυκλοφοριακό ενεργητικό» και συγκεκριµένα στην οµάδα 3 «ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ & 

∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ», λογαριασµό 34 «ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ».  

Με τον όρο «συµµετοχές» εννοούµε την κατοχή µετοχών και µεριδίων 

µακροχρόνια και σε ποσοστό µεγαλύτερο του 10%. Ο κάτοχος τους αποκτά τη 

δυνατότητα να ελέγχει ή να επηρεάζει σηµαντικά την λήψη αποφάσεων σε άλλες 

επιχειρήσεις.  

Το Ε.Γ.Λ.Σ. κατατάσσει τις µακροχρόνιες επενδύσεις στην οµάδα 1 «Πάγιο 

Ενεργητικό», στον λογαριασµό 18 «ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ» και διακρίνονται στις ακόλουθες δύο 

βασικές κατηγορίες:  

1. Σε µακροπρόθεσµες συµµετοχές, όπου διαχωρίζονται σε δύο 

υποκατηγορίες:  

A. Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις (Κωδ. 18.00)  

B. Συµµετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις (Κωδ. 18.01)  

 

2. Σε τίτλους µε χαρακτήρα ακινητοποιήσεων(Κωδ. 18.15 & 18.16), όταν 

συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:  

• Σκοπός η διαρκής κατοχή.  

• Ποσοστό κατοχής µικρότερο του 10% του Μτχ. Κεφ.  

 

7.1 Αποτίµηση Συµµετοχών & Χρεογράφων  

Οι µετοχές, οι οµολογίες και τα λοιπά χρεόγραφα που έχουν εισαχθεί στο 

χρηµατιστήριο, καθώς και τα µερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων αποτιµώνται στην 
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κατ’ είδος χαµηλότερη τιµή µεταξύ τιµής κτήσης και της τρέχουσας τιµής τους. 

Ειδικά για τις τράπεζες και  τα πιστωτικά ιδρύµατα του Ν.2076/1992 αποτιµούν 

τις συµµετοχές και τα χρεόγραφα τους στη συνολικά χαµηλότερη τιµή µεταξύ της 

τιµής κτήσεως και της τρέχουσας τιµής τους.  

Για τις µετοχές, τα οµόλογα και τα λοιπά χρεόγραφα που έχουν εισαχθεί 

στο χρηµατιστήριο ως τρέχουσα τιµή λαµβάνεται ο µέσος όρος της 

χρηµατιστηριακή τιµής τους κατά τον τελευταίο µήνα της χρήσης. Ενώ, για τα 

αµοιβαία κεφάλαια ως τρέχουσα τιµή λαµβάνεται ο µέσος όρος της καθαρής 

τιµής τους κατά τον τελευταίο µήνα της χρήσης.  

Οι µετοχές Α.Ε., που δεν έχουν εισαχθεί στο χρηµατιστήριο και οι 

συµµετοχές σε επιχειρήσεις, που δεν έχουν µορφή Α.Ε., αποτιµώνται στην κατ’ 

είδος χαµηλότερη τιµή µεταξύ της τιµής κτήσεως και της τρέχουσας.  

Ως τρέχουσα τιµή θεωρείται η εσωτερική λογιστική αξία των µετοχών ή 

των συµµετοχών ή των τίτλων των επιχειρήσεων αυτών, όπως προκύπτει από το 

νόµιµα συνταγµένο τελευταίο ισολογισµό τους. Εξαίρεση αποτελούν οι 

διαχειριστικές περίοδοι που έληγαν µέχρι τις 30/06/2005 οι παραπάνω µετοχές ή 

συµµετοχές µπορούσαν να αποτιµηθούν στην τιµή κτήσης τους.  

Οι µετοχές, οι οµολογίες και τα λοιπά χρεόγραφα που έχουν εισαχθεί σε 

χρηµατιστήριο του εξωτερικού αποτιµώνται, όπως κι τα χρεόγραφα που έχουν 

εισαχθεί  στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών, δηλαδή στην κατ’ είδος χαµηλότερη 

τιµή µεταξύ τιµής κτήσης και τρέχουσας.  

 

 

 

7.1.1 Απόκτηση µετοχών της εταιρείας από την ίδια εταιρεία.  

Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του άρθρου 43 του Κ.Ν. 2190/1920 και 

του άρθρου 28 του Π.∆. 186/1992, επιτρέπεται στις εισαχθείσες  στο Χ.Α.Α. 

επιχειρήσεις, η αποτίµηση των µετοχών, οµολογιών και κάθε φύσης χρεογράφων 

και τίτλων, καθώς και των συµβάσεων ή πράξεων επί παραγώγων 

χρηµατοοικονοµικών προϊόντων στην τρέχουσα τιµή τους. Εξαιρούνται οι πάσης 

φύσεως συµµετοχές της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920 και 

τα λοιπά χρεόγραφα, τα οποία αποκτώνται µε σκοπό τη διαρκή κατοχή, τα οποία 

αποτιµώνται σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του άρθρου 43 του Κ.Ν. 2190/1920. 
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Η ευχέρεια αυτή παρέχεται υπό την προϋπόθεση ότι η µέθοδος αποτίµησηςτης  

τρέχουσας  τιµής θα ακολουθείται παγίως.  

Τα προαναφερθέντα ισχύουν ακόµα και για µετοχές του επιτηδευµατία 

που κατέχει από την Α.Ε.12. Οι µετοχές αυτές καταχωρούνται στο λογαριασµό 

34.25 «ίδιες µετοχές» και στο τέλος της χρήσεως σχηµατίζεται ισόποσο µε την 

αξία κτήσεως αποθεµατικό, το οποίο καταχωρείται στο λογαριασµό 41.09 

«αποθεµατικό για ίδιες µετοχές».  

Όσον αφορά τα οµόλογα του Ελληνικού ∆ηµοσίου, επειδή θεωρούνται 

εισηγµένα στο χρηµατιστήριο, κατά την κατάρτιση του ισολογισµού τέλους 

χρήσεως αποτιµώνται στην κατ’ είδος χαµηλότερη τιµή, µεταξύ της τιµής 

κτήσεώς τους και της τρέχουσας τιµής τους.  

7.2 Φορολογική Αντιµετώπιση της Αποτίµησης  

Σε περίπτωση, κατά την οποία, προκύπτει κέρδος ή ζηµιά από την 

αποτίµηση των συµµετοχών και χρεογράφων στο τέλος της διαχειριστικής 

χρήσης φορολογικά αντιµετωπίζεται ως εξής:  

Το αποτέλεσµα της αποτίµησης (κέρδος ή ζηµία) που προκύπτει κατά την 

πρώτη εφαρµογή της παραπάνω διάταξης µεταφέρεται σε πίστωση ή χρέωση, 

αντίστοιχα, των λογαριασµών Αποθεµατικά από Χρεόγραφα, που εµφανίζονται 

στα βιβλία της επιχείρησης και τα οποία προέκυψαν είτε από την πώληση 

χρεογράφων σε τιµή ανώτερη της τιµής κτήσης τους, είτε από την πώληση 

µετοχών, είτε από την ανταλλαγή ή λήψη δωρεάν χρεογράφων µε βάση τις 

διατάξεις νόµων περί αναπροσαρµογής της αξίας ακινήτων. Σε περίπτωση που 

τα ποσά των αποθεµατικών αυτών δεν επαρκούν να καλύψουν το ποσό τυχόν 

ζηµίας, το ακάλυπτο ποσό αυτής δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα, αλλά 

µεταφέρεται σε ειδικό λογαριασµό Ίδιων Κεφαλαίων, προκειµένου να 

συµψηφισθεί µε τα ως άνω αποθεµατικά  χρεόγραφα που θα προκύψουν στο 

µέλλον.  

Οι παραπάνω διατάξεις έχουν εφαρµογή για τις διαχειριστικές χρήσεις 

που κλείνουν µετά την 30η ∆εκεµβρίου 2001 και µετά. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ  

Με τον όρο «απαιτήσεις» εννοούµε ό,τι καταχωρείται στην οµάδα 3 του 

Ε.Γ.Λ.Σ.. Συγκεκριµένα στην οµάδα αυτή καταχωρούνται οι πελάτες (λογ. 30), τα  
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εισπρακτέα  γραµµάτια (λογ. 31), οι παραγγελίες στο εξωτερικό (λογ. 32), οι 

διάφοροι χρεώστες (λογ. 33), καθώς και τα χρηµατικά διαθέσιµα (λογ. 38).  

Ο λογαριασµός 34 «χρεόγραφα» αναλύθηκε και συζητήθηκε στο κεφάλαιο 

7, ενώ οι υπόλοιποι λογαριασµοί της οµάδας 3 δεν είναι υπό συζήτηση στο 

παρόν κεφάλαιο.  

8.1 Απογραφή Απαιτήσεων  

Για την απογραφή και στη συνέχεια αποτίµηση των απαιτήσεων 

χρησιµοποιείται ιδιαίτερη διαδικασία διαφορετική από αυτήν που είδαµε µέχρι 

τώρα για άλλους λογαριασµούς. Γίνεται, θα µπορούσαµε να πούµε, µια 

διαδικασία ελέγχου τόσο εσωτερικού όσο και εξωτερικού.  

Πρέπει να γίνει συµφωνία µεταξύ των υπολοίπων που εµφανίζονται στα 

βιβλία της επιχείρησης και των υπολοίπων που εµφανίζονται στα βιβλία των 

πελατών ή των λοιπών χρεωστών. Για αυτό το λόγο φρόνιµο θα είναι να σταλούν 

σε όλους επαληθευτικές επιστολές από τις απαντήσεις των οποίων θα ελεγχθούν 

οι εγγραφές και θα συµφωνηθούν τα υπόλοιπα.  

Έλεγχος για τους λόγους που πιθανόν παραµένουν για µεγάλο χρονικό 

διάστηµα ανείσπρακτα υπόλοιπα πελατών που πιθανόν να υποκρύπτουν πιθανή 

επισφάλεια, δηλαδή ζηµία λόγω της απώλειας του ποσού που οφείλεται. Για 

πελάτες που πιθανόν κριθούν ως επισφαλείς πρέπει να µεταφερθούν στους 

αντίστοιχους λογαριασµούς τους Ε.Γ.Λ.Σ. και να κινηθούν οι διαδικασίες που 

προβλέπονται έτσι ώστε να εκπέσει το ύψος της οφειλής από τα ακαθάριστα 

έσοδα σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3091/2002 που τροποποίησε το άρθρο 

31 του ΚΒΣ και κατήργησε τις προβλέψεις για την απόσβεση των επισφαλών 

απαιτήσεων.  

Άλλο θέµα που πρέπει να ελεγχθεί είναι οι απαιτήσεις από το Ελληνικό 

∆ηµόσιο, (π.χ. πιστωτικό υπόλοιπο Φ.Π.Α. πενταετίας το οποίο πρέπει να 

διακανονισθεί), ή προκαταβολή φόρου εισοδήµατος η οποία δεν έχει 

συµψηφιστεί και εφόσον δεν ζητήθηκε η επιστροφή της εντός της χρονικής 

προθεσµίας που προβλέπεται (τριετία) γιατί παραγράφονται υπέρ του ∆ηµοσίου.  

Όσον αφορά τις συναλλαγµατικές και τις επιταγές πρέπει να γίνει 

αναλυτική απογραφή αυτών που είναι στα χέρια της επιχείρησης και συµφωνία 

µε τους τηρούµενους λογαριασµούς. Επίσης, πρέπει να γίνει αναλυτική 

απογραφή των συναλλαγµατικών και των επιταγών που είναι σε τράπεζες για 
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εγγύηση δανείων ή για προεξόφληση (και δεν έχει παρέλθει η ηµεροµηνία λήξης 

τους) και συµφωνία µε τους τηρούµενους λογαριασµούς. Σε αυτή τη περίπτωση 

καλό είναι να σταλεί επιστολή στις τράπεζες. Απογραφή πρέπει να γίνει ακόµα 

και για τις συναλλαγµατικές και τις επιταγές που είναι σε δικηγόρους (λόγω µη 

πληρωµής τους) και συµφωνία µε τους τηρούµενους λογαριασµούς. Σε αυτή τη 

περίπτωση καλό είναι να γνωρίζουµε εγγράφως από τους δικηγόρους για την 

πορεία των υποθέσεων.  

Συναλλαγµατικές και επιταγές µε ηµεροµηνία λήξης πριν την 31/12 ή την 

30/06 (ανάλογα πότε κλείνει ισολογισµό η επιχείρηση) και δεν έχουν εισπραχθεί 

θεωρούνται ότι βρίσκονται σε καθυστέρηση και πρέπει να καταχωρούνται 

ιδιαιτέρως στην απογραφή.  

 

8.2 Απογραφή ∆ιαθεσίµων  

Για την απογραφή του ταµείου (λογ. 38.00) και των λογαριασµών όψεως ή 

προθεσµίας (λογ. 38.03), γίνεται καταµέτρηση µετρητών και λογιστικοποίηση 

τυχόν πρόχειρων αποδείξεων µέχρι 31/12 ή 30/06, και συµφωνία των 

υπολοίπων µε τα extraits των τραπεζών.  

8.3 Αποτίµηση Απαιτήσεων  

8.3.1 Προβλέψεις για Επισφαλείς Πελάτες  

Κατά την απογραφή του λογαριασµού πελατών µπορεί να προκύψει ανάγκη για 

χαρακτηρισµό κάποιων από αυτών ως «επισφαλείς πελάτες» λόγο πιθανής µη 

είσπραξης τους, είτε γιατί η επιχείρηση είναι αναγκασµένη σύµφωνα µε τον νόµο 

2238/1994.  

Οι προβλέψεις για τους επισφαλείς πελάτες καταχωρούνται στους ακόλουθους 

λογαριασµούς:  

• 44.11 Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις  

• 44.11.00 Προβλέψεις για απόσβεση επισφαλών πελατών (άρθρο 31 παρ. 

1-θ Ν.2238/1994)  

• 44.11.01 Προβλέψεις για απόσβεση επισφαλών πελατών πέραν του 

επιτρεπόµενου φορολογικώς ορίου  

• 44.11.05 Προβλέψεις για απόσβεση άλλων επισφαλών απαιτήσεων  
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Από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων που τηρούν επαρκή και ακριβή 

βιβλία Β΄ και Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. εκπίπτουν τα ποσά των προβλέψεων για 

απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων. Με τις νέες αυτές διατάξεις (άρθρο 31§1θ' 

Κ.Φ.Ε.), επανέρχεται ο σχηµατισµός πρόβλεψης από τις επιχειρήσεις, 

ανεξάρτητα αν υπάρχουν ή όχι επισφαλείς απαιτήσεις.  

Ειδικότερα, καθιερώνεται ο σχηµατισµός πρόβλεψης, ο  οποίος 

αναγνωρίζεται φορολογικά για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα. Το ποσό της 

πρόβλεψης αυτής υπολογίζεται σε ποσοστό 0,5% επί της αναγραφόµενης αξίας 

στα τιµολόγια πώλησης ή παροχής υπηρεσιών (εσωτερικού ή εξωτερικού) προς 

επιτηδευµατίες, µετά την αφαίρεση:  

Για τον υπολογισµό του χρεωστικού υπολοίπου των πελατών δεν 

περιλαµβάνονται τυχόν υπόλοιπα που αφορούν το δηµόσιο, δήµους ή 

κοινότητες, δηµόσιες επιχειρήσεις, οργανισµούς ή επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας 

και νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, καθόσον οι απαιτήσεις αυτές θεωρούνται 

ασφαλούς εισπράξεως, 

των επιστροφών ή εκπτώσεων,  

της αξίας των πωλήσεων ή παροχής υπηρεσιών προς το ∆ηµόσιο, δήµους και 

κοινότητες, δηµόσιες επιχειρήσεις, οργανισµούς ή επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας 

και νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου (λόγω φερεγγυότητας των προσώπων 

αυτών)  

του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαιοειδών, του φόρου κατανάλωσης 

καπνού και λοιπών φόρων που εµπεριέχονται στην τιµή πώλησης.  

των λιανικών πωλήσεων ή παροχής υπηρεσιών προς ιδιώτες, έστω και αν αυτά 

έχουν πραγµατοποιηθεί µε πίστωση του τιµήµατος και  

οι χονδρικές πωλήσεις για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί τιµολόγιο πώλησης (π.χ. 

πώληση επαγγελµατικού αυτοκινήτου µε συµβολαιογραφική πράξη).  

 

Οι επιχειρήσεις που χρησιµοποιούν για τη διάθεση των προϊόντων τους 

αντιπροσώπους, προς τους οποίους στέλνουν τα εµπορεύµατά τους µε δελτίο 

αποστολής και στη συνέχεια ακολουθεί η έκδοση εκκαθαρίσεων, δεν δικαιούνται 

για τις πωλήσεις αυτές να ενεργούν πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων, αφού 

δεν εκδίδεται τιµολόγιο πώλησης.  

Ειδικά για τις επιχειρήσεις σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, τις 

επιχειρήσεις ύδρευσης – αποχέτευσης, τις επιχειρήσεις παραγωγής ηλεκτρικής 
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ενέργειας, καθώς και τις επιχειρήσεις εκµετάλλευσης συνδροµητικών 

τηλεοπτικών σταθµών, το ποσό της πρόβλεψης υπολογίζεται µε ποσοστό 1% επί 

της αξίας των υπηρεσιών ή συνδροµητικών που αναγράφεται στα εκδιδόµενα, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Β.Σ., στοιχεία προς επιτηδευµατίες ή ιδιώτες.  

Το ποσό των παραπάνω προβλέψεων για κάθε διαχειριστική χρήση, 

προστίθεται στο ποσό της πρόβλεψης που έγινε σε προγενέστερες 

διαχειριστικές χρήσεις και η οποία εµφανίζεται στα τηρούµενα βιβλία της 

επιχείρησης, δεν µπορεί να υπερβεί το ποσοστό 30% του συνολικού χρεωστικού 

υπολοίπου του λογαριασµού «Πελάτες», όπως αυτό εµφανίζεται στην απογραφή 

τέλους χρήσης. 

Για τον υπολογισµό του χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασµού 

«πελάτες» αφαιρούνται επιστροφές και εκπτώσεις πωλήσεων, ενώ οι 

προκαταβολές πελατών δεν λαµβάνονται υπόψη, καθόσον αυτές καταχωρούνται 

σε λογαριασµό παθητικού.  

Η έκπτωση της δαπάνης αυτής από τα ακαθάριστα έσοδα των 

επιχειρήσεων εµφανίζεται, κατά ρητή διατύπωση των διατάξεων του 

κοινοποιούµενου νόµου, στα τηρούµενα βιβλία αυτών σε ειδικό λογαριασµό 

«Προβλέψεις για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων». Η εµφάνιση της 

πρόβλεψης αυτής στα βιβλία της επιχείρησης στο τέλος της διαχειριστικής 

χρήσης θα γίνεται ως εξής:  

Χρέωση: 83.11 Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις  

Πίστωση: 44.11 Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις  

Η διαγραφή των ανεπίδεκτων εισπράξεως πελατών γίνεται µε χρέωση του 

λογαριασµού 44.11 «Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις» µε πίστωση των 

λογαριασµών των απαιτήσεων, όταν αυτές καταστούν ανεπίδεκτες εισπράξεως. 

Για τους πελάτες που διαγράφονται και για τους οποίους δεν έχουν ασκηθεί 

ένδικα µέσα, η επιχείρηση υποχρεούται να γνωστοποιεί σε αυτούς, ότι διέγραψε 

την επισφαλή απαίτησή της, εφόσον το ποσό της επισφαλούς απαίτησης, ανά 

πελάτη, υπερβαίνει τα 1.000,00€. Επίσης, για τους πελάτες αυτούς που 

διαγράφονται (άνω των 1.000,00€) χωρίς να ασκηθούν ένδικα µέσα, η 

επιχείρηση συντάσσει συγκεντρωτική κατάσταση µε πλήρη στοιχεία για τον 

καθένα, στην οποία αναγράφονται το ονοµατεπώνυµο ή η επωνυµία, το 

επάγγελµα, η διεύθυνση, η δηµόσια οικονοµική υπηρεσία και ο αριθµός 

φορολογικού µητρώου του πελάτη, καθώς και το διαγραφέν ποσό. Η πιο πάνω 



Σελίδα 46 από 159 
 

κατάσταση υποβάλλεται στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. ,σε 3 αντίγραφα, για τη φορολογία 

της επιχείρησης, µέχρι τη λήξη της προθεσµίας.  

Ο χαρακτηρισµός και η διαγραφή ορισµένων πελατών ως επισφαλών 

είναι θέµα που κρίνεται από την επιχείρηση, µε βάση τα στοιχεία και έγγραφα 

που έχει στη διάθεσή της.  

Το ποσό της πρόβλεψης που εµφανίζεται στο λογαριασµό 44.11 

«Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις», δεν υπόκειται σε φορολογία 

εισοδήµατος, εκτός και αν στο τέλος κάθε πενταετίας, ξεκινώντας από τη 

διαχειριστική περίοδο 2005 υφίσταται στον παραπάνω λογαριασµό υπόλοιπο 

λόγω του γεγονότος ότι στο διάστηµα της πενταετίας τα ποσά των επισφαλών 

απαιτήσεων που διαγράφηκαν δεν κάλυψαν ολόκληρο το ποσό της 

σχηµατισθείσας πρόβλεψης στο διάστηµα αύτό. Το υπόλοιπο αυτό ποσό 

µεταφέρεται στα ακαθάριστα έσοδα της επόµενης διαχειριστικής περιόδου, 

υποκείµενο σε φορολογία µε τις γενικές διατάξεις.  

Το ποσό των προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων του ισολογισµού µετά 

την 30/12/2004, λόγω µη επαλήθευσης των προβλέψεων µε επισφαλείς 

απαιτήσεις, φορολογείται αυτοτελώς µε συντελεστή 25%. Για την εφαρµογή της 

ανωτέρω διάταξης είναι ανάγκη να γίνουν οι ακόλουθες διευκρινίσεις:  

1. Η αυτοτελής φορολόγηση αφορά µόνο τις προβλέψεις για επισφαλείς 

απαιτήσεις που σχηµατίσθηκαν µε βάση τις φορολογικές διατάξεις και όχι 

τις προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις που σχηµατίσθηκαν πέραν από 

αυτές, (π.χ. για την ορθή απεικόνιση των οικονοµικών καταστάσεων των 

επιχειρήσεων) και οι οποίες προστέθηκαν στα φορολογητέα κέρδη των 

επιχειρήσεων κατά το χρόνο σχηµατισµού τους ως λογιστικές διαφορές.  

2. ∆εδοµένου ότι το ποσό των προβλέψεων φορολογείται αυτοτελώς, δεν 

υπάρχει δυνατότητα µεταφοράς του ποσού των προβλέψεων για 

επισφαλείς απαιτήσεις στα αποτελέσµατα χρήσεως µε ταυτόχρονο 

συµψηφισµό φορολογητέων ζηµιών.  

Ο προτεινόµενος λογιστικός χειρισµός για την εφαρµογή της ανωτέρω 

διάταξης είναι ο εξής: Το υπόλοιπο του λογαριασµού «Προβλέψεις για 

Επισφαλείς Απαιτήσεις» το οποίο σχηµατίσθηκε µε βάση τις φορολογικές 

διατάξεις θα µεταφερθεί σε πίστωση υπολογαριασµού 84.00 «'Έσοδα από 

Αχρησιµοποίητες Προβλέψεις Προηγουµένων Χρήσεων»15, µε χρέωση 

αντίθετου υπολογαριασµού του λογαριασµού 44.11 «Προβλέψεις για Επισφαλείς 

Απαιτήσεις» (π.χ. 44.11.01). Στην επόµενη χρήση θα µεταφερθεί το υπόλοιπο 
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του αντίθετου υπολογαριασµού 44.11.01 στον υπολογαριασµό 44.11.00 µε 

αποτέλεσµα να µηδενισθούν και οι δύο υπολογαριασµοί.  

Εφόσον απαιτείται η επιχείρηση να σχηµατίσει προβλέψεις για επισφαλείς 

απαιτήσεις (π.χ. για την ορθή απεικόνιση των οικονοµικών της καταστάσεων), θα 

χρεώσει µε το απαιτούµενο ποσό τα αποτελέσµατα χρήσεως και ειδικότερα το 

λογαριασµό 83.11 «Προβλέψεις για Επισφαλείς Απαιτήσεις» µε πίστωση 

υπολογαριασµού του λογαριασµού 44.11 «Προβλέψεις για Επισφαλείς 

Απαιτήσεις» (π.χ. 44.11.02).  

 

 

 

8.3.2 Αποτίµηση Συναλλαγµατικών & Επιταγών Εισπρακτέων 

Οι συναλλαγµατικές και οι επιταγές εισπρακτέες σε ευρώ, δεν έχουν 

ιδιαίτερη διαδικασία αποτίµησης. Καταγράφονται στα λογιστικά βιβλία µε την 

ονοµαστική τους αξία. Αντίθετα, ιδιαιτερότητες φανερώνουν οι συναλλαγµατικές 

και οι επιταγές εισπρακτέες σε ξένο νόµισµα, τις οποίες θα αναλύσουµε στο 

αµέσως επόµενο κεφάλαιο.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 : ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΕ ΞΕΝΟ 

ΝΟΜΙΣΜΑ 

 

Η αποτίµηση απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε ξένο νόµισµα κρίνεται 

ιδιαίτερης ανάλυσης λόγω  των διαφορετικών συναλλαγµατικών ισοτιµιών του 

ευρώ µε άλλα νοµίσµατα καθηµερινά. Με ποια τιµή οφείλουµε να αποτιµήσουµε 

τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις; Το ερώτηµα αυτό θα απαντηθεί στις 

επόµενες σελίδες του κεφαλαίου αυτού.  

9.1 Απογραφή Απαιτήσεων – Υποχρεώσεων σε Ξ.Ν.  

Οι συναλλαγµατικές και επιταγές εισπρακτέες και πληρωτέες σε ξένο 

νόµισµα απογράφονται όπως και οι αντίστοιχες σε ευρώ. Γίνεται αναλυτική 

απογραφή των συναλλαγµατικών και των επιταγών που είναι στα χέρια της 

επιχείρησης, σε τράπεζες για εγγύηση δανείων ή για προεξόφληση (και δεν έχει 

παρέλθει η ηµεροµηνία λήξης τους), σε δικηγόρους (λόγω µη πληρωµής τους). 

Σε αυτήν την περίπτωση συναλλαγµατικές και επιταγές µε ηµεροµηνία λήξης 

πριν την 31/12 ή την 30/06 (ανάλογα πότε κλείνει ισολογισµό η επιχείρηση) και 

δεν έχουν εισπραχθεί θεωρούνται ότι βρίσκονται σε καθυστέρηση και πρέπει να 

καταχωρούνται ιδιαιτέρως στην απογραφή.  

 

9.2 Αποτίµηση Απαιτήσεων – Υποχρεώσεων σε Ξ.Ν.  

Οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις, που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα, 

οπουδήποτε και αν βρίσκονται όλα αυτά τα περιουσιακά στοιχεία της 

επιχείρησης, αποτιµώνται σε ευρώ µε το ποσό που προκύπτει από τη µετατροπή 

του ξένου νοµίσµατος µε βάση την επίσηµη τιµή του κατά την ηµέρα της 

απογραφής.  

Για τις συναλλαγµατικές διαφορές, που προκύπτουν από τη µετατροπή σε 

ευρώ κατά την απογραφή των περιουσιακών στοιχείων της προηγούµενης 

παραγράφου, εφαρµόζονται οι διατάξεις που ακολουθούν, κατά περίπτωση:  

Οι συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν κατά την πληρωµή και 

την αποτίµηση σε ευρώ των υποχρεώσεων από πιστώσεις ή δάνεια σε ξένο 

νόµισµα, που χρησιµοποιήθηκαν αποκλειστικά για την απόκτηση πάγιων 

περιουσιακών στοιχείων (αγορά, κατασκευή, εγκατάσταση) καταχωρούνται σε 
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λογαριασµό πολυετούς απόσβεσης. Η απόσβεση αυτών των διαφορών 

διενεργείται ως εξής:  

Οι χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές, κατά πίστωση ή δάνειο µετά από 

συµψηφισµό τυχόν πιστωτικών συναλλαγµατικών διαφορών, σύµφωνα µε την 

αµέσως επόµενη υποπερίπτωση, αποσβένονται ανάλογα µε την υπόλοιπη 

κανονική χρονική διάρκεια της πίστωση ή του δανείου. Η ετήσια απόσβεση του 

υπόλοιπου του λογαριασµού πολυετούς απόσβεσης, κατά πίστωσης ή δάνειο, 

είναι ίση µε το πηλίκο της διαίρεσης του υπόλοιπου του λογαριασµού αυτού κατά 

το τέλος της χρήσης µε τον αριθµό των ετών από τη λήξη της χρήσης αυτής 

µέχρι την κανονική λήξη της αντίστοιχης πίστωσης ή του δανείου. Χρονική 

περίοδος µικρότερη του δωδεκαµήνου λογίζεται ως έτος. Αν µεσολαβεί 

κατασκευαστική περίοδος ή τµηµατική απόσβεση του χρεωστικού υπόλοιπου του 

αντίστοιχου λογαριασµού πολυετούς απόσβεσης, αρχίζει από τη χρήση µέσα 

στην οποία έληξε η κατασκευαστική περίοδος ή διακόπηκε η κατασκευή του 

πάγιου περιουσιακού στοιχείου, για οποιοδήποτε λόγο. Σε περίπτωση 

ληξιπρόθεσµων πιστώσεων ή δανείων, κατά το όλο ή µέρος αυτών, τα 

χρεωστικά υπόλοιπα των αντίστοιχων λογαριασµών πολυετούς απόσβεσης, 

µεταφέρονται στο τέλος κάθε χρήσεως στο λογαριασµό 81.00.04, ενώ τα τυχόν 

πιστωτικά υπόλοιπα των αντίστοιχων υπολογαριασµών του 44.15 παραµένουν 

σε αυτό µέχρι την εξόφληση του δανείου ή το συµψηφισµό τους µε αντίστοιχα 

χρεωστικά.  

Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις και υποχρεώσεις εκείνες που η προθεσµία 

εξόφλησης τους λήγει µέχρι το τέλος της επόµενης χρήσης.   

Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις και υποχρεώσεις εκείνες που η προθεσµία 

εξόφλησης τους λήγει µετά το τέλος της επόµενης χρήσης. Χρήσης µέσα στην 

οποία οι αντίστοιχες πιστώσεις ή τα αντίστοιχα δάνεια έγιναν ληξιπρόθεσµα.  

Οι πιστωτικές συναλλαγµατικές διαφορές, κατά πίστωση ή δάνειο, στο 

τέλος της χρήσης µειώνουν τις χρεωστικές και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν 

χρεωστικές ή αυτές υπολείπονται των πιστωτικών, κατά το όλο ή το µέρος που 

δεν συµψηφίζονται, µεταφέρονται σε λογαριασµό πρόβλεψης κατά πίστωση ή 

δάνειο. Στο τέλος της χρήσης το πιστωτικό υπόλοιπο του πιο πάνω λογαριασµού 

πρόβλεψης κατά πίστωση ή δάνειο, συµψηφίζεται µε τυχόν χρεωστικό υπόλοιπο 

του αντίστοιχου λογαριασµού πολυετούς απόσβεσης. Στην περίπτωση που µετά 

το συµψηφισµό αυτό παραµένει πιστωτικό υπόλοιπο στο λογαριασµό 

πρόβλεψης, από το υπόλοιπο αυτό µεταφέρεται σε αποτελεσµατικό λογαριασµό 



Σελίδα 50 από 159 
 

στης κλειόµενης χρήσης το µέρος που αντιστοιχεί στο ποσό της πίστωσης ή του 

δανείου που πληρώθηκε µέσα σε αυτήν.  

Οι συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν κατά την αποτίµηση σε ευρώ 

των απαιτήσεων και των λοιπών υποχρεώσεων σε ξένο νόµισµα καταχωρούνται 

σε ιδιαίτερους λογαριασµούς προβλέψεων κατά ξένο νόµισµα, µε παραπέρα 

διάκριση σε προερχόµενες από βραχυπρόθεσµες ή µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 

και υποχρεώσεις και µεταφέρονται σε αποτελεσµατικούς λογαριασµούς ως εξής:  

Όταν προέρχονται από βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις και υποχρεώσεις, τα 

χρεωστικά υπόλοιπα των πιο πάνω λογαριασµών προβλέψεων στο τέλος κάθε 

χρήσης µεταφέρονται σε αποτελεσµατικό λογαριασµό της κλειόµενης χρήσης, τα 

δε πιστωτικά σε αποτελεσµατικό λογαριασµό της επόµενης χρήσης.  

Όταν προέρχονται από µακροπρόθεσµες απαιτήσεις και υποχρεώσεις, 

στο τέλος κάθε χρήσης τα χρεωστικά υπόλοιπα των πιο πάνω λογαριασµών 

προβλέψεων µεταφέρονται σε αποτελεσµατικό λογαριασµό της κλειόµενης 

χρήσης, από δε τα πιστωτικά υπόλοιπα αυτών µεταφέρεται σε αποτελεσµατικό 

λογαριασµό κάθε χρήσης το µέρος εκείνο που αντιστοιχεί στις απαιτήσεις και τις 

υποχρεώσεις σε ξένο νόµισµα που εισπράχθηκαν ή πληρώθηκαν µέσα στη 

χρήση. Στην περίπτωση που προηγήθηκαν µερικοί συµψηφισµοί των 

πιστωτικών υπολοίπων των λογαριασµών προβλέψεων µε χρεωστικές 

συναλλαγµατικές διαφορές, το µέρος των πιστωτικών υπολοίπων που 

µεταφέρεται σε αποτελεσµατικό λογαριασµό κάθε χρήσης προσδιορίζεται κατ’ 

αναλογία, µε βάση τα αρχικά υπόλοιπα και τα µετά τους συµψηφισµούς 

αντίστοιχα πιστωτικά υπόλοιπα των πιο πάνω λογαριασµών προβλέψεων, κατά 

ξένο νόµισµα.  

Οι συναλλαγµατικές διαφορές, χρεωστικές ή πιστωτικές που προκύπτουν 

κατά την αποτίµηση σε ευρώ των χρεογράφων και τίτλων γενικά, των στοιχείων 

του πάγιου ενεργητικού εκτός των µακροπρόθεσµων απαιτήσεων, των κάθε 

µορφής αποθεµάτων αγαθών και των διαθέσιµων περιουσιακών στοιχείων, 

µεταφέρονται σε αποτελεσµατικό λογαριασµό της χρήσης στην οποία 

δηµιουργήθηκαν. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΓΙΑ ΚΥΝ∆ΙΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α  

 

Πρόβλεψη είναι η κράτηση ορισµένου ποσού, που γίνεται κατά το κλείσιµο 

του ισολογισµού της οικονοµικής µονάδας, σε βάρος του λογαριασµού γενικής 

εκµεταλλεύσεως ή του λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσεως. Η κράτηση αυτή 

αποβλέπει στην κάλυψη ζηµιάς ή εξόδων ή ενδεχοµένης υποτιµήσεως στοιχείων 

του ενεργητικού, όταν κατά την ηµεροµηνία συντάξεως του ισολογισµού είναι 

πιθανή η πραγµατοποίησή τους, χωρίς όµως να είναι γνωστό το ακριβές µέγεθός 

τους ή ο χρόνος πραγµατοποιήσεως ή και τα δύο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

άρθρου 42 του Ν.2190/1920 και το Ε.Γ.Λ.Σ.  

Οι προβλέψεις διακρίνονται στις εξής δύο βασικές κατηγορίες:  

• Στις προβλέψεις για κινδύνους εκµεταλλεύσεως, οι οποίες σχηµατίζονται 

µε χρέωση των οικείων υπολογαριασµών του 68 «προβλέψεις 

εκµεταλλεύσεως». Για τις προβλέψεις αυτές χρησιµοποιούνται οι δέκα 

πρώτοι υπολογαριασµοί του 44 (44.00 έως και 44 09).  

• Στις προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους (έκτακτες ζηµίες και έξοδα, οι 

οποίες σχηµατίζονται µε χρέωση των οικείων υπολογαριασµών του 83 

«Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους». Για τις προβλέψεις αυτές 

χρησιµοποιούνται οι δέκα επόµενοι υπολογαριασµοί του 44 (44.10 έως 

και 44.19), µε εξαίρεση τις προβλέψεις για υποτιµήσεις συµµετοχών σε 

λοιπές, εκτός από Α.Ε. οικονοµικές µονάδες, οι οποίες καταχωρούνται 

στην πίστωση του λογαριασµούς 18.00.19 ή του 18.01.19.  

 

Οι προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους προορίζονται να καλύψουν έκτακτες 

ζηµίες και έκτακτα έξοδα που πιθανολογούνται ότι θα πραγµατοποιηθούν µετά το 

σχηµατισµό των προβλέψεων και τα οποία, αν είχαν πραγµατοποιηθεί µέσα στη 

χρήση, θα είχαν καταχωρηθεί στη χρέωση των οικείων υπολογαριασµών των 81 

«Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσµατα» και 82 «Έξοδα και έσοδα 

προηγούµενων χρήσεων». Οι προβλέψεις αυτές σχηµατίζονται µε χρέωση των 

οικείων υπολογαριασµών του 83 «Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους» και 

πίστωση των αντίστοιχων λογαριασµών 44.00 - 44.13 και 44.98. Οι προβλέψεις 

των λογαριασµών 44.00 «Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού λόγω 
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εξόδου από την επιχείρηση», 44.10 «Προβλέψεις απαξίωσης και υποτιµήσεων 

γηπέδων», 44.11 «Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις»18, 44.12 

«Προβλέψεις για εξαιρετικούς κινδύνους», 44.13 «Προβλέψεις για έξοδα 

προηγούµενων χρήσεων» και 44.98 «Λοιπές έκτακτες προβλέψεις», 

σχηµατίζονται µε χρέωση αντίστοιχα των λογαριασµών 68.00 «Προβλέψεις για 

αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την επιχείρηση», 83.10 

«Προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιµήσεων γηπέδων», 83.11 «Προβλέψεις για 

επισφαλείς απαιτήσεις», 83.12 «Προβλέψεις για εξαιρετικούς κινδύνους και 

έκτακτα έξοδα», 83.13 «Προβλέψεις για έξοδα προηγούµενων χρήσεων», και 

83.98 «Λοιπές έκτακτες προβλέψεις».  

Οι έκτακτες ζηµίες και τα έκτακτα έξοδα που πραγµατοποιούνται κατά τις 

επόµενες χρήσεις, για τις περιπτώσεις των οποίων είχαν σχηµατιστεί 

προβλέψεις, καταχωρούνται κανονικά στους οικείους υπολογαριασµούς των 81 

και 82. Οι προβλέψεις που είχαν σχηµατιστεί µεταφέρονται, µε χρέωση των 

οικείων υπολογαριασµών του 44 στην πίστωση των οικείων υπολογαριασµών 

του 84.01 «Έσοδα από χρησιµοποιηµένες προβλέψεις προηγούµενων χρήσεων 

για έκτακτους κινδύνους». Η µεταφορά των ποσών αυτών γίνεται µέχρι το όριο 

καλύψεως των πραγµατοποιηθέντων εξόδων ή ζηµιών, ενώ τα τυχόν επί πλέον 

ποσά σχηµατισµένης προβλέψεως µεταφέρονται στους οικείους 

υπολογαριασµούς του 84.00 «Έσοδα από αχρησιµοποίητες προβλέψεις 

προηγούµενων χρήσεων».  

 

10.1 Προβλέψεις για Αποζηµίωση Προσωπικού Λόγω Εξόδου από την 

Επιχείρηση  

Οι προβλέψεις αυτές γίνονται προκειµένου να λογιστικοποιηθούν, µέσα 

στην κλεινόµενη χρήση, τις ήδη δεδουλευµένες υποχρεώσεις αποζηµίωσης του 

προσωπικού της εάν αυτό αποχωρούσε στο τέλος της χρήσης. Οι προβλέψεις 

αυτές κυρίως καλύπτουν αποζηµιώσεις εξόδου από την επιχείρηση λόγω 

συνταξιοδότησης. Είναι προβλέψεις για κινδύνους εκµετάλλευσης οι οποίες 

σχηµατίζονται:  

Χρέωση: 68.00 Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την 

υπηρεσία  
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Πίστωση: 44.00 Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την 

υπηρεσία  

Μετά την επέλευση του γεγονότος, δηλαδή όταν πράγµατι αποχωρήσει 

προσωπικό από την εταιρεία:  

Χρέωση: 44.00 Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την 

υπηρεσία  

Πίστωση: 78.05 Χρησιµοποιηµένες προβλέψεις προς κάλυψη εξόδων 

εκµετάλλευσης  

Οι προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την 

υπηρεσία δεν αναγνωρίζονται ως εκπεστέα δαπάνη από το εισόδηµα, σύµφωνα 

µε την ισχύουσα νοµοθεσία.  

10.2 Προβλέψεις για Υποτίµηση Γηπέδων  

Οι προβλέψεις για την υποτίµηση γηπέδων διενεργούνται για να 

καλύψουν τυχόν ζηµία που µπορεί να προκύψει κατά την αποµάκρυνση ενός 

γηπέδου από την επιχείρηση, λόγω πώλησης ή απαλλοτρίωσης. Ένα γήπεδο 

µπορεί να υποτιµηθεί λόγω της θέσης του ή της προηγούµενης χρήσης του.  

Οι προβλέψεις αυτές σχηµατίζονται:  

Χρέωση: 83.10 Προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιµήσεων γηπέδων  

Πίστωση: 44.10 Προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιµήσεων γηπέδων  

Από τη στιγµή που έχουν λογιστικοποιηθεί οι προβλέψεις υποτίµησης 

γηπέδων, σε περίπτωση εκποίησης του γηπέδου, έχουµε τις ακόλουθες 

περιπτώσεις:  

� Εάν η πώληση γίνεται µε ζηµιά µεγαλύτερη ή ίση µε το ποσό της αρχικής 

πρόβλεψης τότε η αρχική πρόβλεψη µεταφέρεται ολόκληρη στην πίστωση 

του λογαριασµού του γηπέδου για να µετριάσει ή ακόµη και να εξαφανίσει 

τη ζηµιά.  

� Εάν η πώληση γίνεται µε ζηµιά µικρότερη από το ποσό της αρχικής 

πρόβλεψης τότε µέρος µόνο της αρχικής πρόβλεψης ίσο µε το µέγεθος 

για να εξαφανίσει τη ζηµιά. Το υπόλοιπο ποσό της πρόβλεψης 

µεταφέρεται στην πίστωση του λογαριασµού 84.00 «Έσοδα από 

αχρησιµοποίητες προβλέψεις».  
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� Εάν η πώληση γίνεται µε κέρδος τότε ολόκληρη η αρχική πρόβλεψη 

µεταφέρεται στην πίστωση του λογαριασµού 84.00 «Έσοδα από 

αχρησιµοποίητες προβλέψεις».  

 

10.3 Προβλέψεις για «Έκτακτους Κινδύνους» ή για «Έξοδα Προηγούµενων 

Χρήσεων»  

«Έκτακτους κινδύνους» έχουµε όταν πρόκειται να συµβούν γεγονότα 

επαναλαµβανόµενα και εκτός της συνηθισµένης παραγωγικής και εµπορικής 

λειτουργίας της επιχείρησης (π.χ. καταστροφή αποθεµάτων, καταστροφή 

µηχανηµάτων, κτιρίων, κλοπές κ.λ.π.). Οι προβλέψεις αυτές λογιστικοποιούνται 

ως εξής:  

Χρέωση: 83.12 Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους  

Πίστωση: 44.12 Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους  

ή  

Πίστωση: 44.13 Προβλέψεις για έξοδα προηγούµενων χρήσεων  

Όταν οριστικοποιηθεί το ύψος της ζηµιάς σε επόµενη χρήση και πληρωθεί 

αυτή ή ταχτοποιηθεί µε πίστωση του λογαριασµού του περιουσιακού στοιχείου 

(αν πρόκειται για καταστροφή αποθεµάτων ή παγίων κ.λ.π.), συναντάµε τις 

ακόλουθες περιπτώσεις:  

� Εάν η ζηµιά είναι ίση ή µεγαλύτερη από την αρχική πρόβλεψη τότε 

κάνουµε την ακόλουθη εγγραφή:  

Χρέωση: 44.12 Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους  

Πίστωση: 84.01 Έσοδα από χρησιµοποιηµένες προβλέψεις  

� Εάν η ζηµιά είναι µικρότερη από την αρχική πρόβλεψη τότε κάνουµε 

την ακόλουθη εγγραφή:  

Χρέωση: 44.12 Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους  

Πίστωση: 84.01 Έσοδα από χρησιµοποιηµένες προβλέψεις  

Πίστωση: 84.00 Έσοδα από αχρησιµοποίητες προβλέψεις. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ-∆ΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡ∆ΩΝ  ΑΕ 

11.1 Αντικείµενο & Υποκείµενο του Φόρου  

Αντικείµενο του φόρου για τις ηµεδαπές Α.Ε. είναι το συνολικό καθαρό 

εισόδηµα ή κέρδος που προκύπτει στην ηµεδαπή ή αλλοδαπή. Τα διανεµόµενα 

κέρδη λαµβάνονται από το υπόλοιπο των κερδών, που αποµένει µετά την 

αφαίρεση του αντίστοιχου φόρου εισοδήµατος. Για τον προσδιορισµό των 

κερδών που δεν φορολογούνται ή αυτά που φορολογούνται µε ειδικό τρόπο, 

γίνεται διαχωρισµός των συνολικών καθαρών κερδών, ανάλογα µε τα 

φορολογούµενα έσοδα αλλά και τα αφορολόγητα. Επιπλέον, για τις ηµεδαπές 

Α.Ε., οι οποίες απαλλάσσονται του φόρου βάσει ειδικών διατάξεων, αντικείµενο 

του φόρου τους είναι τα κεφαλαιοποιούµενα ή διανεµόµενα κέρδη.  

Υποκείµενο του φόρου είναι οι ηµεδαπές Α.Ε., ανεξάρτητα εάν είναι 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή όχι.  

11.2 Επιβολή του Φόρου & Χρονική Περίοδος  

Ο φόρος επιβάλλεται στο συνολικό καθαρό εισόδηµα από κάθε πηγή, που 

αποκτάται από νοµικό πρόσωπο κερδοσκοπικού ή µη χαρακτήρα. Για τα νοµικά 

πρόσωπα κατά τη διαχειριστική περίοδο η οποία λήγει µέσα στο χρονικό 

διάστηµα από την 1η Αυγούστου του προηγούµενου ηµερολογιακού έτους µέχρι 

τις 31 Ιουλίου του οικείου οικονοµικού έτους. Και για τους υπόχρεους, που 

υπόκεινται στο φόρο και έχουν µη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, κατά το αµέσως 

προηγούµενο ηµερολογιακό έτος.  

Ως χρονική περίοδος µέσα στην οποία προκύπτει το εισόδηµα, για τα 

νοµικά πρόσωπα που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. ισχύει το 

διαχειριστικό έτος ενώ για τις υπόλοιπες περιπτώσεις το ηµερολογιακό έτος. 

Όσον αφορά τα νοµικά πρόσωπα που έχουν τεθεί σε εκκαθάριση, ως 
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διαχειριστική περίοδος λαµβάνεται η περίοδος µεταξύ του χρόνου που άρχισε η 

εκκαθάριση έως του χρόνου λήξης της εταιρίας.  

Τα νοµικά πρόσωπα υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση φόρου 

εισοδήµατος στον προϊστάµενο της αρµόδιας ∆.Ο.Υ.. Η δήλωση υποβάλλεται:  

• Από τα νοµικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα, µέχρι και τη 10η 

µέρα του πέµπτου µήνα από την ηµεροµηνία λήξης της διαχειριστικής 

περιόδου21.  

• Από τα νοµικά πρόσωπα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ηµεδαπά ή 

αλλοδαπά όπως και τα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που τηρούν βιβλία 

Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., µέχρι τις 10 Μαρτίου. Σε περίπτωση 

εκµίσθωσης γεωργικής γης22 η υποβολή γίνεται µέχρι τις 15 Απριλίου.  

• Από τα ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα που βρίσκονται σε εκκαθάριση, η 

υποβολή γίνεται µέσα σε ένα µήνα από τη λήξη της εκκαθάρισης, για τα 

αποκτηθέντα εισοδήµατα κατά τη περίοδο αυτή.  

• Από τα νοµικά πρόσωπα που επέρχονται σε λύση, για τα οποία δεν 

επιβάλλεται από το νόµο εκκαθάριση, µέσα σε ένα µήνα από τη διάλυση 

τους και πριν από τη διάθεση των περιουσιακών τους στοιχείων.  

Η δήλωση υπογράφεται από το νόµιµο εκπρόσωπο του νοµικού προσώπου 

και ο Υπουργός Οικονοµίας αποφασίζει για τον τύπο, το περιεχόµενο και τα 

δικαιολογητικά που υποβάλλονται µαζί µε αυτή.  

11.3 Προσδιορισµός Ακαθάριστου & Καθαρού Εισοδήµατος  

Ως ακαθάριστα έσοδα των νοµικών προσώπων λαµβάνονται:  

• Το τίµηµα των οριστικών πωλήσεων που έχουν πραγµατοποιηθεί, καθώς 

και οι αµοιβές από παροχή υπηρεσιών που έχουν αποκτηθεί.  

• Το εισόδηµα από ακίνητα, από κινητές αξίες, από συµµετοχή σε άλλες 

εµπορικές επιχειρήσεις, από γεωργικές επιχειρήσεις, καθώς και κάθε 

εισόδηµα από οποιαδήποτε άλλη πηγή.  

Από τα ακαθάριστα έσοδα των πιο πάνω περιπτώσεων εκπίπτουν οι 

δαπάνες απόκτησης εισοδήµατος, που ορίζονται στο άρθρο 31 του Κ.Φ.Ε.. Τα 

έξοδα µισθοδοσίας εργαζοµένου σε Α.Ε. και συνδεδεµένου µε διοικητικό 

συµβούλιο της εταιρίας µε συγγενικό δεσµό εκπίπτουν µόνο εάν έχουν 

καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές στο Ι.Κ.Α. ή σε άλλους ασφαλιστικούς 

οργανισµούς.  
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Εκτός από τις πιο πάνω δαπάνες, από τα ακαθάριστα έσοδα των ηµεδαπών 

Ανωνύµων εταιρειών εκπίπτουν και οι ακόλουθες:  

• Τα ποσά που καταβάλλει ηµεδαπή ανώνυµη εταιρεία για εξαγορά 

ιδρυτικών τίτλων αυτής, καθώς και τόκοι που καταβάλλει στους κατόχους 

ιδρυτικών τίτλων όπως και προνοµιούχων µετοχών, εφόσον οι τόκοι αυτοί 

δε προέρχονται από τα κέρδη της.  

• Οι αµοιβές και αποζηµιώσεις µελών του διοικητικού συµβουλίου που 

βαρύνουν την ίδια την Ανώνυµη εταιρία.  

Σχετικά µε τα ακαθάριστα έσοδα των ηµεδαπών Α.Ε. εξαιρούνται τα ποσά 

που καταβάλει η ηµεδαπή Α.Ε. για την εξαγορά ιδρυτικών τίτλων και 

προνοµιούχων µετοχών καθώς και οι τόκοι, οι οποίοι δεν προέρχονται από τα 

κέρδη της, που καταβάλλει στους κατόχους ιδρυτικών τίτλων της. Εξαίρεση 

αποτελούν οι αµοιβές και αποζηµιώσεις µελών του διοικητικού συµβουλίου που 

βαρύνουν την ίδια την Α.Ε.Το ποσό που αποµένει µετά τις εκπτώσεις που 

προαναφέρθηκαν αποτελεί το συνολικό καθαρό εισόδηµα των νοµικών 

προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα.  

Τέλος για την εξεύρεση του συνολικού καθαρού φορολογητέου εισοδήµατος 

των εταιρειών που είτε υποχρεωτικά είτε προαιρετικά εφαρµόζουν τα ∆ιεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα τα οποία υιοθετούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

εφαρµόζονται τα εξής:  

 

Στην περίπτωση των εταιριών που τηρούν τα βιβλία τους σύµφωνα µε τους 

κανόνες της ισχύουσας φορολογικής νοµοθεσίας τα κέρδη ή οι ζηµιές της 

εταιρίας προκύπτουν µόνο από τα τηρούµενα βιβλία µε βάση τους ισχύοντες 

κανόνες της φορολογικής νοµοθεσίας.  

Ενώ στη περίπτωση των εταιρειών που τηρούν τα βιβλία τους σύµφωνα µε 

τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα που υιοθετούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα 

κέρδη ή οι ζηµιές της εταιρείας προκύπτουν αποκλειστικά από τον Πίνακα 

Φορολογικών Αποτελεσµάτων Χρήσης της παραγράφου 7 του άρθρου 7 του 

Κ.Β.Σ.  
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11.4 Υπολογισµός του Φόρου (παρακράτηση – προκαταβολή)  

Αφού συνταχθεί η κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως και υπολογιστεί το 

καθαρό αποτέλεσµα – κέρδος της ΑΕ., τότε πρέπει να υπολογιστεί ο φόρος 

εισοδήµατος της. Στις περιπτώσεις, λοιπόν, κατά τις οποίες δεν υφίστανται 

αφορολόγητα έσοδα ή δεν πρόκειται να σχηµατισθούν αφορολόγητα 

αποθεµατικά, ο φόρος εισοδήµατος υπολογίζεται µε βάση τα φορολογητέα κέρδη 

τα οποία προκύπτουν από τη φορολογική αναµόρφωση των λογιστικών κερδών. 

Εκτός του φόρου εισοδήµατος, επιβάλλεται και συµπληρωµατικός φόρος 

στο εισόδηµα από ακίνητα που αποκτούν τα νοµικά πρόσωπα. Ο φόρος αυτός 

υπολογίζεται µε συντελεστή 3% στο συνολικό ακαθάριστο εισόδηµα που 

προέρχεται από τα ακίνητα. Ο συµπληρωµατικός αυτός φόρος δεν επιβάλλεται 

στα εισοδήµατα από ακίνητα τα οποία απαλλάσσονται του φόρου, σύµφωνα µε 

τις διατάξεις του άρθρου 103 Κ.Φ.Ε..  

Από το συνολικό ποσό του φόρου που αναλογεί στο φορολογητέο 

εισόδηµα και του συµπληρωµατικού φόρου εξαιρούνται:  

• Ο φόρος που παρακρατήθηκε ή προκαταβλήθηκε από αυτοτελή 

φορολόγηση εισοδήµατος από κινητές αξίες, από αυτοτελή φορολόγηση 

εισοδήµατος από επιχειρήσεις ή επαγγέλµατα, στο εισόδηµα που 

υπόκειται σε φόρο.  

• Το µέρος του φόρου που αναλογεί στα φορολογηθέντα εισοδήµατα που 

φορολογούνται µε ειδικό τρόπο µε εξαίρεση της φορολογικής υποχρέωσης 

και τα οποία διανέµονται και είναι προσαυξηµένα τα φορολογητέα κέρδη 

του νοµικού προσώπου.  

• Ο φόρος που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή για το εισόδηµα που 

προέκυψε σε αυτή και φορολογείται.  

Όταν το ποσό του φόρου που έχει προκαταβληθεί ή παρακρατηθεί είναι 

µεγαλύτερο από το φόρο που αναλογεί, η επιπλέον διαφορά προστίθεται στο 

υπόλοιπο ποσό που προκύπτει για βεβαίωση.  

Με βάση την οριστική δήλωση φόρου εισοδήµατος, του νοµικού προσώπου, 

ο προϊστάµενος της αρµόδιας ∆.Ο.Υ. ορίζει ποσό ίσο µε το 65% του φόρου που 

αφορά τα εισοδήµατα της διαχειριστικής περιόδου ή του ηµερολογιακού έτους 

που έληξε23. Το ποσοστό αυτό µειώνεται κατά 50% (δηλαδή το ποσοστό 

µειώνεται στο 32,5%) για τα νέα νοµικά πρόσωπα κατά τα τρία πρώτα 

οικονοµικά έτη από τη δήλωση της έναρξης των εργασιών τους.  
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11.5 ∆ιάθεση Κερδών Α.Ε.  

Τα καθαρά κέρδη µετά από φόρους, που προκύπτουν από τη δραστηριότητα 

µιας Α.Ε. θα πρέπει να διατεθούν, είτε ως µέρισµα στους µετόχους και τους 

κατόχους ιδρυτικών τίτλων, είτε να προσαυξήσουν τα αποθεµατικά της Α.Ε.. Η 

διάθεση των κερδών της Α.Ε. διέπεται από τις διατάξεις του ν.2190/1920, 

προκειµένου να επιτευχθούν:  

• η διασφάλιση της βιωσιµότητας της επιχειρήσεως και της ακεραιότητας 

του κεφαλαίου της, και  

• η εξασφάλιση των λοιπών µετόχων από κάποιες αποφάσεις που θα 

µπορούσε να λάβει η αποφασιστική πλειοψηφία η οποία θα είχε 

ενδεχοµένως συµφέρον να αποφευχθεί η διανοµή µερίσµατος και τα 

κέρδη να κατευθυνθούν προς το σχηµατισµό αποθεµατικών.  

 

Οι νοµοθετικές διατάξεις του προαναφερθέντος νόµου, το καταστατικό της 

εταιρίας και η Γενική Συνέλευση – µετά από πρόταση του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου – αποφασίζουν για τη διάθεση των κερδών.  

Θα πρέπει να σηµειωθεί, ότι η έννοια της διαθέσεως των κερδών δεν αφορά 

µόνο στα καθαρά κέρδη της χρήσεως που έκλεισε, αλλά επεκτείνεται και στα 

αδιάθετα κέρδη προηγούµενων χρήσεων που φέρονται στον ισολογισµό 

ενάρξεως της χρήσεως στο λογαριασµό 42.00 «υπόλοιπο κερδών εις νέο», ή ως 

πιστωτικό υπόλοιπο του λογαριασµού 42.04 «∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου 

προηγούµενων χρήσεων», καθώς επίσης επεκτείνεται και στα αποθεµατικά των 

οποίων η διανοµή δεν εµποδίζεται από το νόµο ή το καταστατικό και 

αποφασίσθηκε από τη Γενική Συνέλευση.  

Τα κέρδη διακρίνονται σε διανεµόµενα, όπως τα µερίσµατα, οι αµοιβές 

∆ιοικητικού Συµβουλίου, η συµµετοχή εργαζοµένων στις πωλήσεις, και µη 

διανεµόµενα, όπως τα διατιθέµενα για αποθεµατικά ή κάλυψη παλαιών ζηµιών. 

Ο φόρος εισοδήµατος, παρόλο που εκ πρώτης όψεως θα µπορούσε να 

θεωρηθεί ότι ανήκει στα διανεµόµενα κέρδη, αποτελεί ουσιαστικά µειωτικό 

κονδύλι των συνολικών κερδών, µετά την αφαίρεση του οποίου τα αποµένοντα 

κέρδη διακρίνονται σε διανεµόµενα και µη διανεµόµενα.  
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Οι περιοριστικές διατάξεις ως προς τη διάθεση και τη διανοµή κερδών είναι οι 

ακόλουθες:  

• ∆εν µπορεί να διανεµηθεί κανένα ποσό κέρδους της κλειόµενης χρήσεως 

ή/και προηγούµενων, ούτε να διατεθεί για σχηµατισµό ή επαύξηση 

αποθεµατικών, εφόσον υπάρχει αναγραµµένη στον ισολογισµό ζηµία που 

προέρχεται από προηγούµενες χρήσεις24. Συνεπώς, τα κέρδη της 

χρήσεως χρησιµοποιούνται για να καλύψουν ζηµιά προηγούµενων ετών, 

εκτός και αν η ζηµιά καλυφθεί µε χρήση τω αποθεµατικών ή µείωση του 

µετοχικού κεφαλαίου ή συνδυασµός και των δύο.  

• Απαγορεύεται οποιαδήποτε διανοµή κερδών εφόσον στο ενεργητικό του 

ισολογισµού εµφανίζονται αναπόσβεστα έξοδα εγκαταστάσεως 

(πολυετούς αποσβέσεως), εκτός αν το αναπόσβεστο υπόλοιπο των 

εξόδων αυτών είναι µικρότερο από το άθροισµα των προαιρετικών 

αποθεµατικών και του υπολοίπου των κερδών εις νέο25.  

• Προαιρετικά αποθεµατικά είναι όλα τα αποθεµατικά που η διανοµή τους 

µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των 

µετόχων και χωρίς να προηγηθεί τροποποίηση του καταστατικού. 

Συνεπώς, στα προαιρετικά αποθεµατικά δεν περιλαµβάνονται:  

• Το τακτικό αποθεµατικό µέχρι το ανώτατο όριο που προβλέπει ο νόµος και 

το οποίο ισούται προς το 1/3 του µετοχικού κεφαλαίου.  

• Η διαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο.  

• Τα αποθεµατικά που σχηµατίζονται µε ειδικό προορισµό σύµφωνα µε 

νόµο ή διάταξη του καταστατικού.  

• Οι διαφορές αναπροσαρµογής.  

Για να πραγµατοποιηθεί διανοµή µερίσµατος θα πρέπει:  

Σύνολο εξόδων πολυετούς αποσβέσεως και εξοµοιούµενων < Σύνολο 

προαιρετικών αποθεµατικών και υπολοίπων κερδών εις νέο.  

∆εν µπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανοµή στους µετόχους, εφόσον κατά 

την ηµεροµηνία λήξεως της τελευταίας χρήσεως το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων 

της εταιρίας, είναι ή θα γίνει µετά από τη διανοµή, κατώτερο από το ποσό του 

µετοχικού κεφαλαίου, προσαυξηµένου µε τα αποθεµατικά για τα οποία η διανοµή 

τους απαγορεύεται από το νόµο ή το καταστατικό. Το ποσό αυτό µειώνεται κατά 

το ποσό του µετοχικού κεφαλαίου που δεν έχει ακόµα κληθεί να καταβληθεί.Το 

ποσό που διανέµεται στους µετόχους δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 
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αποτελεσµάτων της τελευταίας χρήσεως που έχει λήξει, προσαυξηµένο µε τα 

κέρδη που προέρχονται από προηγούµενες χρήσεις και τα αποθεµατικά για τα 

οποία επιτρέπεται και αποφασίσθηκε από τη Γενική Συνέλευση η διανοµή τους, 

και µειωµένο κατά το ποσό των ζηµιών προηγούµενων χρήσεων και τα ποσά 

που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηµατισµό αποθεµατικών σύµφωνα µε το 

νόµο ή το καταστατικό27. Το ποσό αυτό, είναι δυνατό να διανεµηθεί ως µέρισµα 

στους µετόχους υπό δύο προϋποθέσεις:  

• η Γενική Συνέλευση θα εγκρίνει τη διανοµή όλων  των  προαιρετικών  

αποθεµατικών καθώς και τα κέρδη εις νέο, και  

• η Α.Ε. δεν έχει υποχρέωση να επαυξήσει το τακτικό αποθεµατικό και τα 

ειδικά αποθεµατικά του καταστατικού.  

Αυτές όµως οι προϋποθέσεις σπάνια πληρούνται και έτσι το ποσό που τελικά 

επιτρέπεται να διανεµηθεί στους µετόχους είναι χαµηλότερο από αυτό που 

προσδιορίσθηκε προηγουµένως κατά:  

• το τµήµα των προαιρετικών αποθεµατικών για τα οποία η Γενική 

Συνέλευση δεν αποφάσισε τη διανοµή τους,  

• τα ποσά που η επιχείρηση οφείλει να κρατήσει από τα κέρδη για 

σχηµατισµό υποχρεωτικών αποθεµατικών.  

• Η διάθεση των κερδών ακολουθεί την ακόλουθη σειρά:  

Αφαιρείται η κατά τον νόµο ή το καταστατικό κράτηση για τακτικό 

αποθεµατικό. Η κράτηση αυτή κατά νόµο ανέρχεται στο 1/20 των καθαρών 

ετησίων κερδών (5%) και παύει να είναι υποχρεωτική µόλις το αποθεµατικό 

φθάσει το 1/3 του µετοχικού κεφαλαίου. Το καταστατικό µπορεί να ορίσει 

ανώτερα ποσοστά τόσο ως προς την κράτηση όσο και ως προς το ύψος, οπότε 

ο υπολογισµός θα γίνει µε τα ποσοστά αυτά. Κρατείται το απαιτούµενο ποσό για 

την καταβολή πρώτου µερίσµατος 6% επί του καταβληµένου µετοχικού 

κεφαλαίου. Σύµφωνα όµως µε τον Ν. 876/1979, οι Α.Ε. υποχρεούνται να 

διανείµουν στους µετόχους τουλάχιστον 35% επί των καθαρών κερδών µετά την 

αφαίρεση του τακτικού αποθεµατικού και του φόρου εισοδήµατος, εφόσον το 

ποσό αυτό είναι ανώτερο του 6% επί του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. Η 

Γενική Συνέλευση, µε πλειοψηφία τουλάχιστον 65% του καταβληµένου µετοχικού 

κεφαλαίου µπορεί να αποφασίσει να µη διανεµηθεί το 35% του υπολοίπου των 

κερδών αν είναι µεγαλύτερο, αλλά µόνο το ποσό που αντιστοιχεί στο 6% του 

µετοχικού κεφαλαίου. Το µη διανεµόµενο ποσό θα µεταφερθεί σε λογαριασµό 
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αποθεµατικού και θα κεφαλαιοποιείται µε έκδοση νέων µετοχών µέσα σε µία 

τετραετία.  

Εφόσον η Α.Ε. κατέχει ίδιες µετοχές, οφείλει να διαθέσει κατά προτεραιότητα 

τα κέρδη που αποµένουν µετά τις κρατήσεις τακτικού αποθεµατικού και πρώτου 

µερίσµατος για το σχηµατισµό αποθεµατικού ισόποσου µε την αξία κτήσεως 

αυτών των µετοχών. Το υπόλοιπο διατίθεται όπως ορίζει το καταστατικό ή όπως 

αποφασίζει η Γενική Συνέλευση εφόσον της παρέχεται από το καταστατικό αυτή 

η αρµοδιότητα.  

 

11.6 Μερίσµατα Κερδών – Φόρος Μερισµάτων  

Όπως έχει προαναφερθεί το µετοχικό κεφάλαιο µιας Α.Ε. χωρίζεται σε 

µετοχές, τις οποίες κατέχουν οι µέτοχοι έναντι ενός ποσού. Οι µετοχές χωρίζονται 

σε 4 είδη:  

Ονοµαστικές µετοχές εισαχθείσες το χρηµατιστήριο  

Ανώνυµες µετοχές εισαχθείσες στο χρηµατιστήριο  

Ονοµαστικές µετοχές µη εισαχθείσεςστο χρηµατιστήριο  

Ανώνυµες µετοχές µη εισαχθείσες  στο χρηµατιστήριο 

 

Για την κάθε µετοχή κατά τη διανοµή των κερδών αναλογεί ένα ποσό επί αυτών 

το λεγόµενο «µέρισµα». Τα είδη µερισµάτων που υπάρχουν είναι:  

α’ µέρισµα: είναι υποχρεωτικό και ισοδυναµεί µε το 6% της ονοµαστικής 

αξίας της µετοχής µείον το φόρο που αναλογεί. Σε περίπτωση όµως που οι 

µετοχές εξοφλούνται µε δόσεις και ορισµένες απ’ αυτές δεν εξοφλήθηκαν ακόµα, 

τότε το α’ µέρισµα είναι 6% πάνω στο εξοφληµένο µόνο τµήµα της κάθε µετοχής, 

µε τον περιορισµό φυσικά που ορίζει ότι δεν πρέπει το α’ µέρισµα να είναι 

µικρότερο του 35% των πραγµατικών κερδών, που αποµένουν µετά την 

αφαίρεση του φόρου των πραγµατικών κερδών και του τακτικού αποθεµατικού.  

β’ µέρισµα: είναι προαιρετικό και αποφασίζεται η διανοµή του από την 

Τακτική Γενική Συνέλευση, σε περίπτωση που διαπιστώνονται από τον 

ισολογισµό της Α.Ε. µεγαλύτερα κέρδη. Όσο περισσότερα είναι τα κέρδη αυτά 

της Α.Ε., τόσο µεγαλύτερο είναι και το β’ µέρισµα.  

Προµέρισµα: είναι ένα προσωρινό µέρισµα που η διανοµή του 

αποφασίζεται από την έκτακτη γενική συνέλευση, σε περίπτωση που 
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διαπιστώνονται στην διάρκεια της χρήσης από συνταγµένο προσωρινό 

ισολογισµό της Α.Ε., κερδοφόρα αποτελέσµατα.  

Υπάρχουν και άλλων µορφών µερίσµατα που όλα όµως έχουν τον ίδιο 

τρόπο φορολογίας.  

Μέχρι και τις 25 Σεπτεµβρίου 2008 που δηµοσιεύτηκε το ΦΕΚ µε αριθµό 

194 (ν.3697/2008) η παράγραφος 1 του άρθρου 54 του Κ.Φ.Ε. όριζε ότι στα 

διανεµόµενα κέρδη των ηµεδαπών Α.Ε., µε τη µορφή µερισµάτων και 

προµερισµάτων δεν ενεργείται καµία παρακράτηση φόρου, αφού τα εισοδήµατα 

αυτά φορολογούνται στο όνοµα της εταιρείας. Ο ν.3697/2008 και συγκεκριµένα η 

παράγραφος 18, ορίζει πλέον διαφορετικά: «Στα κέρδη που διανέµουν οι 

ηµεδαπές ανώνυµες εταιρείες µε τη µορφή, αµοιβών και ποσοστών των µελών 

του διοικητικού συµβουλίου και των διευθυντών, αµοιβών εργατοϋπαλληλικού 

προσωπικού, εκτός µισθού, καθώς και µερισµάτων ή προµερισµάτων σε φυσικά 

ή νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις προσώπων ή οµάδες 

περιουσίας, ανεξάρτητα αν η καταβολή τους γίνεται σε µετρητά ή µετοχές, 

ενεργείται παρακράτηση φόρου µε συντελεστή 10%. Με την παρακράτηση αυτή 

εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για τα πιο πάνω 

εισοδήµατα. Ειδικά, οι ηµεδαπές εταιρείες δεν προβαίνουν σε παρακράτηση 

φόρου επί των κερδών που διανέµουν προς εταιρείες άλλων κρατών µελών της  

Ευρωπαϊκής Ένωσης, των οποίων είναι θυγατρικές, µε τις προϋποθέσεις του 

άρθρου 11 του ν. 2578/1998 (ΦΕΚ 30 Α'), όπως ισχύει.  

Αν στα καθαρά κέρδη ηµεδαπής ανώνυµης εταιρίας περιλαµβάνονται και 

µερίσµατα από συµµετοχή της σε άλλες ανώνυµες εταιρίες, για τα οποία έχει 

διενεργηθεί παρακράτηση φόρου 10%, σε περίπτωση διανοµής κερδών, 

αφαιρείται από το φόρο που υποχρεούται να καταβάλλει για τα διανεµόµενα 

κέρδη µε τη δήλωση που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του 

άρθρου 54 του Κ.Φ.Ε., το µέρος του ήδη παρακρατηθέντος φόρου που αναλογεί 

στα διανεµόµενα κέρδη που προέρχονται από τα µερίσµατα αυτά.»  

Στα µερίσµατα που εισπράττουν φυσικά πρόσωπα, κάτοικοι Ελλάδος από 

Α.Ε. της αλλοδαπής ενεργείται παρακράτηση φόρου µε συντελεστή 10%. Με την 

παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για τα 

πιο πάνω εισοδήµατα.  

Οι παραπάνω διατάξεις εφαρµόζονται για µερίσµατα που εισπράττονται 

από 1.1.2009 και µετά.  
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Για τα εισοδήµατα από µερίσµατα, η παρακράτηση ενεργείται κατά την 

καταβολή ή την εγγραφή των εισοδηµάτων αυτών σε πίστωση των δικαιούχων 

και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από ένα µήνα από την έγκριση του 

ισολογισµού από τη γενική συνέλευση των µετόχων. Σε περίπτωση διανοµής 

µερισµάτων από κέρδη προηγούµενων χρήσεων, η παρακράτηση φόρου 

ενεργείται µέσα σε ένα µήνα από τη λήψη της σχετικής απόφασης από τη γενική 

συνέλευση των µετόχων. Ο παρακρατηθείς φόρος αποδίδεται µε την υποβολή 

δήλωσης στο ∆ηµόσιο εφάπαξ εντός του επόµενου µήνα από αυτόν εντός του 

οποίου έγινε η παρακράτηση.  

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡ∆ΩΝ ΕΠΕ 

12.1 Αντικείµενο & Υποκείµενο του Φόρου – Φορολογικοί Συντελεστές της 

Ε.Π.Ε.  

Για το αντικείµενο και το υποκείµενο του φόρου µιας Εταιρείας 

Περιορισµένης Ευθύνης, δεν χρειάζεται να γίνει ιδιαίτερη ανάλυση, γιατί ισχύουν 

τα ίδια µε την Ανώνυµη Εταιρεία. 

Επίσης, οι φορολογικοί συντελεστές προκειµένου για τον υπολογισµό του 

φόρου µιας Ε.Π.Ε. δεν αλλάζουν σε σχέση µε αυτούς της Α.Ε.  

12.2 Φορολογία & ∆ιάθεση Κερδών της Ε.Π.Ε.  

Μέχρι και τη χρήση 2003, τα φορολογητέα κέρδη προέκυπταν αν από το 

σύνολο των φορολογικώς αναµορφωµένων κερδών αφαιρούνταν η 

επιχειρηµατική αµοιβή που δινόταν στους εταίρους – διαχειριστές.  

Από τη χρήση 2004 και µετά ο φόρος της Ε.Π.Ε. υπολογίζεται πάνω στα 

καθαρά κέρδη του ισολογισµού µετά την αφαίρεση τυχόν µερισµάτων ή κερδών 

από συµµετοχή σε άλλες εταιρείες. Αν στα καθαρά κέρδη του ισολογισµού 

περιλαµβάνονται και έσοδα αφορολόγητα ή φορολογηθέντα κατ’ ειδικό τρόπο στο 

όνοµα της, οι δαπάνες µειώνονται όπως πιο κάτω:  

12.2.1 Υπολογισµός ∆απανών όταν υπάρχουν Απαλλασσόµενα έσοδα  
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Σε περίπτωση κατά την οποία στα ακαθάριστα έσοδα περιλαµβάνονται και 

έσοδα που απαλλάσσονται του φόρου εισοδήµατος ή φορολογούνται κατά ειδικό 

τρόπο µε εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης ή έσοδα από µερίσµατα και 

κέρδη από συµµετοχή σε ηµεδαπές εταιρίες, για τον υπολογισµό του καθαρού 

κέρδους της επιχείρησης που υπόκειται σε φορολογία, το συνολικό ποσό των 

δαπανών που πρόκειται να εκπέσει, µειώνεται κατά τα εξής ποσά δαπανών, που 

βαρύνουν τα πιο πάνω ακαθάριστα έσοδα:  

1. Ποσό των χρεωστικών τόκων που ευρίσκεται µε επιµερισµό των 

τόκων αυτών µεταξύ των υποκειµένων στη φορολογία 

ακαθάριστων εσόδων και των µη υποκείµενων.  

 

2. Ποσοστό 5% των εσόδων που απαλλάσσονται της φορολογίας ή 

φορολογούνται κατά ειδικό τρόπο µε εξάντληση της φορολογικής 

υποχρέωσης ή των εσόδων από µερίσµατα και κέρδη από 

συµµετοχή σε άλλες ηµεδαπές επιχειρήσεις, ως λοιπές δαπάνες. 

Το ποσό αυτό δεν µπορεί να υπερβαίνει το 20% των πάσης 

φύσεως δαπανών της επιχείρησης.  

Για τον προσδιορισµό των φορολογητέων κερδών προστίθεται σ’ αυτά το 

µέρος των αφορολογήτων εσόδων που αναλογούν στα διανεµόµενα κέρδη µε 

οποιαδήποτε µορφή µετά την αναγωγή του εξευρισκοµένου αυτού ποσού σε 

µικτό µε την προσθήκη σε αυτό του αναλογούντος φόρου.  

Παράδειγµα:  

Καθαρά κέρδη ισολογισµού χρήσης 2008: 335.000,00€  

µείον αφορολόγητα κέρδη 20.000,00€  

Φορολογηθέντα κατ’ ειδικό τρόπο 15.000,00€  

Καθαρά κέρδη φορολογητέα 300.000,00€  

Σε διανοµή κερδών 120.000,00€ στα µη φορολογηθέντα κέρδη αναλογούν 

(35.000,00€*120.000,00€)/300.000,00€ = 14.000,00€  

Το ποσό των 14.000,00€ µε 25% συντελεστή φορολογίας αναγόµενο σε µικτό 

ανέρχεται σε (14.000,00€*100)/75 = 18.666,67€  

Εποµένως, τα φορολογητέα κέρδη ανέρχονται σε 300.000,00€ πλέον αναλογία 

αφορολόγητων στα διανεµόµενα αναγόµενα σε µικτά 18.666,67€. Σύνολο 

φορολογητέων 318.666,67€.  

Αν τα αφορολόγητα έσοδα είναι µεγαλύτερα από τα κέρδη του 

ισολογισµού και γίνεται διανοµή, το µέρος των κερδών που διανέµεται 
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φορολογείται στο όνοµα του Ν.Π. µετά την αναγωγή του σε µικτό µε την 

προσθήκη του αναλογούντος φόρου.  

12.3 Συµπληρωµατικός Φόρος  

Επιπλέον του κυρίου φόρου, επιβάλλεται και συµπληρωµατικός φόρος 

στο εισόδηµα από ακίνητα που αποκτούν τα νοµικά πρόσωπα. Ο φόρος αυτός, 

υπολογίζεται µε συντελεστή 3% στο συνολικό ακαθάριστο εισόδηµα που 

προέρχεται από ακίνητα µη δυνάµενος να υπερβεί το ποσό του κυρίως φόρου 

εισοδήµατος.  

12.3.1 Εκπτώσεις από το Φόρο  

Από το συνολικό ποσό του φόρου που αναλογεί στο φορολογούµενο 

εισόδηµα και του συµπληρωµατικού φόρου εκπίπτουν:  

• Ο φόρος που προκαταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε.  

• Ο φόρος που αναλογεί στο µέρος των φορολογηθέντων κατά ειδικό 

τρόπο, µε εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης εισοδηµάτων που 

διανέµονται και µε τα οποία έχουν προσαυξηθεί τα υποκείµενα σε 

φορολογία κέρδη του νοµικού προσώπου.  

• Ο φόρος που αποδεδειγµένα καταβλήθηκε στην αλλοδαπή για το 

εισόδηµα που προέκυψε σε αυτήν και υπόκειται σε φορολογία. Ειδικά, για 

µερίσµατα που εισπράττει ηµεδαπή µητρική εταιρεία από αλλοδαπή 

θυγατρική εταιρεία, εκπίπτει το ποσό του φόρου που καταβλήθηκε ως 

φόρος εισοδήµατος νοµικού προσώπου, καθώς και το ποσό που 

παρακρατήθηκε ως φόρος επί του µερίσµατος κατά το µέρος το οποίο 

αναλογεί στα πιο πάνω διανεµόµενα µερίσµατα. Το ποσό φόρου που 

εκπίπτει σύµφωνα µε την περίπτωση αυτή σε καµία περίπτωση δεν 

µπορεί να είναι ανώτερο από ποσό του φόρου που αναλογεί για το 

εισόδηµα αυτό στην Ελλάδα.  

 

 

 

12.4 Προκαταβολή του Φόρου  

Με βάση την οριστική δήλωση του νοµικού προσώπου ή τον οριστικό 

τίτλο, ο αρµόδιος προϊστάµενος της ∆.Ο.Υ. βεβαιώνει ποσό ίσο µε 55% του 
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φόρου που αναλογεί στα εισοδήµατα της διαχειριστικής περιόδου ή του 

ηµερολογιακού έτους κατά περίπτωση, που έληξε. Η προκαταβολή του φόρου 

από το οικον. έτος 2006 αυξήθηκε από 55% σε 65%. Η προκαταβολή φόρου στις 

νέες Ε.Π.Ε. µειώνεται κατά 50% στα 3 πρώτα χρόνια.  

Η βεβαίωση αυτή γίνεται έναντι του φόρου που αναλογεί στο εισόδηµα της 

διανυόµενης διαχειριστικής περιόδου ή του ηµερολογιακού έτους κατά 

περίπτωση. Όταν δεν υπάρχει δήλωση ή οριστικός τίτλος. ο καταβλητέος φόρος 

υπολογίζεται µε βάση το φόρο που προκύπτει από στοιχεία του εγγύτερου 

οικονοµικού έτους.  

Αν τα έσοδα της Ε.Π.Ε. αποδεδειγµένα µειώνονται πάνω από 25% στην 

τρέχουσα χρήση µπορεί να ζητηθεί µε αίτηση µέχρι τον Σεπτέµβριο η ανάλογη 

µείωση του.  

Τα ποσά του φόρου που εισπράττονται στην πηγή µε παρακράτηση, 

εφόσον συντρέχει περίπτωση, εκπίπτουν από το ποσό που πρέπει να βεβαιωθεί 

ως προκαταβολή. ∆εν εκπίπτουν τα ποσά του φόρου που έχουν παρακρατηθεί 

σε εισοδήµατα που έχουν φορολογηθεί κατά ειδικό τρόπο µε εξάντληση της 

φορολογικής υποχρέωσης.  

∆εν υπολογίζεται προκαταβολή σε κεφαλαιοποιούµενα ή διανεµόµενα 

κέρδη που απαλλάσσονται της φορολογίας εισοδήµατος.  

12.5 ∆ιάθεση Κερδών  

Η διάθεση των κερδών της Ε.Π.Ε. απλουστεύθηκε λόγω της κατάργησης 

της επιχειρηµατικής αµοιβής. Συγκεκριµένα, ο νόµος ορίζει ότι πρέπει να γίνει 

κράτηση για τακτικό αποθεµατικό, ίση προς το 5% των κερδών. Η κράτηση παύει 

να είναι υποχρεωτική όταν το τακτικό αποθεµατικό φθάσει το 1/3 του εταιρικού 

κεφαλαίου. Το υπόλοιπο διανέµεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του καταστατικού 

και τις αποφάσεις της Συνελεύσεως των Εταίρων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ 

ΣΥΝΤΑΣΟΝΤΑΙ  ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ  

13.1 Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις που Συντάσσονται & Υποβάλλονται  

Σύµφωνα µα τις διατάξεις του άρθρου 42α παράγραφος 1 του Ν.2190/1920 οι 

ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις που συντάσσονται και υποβάλλονται είναι:  

• Ο ισολογισµός  

• Ο λογαριασµός Αποτελεσµάτων Χρήσεως  

• Ο πίνακας ∆ιάθεσης Αποτελεσµάτων, και  

• Το προσάρτηµα  

 

Οι προαναφερθέντες καταστάσεις καταρτίζονται υποχρεωτικά και 

υποβάλλονται σε δηµοσιότητα. Αρχικά γίνεται καταχώρηση – αφού πρώτα 

ελεγχθούν – οι πράξεις και τα στοιχεία στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών, που 

τηρείται στην υπηρεσία του Υπουργείου Εµπορίου της Νοµαρχίας όπου έχει την 

έδρα της η εταιρεία. Στη συνέχεια, η ίδια υπηρεσία αλλά µε δαπάνες της 

εταιρείας γίνεται δηµοσίευση µε ανακοίνωση στο τεύχος Ανωνύµων Εταιρειών 

και Εταιρειών Περιορισµένης Ευθύνης της Εφηµερίδας της Κυβέρνηση. Η 

σχετική ανακοίνωση αποστέλλεται προς το Εθνικό Τυπογραφείο αφού πρώτα 

έχει υπογραφεί από την εποπτεύουσα αρχή και θεωρηµένη από την αρµόδια 

∆.Ο.Υ. για την καταβολή όλων των σχετικών τελών. Αποδεικτικό της παραπάνω 

δηµοσίευσης προσκοµίζεται στην εποπτεύουσα αρχή εντός µηνός από την 
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εγγραφή της εταιρείας στο οικείο µητρώο. Σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει η 

ποινή της διαγραφής.  

Οι προς δηµοσίευση οικονοµικές καταστάσεις, η έκθεση ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου για έγκριση των πεπραγµένων της χρήσης, καθώς και η έκθεση 

ελεγκτών, έχουν προθεσµία επιβολής στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών είκοσι 

(20) ηµέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα τις εγκρίνει.  

Έπειτα, όλες οι οικονοµικές καταστάσεις πλην του Προσαρτήµατος 

δηµοσιεύονται σε ηµερήσια πολιτική και οικονοµική εφηµερίδα, καθώς και σε 

ηµερήσια ή εβδοµαδιαία εφηµερίδα της έδρας της.  

Από την πλευρά της αρµόδιας ∆.Ο.Υ. τα φορολογικά έντυπα που πρέπει να 

συνταχθούν και να υποβληθούν είναι:  

• Το έντυπο Ε3, το οποίο συνοδεύει τη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος 

του νοµικού προσώπου και υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα.  

• Το έντυπο Φ01-010, το οποίο αποτελεί τη δήλωση φορολογίας 

εισοδήµατος του νοµικού προσώπου.  

 

13.2 Πρώτο Προσωρινό  Ισοζύγιο 

Το πρώτο προσωρινό ισοζύγιο του ∆εκεµβρίου για να συνταχθεί πρέπει 

να έχουµε ενηµερώσει προηγουµένως τα βιβλία και τους λογαριασµούς, ώστε να 

περιλαµβάνονται, σ’ αυτό όλες οι συνήθεις οικονοµικές συναλλαγές του έτους . 

Με βάση το προσωρινό αυτό ισοζύγιο των λ/σµων του Γενικού Καθολικού 

(συνοδευόµενο µε όλα τα ισοζύγια των αναλυτικών λ/σµων) φροντίζουµε να 

επαληθεύσουµε τα υπόλοιπα των λογαριασµών , να ανιχνεύσουµε τα σφάλµατα, 

τις διάφορες παραλείψεις και ελλείψεις. 

 

 

 

13.3 Αποσβέσεις επισφαλών απαιτήσεων 

Πέρα από τις αποσβέσεις των παγίων, έχουµε και αποσβέσεις των 

απαιτήσεων, που πρέπει να έχουµε υπόψη µας γιατί µας δηµιουργούν 

φορολογικά προβλήµατα. Έτσι γίνεται πρόβλεψη για την απόσβεση των 

επισφαλών απαιτήσεων, η οποία αναγνωρίζεται φορολογικά προς έκπτωση από 



Σελίδα 70 από 159 
 

τα ακαθάριστα έσοδα. Το ποσό της πρόβλεψης αυτής υπολογίζεται σε ποσοστό 

1% επί της αναγραφόµενης στα τιµολόγια πώλησης ή παροχής υπηρεσιών αξία 

µετά την αφαίρεση των επιστροφών ή εκπτώσεων, βάση των τηρούµενων 

βιβλίων. Το ποσό αυτό για κάθε διαχειριστική χρήση δεν µπορεί να υπερβεί το 

30% του συνολικού χρεωστικού υπολοίπου του λ/σµου πελάτες, όπως αυτό 

εµφανίζεται στην απογραφή τέλους χρήσεως. 

Αν σε δεδοµένη χρήση το ποσό των πραγµατοποιηθέντων προβλέψεων 

που εµφανίζονται στο λ/σµο 44.11.00 «προβλέψεις για απόσβεση επισφαλών 

πελατών» είναι µεγαλύτερο του30% του χρεωστικού υπολοίπου του λ/σµου 

«πελάτες» της χρήσης αυτής, το επιπλέον ποσό της πρόβλεψης µεταφέρεται στο 

λ/σµο 84.00.11. «προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις». 

Στον υπολογισµό του ποσοστού 1% δεν περιλαµβάνεται η αξία των 

πωλήσεων ή παροχής υπηρεσιών προς το ∆ηµόσιο ή Νοµικά Πρόσωπα 

∆ηµοσίου ∆ικαίου. Η έκπτωση της δαπάνης αυτής εµφανίζεται στα βιβλία της 

επιχείρησης σε ειδικό λ/σµο «προβλέψεις για απόσβεση επισφαλών 

απαιτήσεων» 

Στην περίπτωση όµως που κάποιος πελάτης κρίθηκε από την επιχείρηση 

ως επισφαλής και προέβη στην διαγραφή του, αν εκ των υστέρων το ποσό της 

απαίτησης του, εισπραχθεί, έχει την υποχρέωση η επιχείρηση το ποσό που 

εισέπραξε να το µεταφέρει στα Αποτελέσµατα Χρήσης. 

 

 

13.4 Προβλέψεις 

Πρόβλεψη είναι η κράτηση ορισµένου ποσού, που γίνεται, κατά το 

κλείσιµο του ισολογισµού της οικονοµικής µονάδας, σε βάρος του λ/σµου γενικής 

εκµεταλλεύσεως ή του λ/σµου αποτελεσµάτων χρήσεως. Η κράτηση αυτή 

αποβλέπει στην κάλυψη ζηµίας ή εξόδων ή ενδεχόµενης υποτιµήσεως στοιχείων 

του ενεργητικού, όταν κατά την ηµεροµηνία συντάξεως του ισολογισµού είναι 

πιθανή η πραγµατοποίηση τους, χωρίς όµως να είναι γνωστό το ακριβές µέγεθος 

τους ή ο χρόνος πραγµατοποιήσεως ή και τα δύο. 

Οι προβλέψεις διακρίνονται σε: 

1. προβλέψεις για κινδύνους εκµεταλλεύσεως, οι οποίες σχηµατίζονται µε 

χρέωση των οικείων υπολογαριασµών του 68 «προβλέψεις εκµετάλλευσης». Για 
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τις προβλέψεις αυτές χρησιµοποιούνται οι δέκα πρώτοι υπολογαριασµοί του 44 

(44.00-44.09), και 

2. προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους, (έκτακτές ζηµίες και έξοδα), οι οποίες 

σχηµατίζονται µε χρέωση των οικείων υπολογαριασµών του 83 «προβλέψεις για 

έκτακτούς κινδύνους». Για τις προβλέψεις αυτές χρησιµοποιούνται οι δέκα 

επόµενοι υπολογαριασµοί του 44 (44.10-44.19), µε εξαίρεση τις προβλέψεις για 

υποτιµήσεις συµµετοχών σε λοιπές, έκτος από Α.Ε. οικονοµικές µονάδες οι 

οποίες και καταχωρούνται στην πίστωση του λ/σµου 18.00.19 ή 18.01.19.Τα 

καταβαλλόµενα ποσά εξόδων, για τα οποία σε προηγούµενες χρήσεις είχαν 

σχηµατιστεί προβλέψεις, καταχωρούνται στη χρέωση των οικείων 

υπολογαριασµών του 44µε τον τίτλο «σχηµατιζόµενες προβλέψεις».  

Μετά από κάθε τέτοια καταχώρηση εξόδου επακολουθεί τακτοποίηση των 

λ/σµων ως εξής: 

1. Εάν έχει σχηµατιστεί πρόβλεψη µεγαλύτερη από το ποσό που τελικά 

καταβλήθηκε, το επιπλέον ποσό της προβλέψεως, µε χρέωση των 

υπολογαριασµών του «σχηµατισµένες προβλέψεις», µεταφέρεται στην πίστωση 

του λ/σµου 84.00 «έσοδα από αχρησιµοποίητες προβλέψεις προηγούµενων 

χρήσεων» 

2. Εάν είχε σχηµατιστεί πρόβλεψη µικρότερη από το ποσό του τελικά 

καταβλήθηκε, µε το ελλείπον ποσό της προβλέψεως χρεώνεται σχετικός 

υπολογαριασµός του 82.00«έξοδα προηγούµενων χρήσεων». 

 

13.5 Λογιστικές ∆ιορθώσεις 

Κατά την καταχώρηση των λογιστικών γεγονότων στο ηµερολόγιο είναι 

πιθανόν να παρατηρηθούν κάποια λάθη, παραλείψεις ή ελλείψεις.Τα λάθη αυτά, 

οι παραλείψεις ή οι ελλείψεις που µπορεί να γίνουν στο ηµερολόγιο είναι: 

• Παράλειψη ή διπλή καταχώρηση ενός λογιστικού γεγονότος. 

• Κίνηση λανθασµένου λ/σµου, µόνο κατά την χρέωση ή µόνο κατά την 

πίστωση, κατά χρέωση και πίστωση. 

• Κίνηση ορθών λ/σµων, κατά χρέωση και πίστωση, αλλά µε λανθασµένα 

ποσά. 

• Ακόµα θα µπορούσε να έχει συµβεί ένα λογιστικό γεγονός για το οποίο να 

µην έχουµε ενηµερωθεί ακόµα. Τέτοιο γεγονός θα µπορούσε να είναι: 
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ένας πελάτης µας καταθέτει στον λογαριασµό µας χρήµατα χωρίς να µας 

ενηµερώσει για την κατάθεσή του. Έτσι εµείς δεν είµαστε σε θέση να 

γνωρίζουµε το όνοµα του πελάτη µας για να του πιστώσουµε το 

αντίστοιχο ποσό. 

 

13.5.1 ∆ιόρθωση Λογιστικών Σφαλµάτων 

Τα λογιστικά σφάλµατα διορθώνονται ως εξής: 

1. Με πλήρη αντιλογισµό, δηλαδή καταχώρηση της αντίθετης εγγραφής µε την 

οποία ακυρώνεται η λανθασµένη εγγραφή. Στην συνέχεια καταχωρείται η ορθή 

εγγραφή. 

2. Με µερικό αντιλογισµό, δηλαδή αν το λάθος αφορά µόνο την χρέωση, τότε 

πιστώνουµε το λ/σµος που κινήσαµε λάθος και χρεώνουµε τον ορθό λ/σµο. Αντο 

λάθος αφορά την πίστωση ενεργούµε αντίστροφα. 

3. µε συµπληρωµατική εγγραφή, δηλαδή καταχώρηση της ίδιας εγγραφής µε 

τα επιπλέον ποσά. 

4.µε συµπληρωµατική εγγραφή, για το λογιστικό γεγονός που ενηµερωθήκαµε 

ότι συνέβη. 

. 

13.6 Εγγραφές Προσαρµογής 

Στο τέλος της διαχειριστικής χρήσης είναι απαραίτητο τα υπόλοιπα 

ορισµένων λογαριασµών να τύχουν προσαρµογής, προκειµένου να 

ανταποκρίνονται προς τα πραγµατικά δεδοµένα. Εγγραφές προσαρµογής 

θεωρούνται οι αποσβέσεις των παγίων στοιχείων, τα έσοδα κεφαλαίων που 

τυχόν θα υπάρξουν, οι προβλέψεις για διάφορα δεδουλευµένα* έξοδα που 

υπολογίζουµε ότι θα προκύψουν (π.χ. πληρωµή λογαριασµού ∆ΕΗ που αφορά 

και µέρος της προηγούµενης χρήσεως), λογιστικά λάθη που παρατηρήθηκαν, 

λογιστικές ελλείψεις που παρατηρήθηκαν κ.α. Οι εγγραφές προσαρµογής είναι 

απαραίτητο να γίνονται γιατί χωρίς αυτές δεν θα είµαστε σε θέση να δούµε την 

πραγµατική εικόνα της επιχείρησης µας. Και χωρίς αυτές είναι βέβαιο ότι θα 

προβούµε σε λανθασµένα συµπεράσµατα. 
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*∆εδουλευµένα: είναι τα έξοδα και έσοδα που έχουν αναλωθεί συνολικά κατά την διάρκεια της 

εξεταζόµενης διαχειριστικής περιόδου, ανεξάρτητα αν έχουν καταβληθεί ή έχουν εισπραχθεί ή 

οφείλονται. ∆ηλαδή τα έξοδα και έσοδα που αφορούν την χρήση που κλείνει. 

*Μη δεδουλευµένα: είναι τα έξοδα και έσοδα που δεν έχουν αναλωθεί κατά την εξεταζόµενη 

διαχειριστική περίοδο, έχουν όµως καταβληθεί ή έχουν εισπραχθεί, π.χ. ασφάλιστρά πυρός, 

προπληρωµένο ενοίκιο. Μπορεί δηλαδή να πληρώθηκαν ή να εισπράχτηκαν µέσα στην χρήση 

που κλείνει, αλλά δεν αφορούν την συγκεκριµένη χρήση εξ’ ολοκλήρου, αλλά και την επόµενη ή 

τις επόµενες. 

 

13.7 ∆εύτερο Προσωρινό Ισοζύγιο 

Στο σηµείο αυτό, µετά την αποτίµηση, τις αποσβέσεις, την απογραφή και 

τις έγγραφες προσαρµογής που έχουν ήδη προηγηθεί (καταστροφής 

εµπορευµάτων, έλλειµµα σε κάποιο εµπόρευµα, πρόστιµα εφορίας, πρόβλεψη 

για επισφαλείς πελάτες ή άλλα έξοδα ,γνωστοποίηση χρεωστικών ή πιστωτικών 

τόκων, αποσβέσεις κ.λπ.) συντάσσεται το δεύτερο προσωρινό ισοζύγιο. Στο 

οποίο αναφέρονται όλοι οι λογαριασµοί και τα υπόλοιπα των γενικών καθολικών 

µας, όπου τα υπόλοιπα αυτά εµφανίζονται αλλαγµένα (όσα χρειάζεται σεσχέση 

µε το πρώτο προσωρινό ισοζύγιο) µε βάση τις εγγραφές προσαρµογής που 

προηγήθηκαν. 

Έτσι µε βάση το δεύτερο προσωρινό ισοζύγιο θα γίνουν οι εγγραφές 

µεταφοράς των αποτελεσµατικών λογαριασµών στην οµάδα 8. 

13.8 Οµάδα 8 

Στην οµάδα 8 περιλαµβάνονται οι λ/σµοι προσδιορισµού των 

αποτελεσµάτων εκµεταλλεύσεως, µικτών και καθαρών, καθώς και οι λ/σµοι 

συγκεντρώσεως των µη προσδιοριστικών των µικτών εξόδων και εσόδων 

εκµεταλλεύσεως. Στην ίδια οµάδα περιλαµβάνονται οι λ/σµοι συγκεντρώσεως 

των έκτακτων και ανόργανων αποτελεσµάτων, των εξόδων και εσόδων 

προηγούµενων χρήσεων, των προβλέψεων για έκτακτούς κινδύνους, των 

εσόδων από προβλέψεις προηγούµενων χρήσεων και των µη ενσωµατωµένων 
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στο λειτουργικό κόστος αποσβέσεων παγίων στοιχείων, καθώς και οι λ/σµοι 

προσδιορισµού και διαθέσεως των αποτελεσµάτων χρήσεως. 

Λογαριασµός 80. ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 

Ο λογαριασµός 80 χρησιµοποιείται µόνο στο τέλος της χρήσης, οπότε 

καταρτίζεται υποχρεωτικά η κατάσταση του λ/σµου γενικής εκµετάλλευσης. Ο 

λ/σµος αυτός, ο οποίος µαζί µε τον λ/σµο 86 «Αποτελέσµατα Χρήσης», αποτελεί 

το αναγκαίο και αναπόσπαστο συµπλήρωµα του ισολογισµού, καταχωρείται στο 

βιβλίο απογραφών και ισολογισµών αµέσως µετά την καταχώρηση του 

ισολογισµού και του λ/σµου Αποτελεσµάτων χρήσεως. 

Ο λογαριασµός 80.00 «λογαριασµός γενικής εκµετάλλευσης» 

χρησιµεύει για τον προσδιορισµό των καθαρών τακτικών και οργανικών* 

αποτελεσµάτων, τα οποία πραγµατοποιούνται µέσα στην χρήση που κλείνει από 

την εκµετάλλευση των διαφόρων δραστηριοτήτων της επιχείρησης (κύριας, 

παρεπόµενων και δευτερεύουσας σηµασίας). 

Στο λ/σµο 80.00, στο τέλος της χρήσης, µεταφέρονται τα αρχικά 

αποθέµατα, τα τελικά αποθέµατα και οι αγορές της οµάδας 2, τα έξοδα των 

λ/σµων της οµάδας 6, εκτός από τους µη ενσωµατωµένους στο λειτουργικό 

κόστος φόρους (π.χ λ/σµος 63.98,02 «φόρος ακίνητης περιουσίας», ο οποίος 

µεταφέρεται απευθείας στο λ/σµο 88.09), και τα έσοδα των λ/σµων της οµάδας 

7, αφού προηγουµένως οι λ/σµοι των οµάδων αυτών υποστούν τις αναγκαίες 

τακτοποιήσεις, έτσι ώστε τα τελικά υπόλοιπα τους να αντιπροσωπεύουν τα 

δεδουλευµένα, τακτικά και οργανικά έξοδα και έσοδα της χρήσης, δηλαδή εκείνα 

που αφορούν την οµαλή εκµετάλλευση της χρήσης που κλείνει. 

Ειδικότερα ο λ/σµος 80.00 λειτουργεί ως εξής: 

Χρεώνεται 

• µε την αξία των αρχικών αποθεµάτων, δηλαδή των αποθεµάτων που 

υπήρχαν στην αρχή της χρήσης που κλείνει, µε πίστωση των λ/σµων 20-

28 ή των υπολογαριασµών του λ/σµου 29, κατά περίπτωση 

 

 

 

* Το καθαρό κέρδος ή ζηµία από την εκµετάλλευση της οικονοµικής µονάδας είναι το 

οργανικό αποτέλεσµα της γιατί προέρχεται από τα οργανικά και οµαλά έσοδα και έξοδα και 

αυτό πρέπει να λαµβάνεται σοβαρά υπόψη κατά την µελέτη της ζωής και της δράσης της. 
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• µε την αξία των αγορών εµπορευµάτων, πρώτων και βοηθητικών υλών-

υλικών συσκευασίας, αναλώσιµων υλικών, ανταλλακτικά παγίων 

στοιχείων και ειδών συσκευασίας, που έγιναν µέσα στην χρήση που 

κλείνει, µε πίστωση των λ/σµων 20,24, 25, 26 και 28 ή των 

υπολογαριασµών του λ/σµου 29, κατά περίπτωση. 

• µε την αξία των δεδουλευµένων εξόδων κατ’είδος, µε πίστωση των 

λ/σµων της οµάδας 6, δηλαδή των 60-68 ή των υπολογαριασµών του 

λ/σµου 69, κατά περίπτωση, οι οποίοι εξισώνονται. 

• κατά περίπτωση, µε τα καθαρά κέρδη εκµετάλλευσης της χρήσης που 

κλείνει, µε πίστωση του λ/σµου 80.01 

Πιστώνεται 

• µε την αξία των δεδουλευµένων εσόδων κατ’είδος, µε χρέωση των λ/σµων 

της οµάδας7, δηλαδή των 70-78 ή των υπολογαριασµών του λ/σµου 79, 

κατά περίπτωση, οι οποίοι εξισώνονται. 

• Με την αξία των τελικών αποθεµάτων, δηλαδή των αποθεµάτων που 

προσδιορίζονται έπειτα από απογραφή στο τέλος της χρήσης που κλείνει, 

όπως η αξία αυτή προσδιορίζεται µε την αποτίµηση της ποσοτικής 

απογραφής, µε χρέωση των λ/σµων20-28 ή των υπολογαριασµών του 

λ/σµου 29, κατά περίπτωση. 

. 

• Κατά περίπτωση, µε την καθαρή ζηµία εκµετάλλευσης της χρήσης που 

κλείνει, µε χρέωση του λ/σµου 80.01 

Το υπόλοιπο του 80.00 δείχνει το καθαρό αποτέλεσµα της εκµετάλλευσης, 

κέρδος ,αν είναι πιστωτικό και ζηµία, αν είναι χρεωστικό. 

13.8.1 Αποθέµατα (Οµάδα 2) 

Στην οµάδα «αποθέµατα» παρακολουθούνται τα υλικά αγαθά της 

επιχείρησης, που προέρχονται είτε από απογραφή, είτε από αγορά, είτε από 

ιδιοπαραγωγή και σε εξαιρετικές περιπτώσεις, είτε από ανταλλαγή, είτε από 

εισφορά σε είδος, είτε από δωρεά. 

Η οµάδα 2 λειτουργεί ως εξής: 

α) κατά την διάρκεια της χρήσης: 

• Χρεώνεται κατά την έναρξή της χρήσης µε την αξία των αποθεµάτων της 

προηγούµενης απογραφής, χωριστά κατά συντελεστή Φ.Π.Α. 
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• Χρεώνεται κατά την διάρκεια της χρήσης µε την αξία κτήσης των 

αγοραζόµενων αγαθών, χωριστά κατά συντελεστή Φ.Π.Α. 

• Πιστώνεται µε τις ενδεχόµενες επιστροφές αγορών και τις εκτός 

τιµολογίου εκπτώσεις, χωριστά κατά συντελεστή Φ.Π.Α. 

β) κατά το τέλος της χρήσης: 

• Πιστώνεται µε χρέωση του λ/σµου 80.00 «λογαριασµός γενικής 

εκµετάλλευσης», µε την αξία των αρχικών αποθεµάτων και την αξία των 

καθαρών, µετά την αφαίρεση των επιστροφών και των εκτός τιµολογίου 

εκπτώσεων, αγορών της χρήσης. 

• Χρεώνεται µε πίστωση του λ/σµου 80.00 µε την αξία των τελικών 

αποθεµάτων, όπως η αξία αυτή προκύπτει κατά την αποτίµηση τους, 

συµφώνα µε τον Κ.Β.Σ. 

Παράδειγµα: 

Έχουµε αποθέµατα απογραφής 20.000€ 

+Αγορές χρήσης 200.000€ 

Σύνολο 220.000€ 

-Αποθέµατα τέλους 100.000€ 

kόστος πωληθέντων 120.000€ 

 

 

 

 

13.8.2 Λογαριασµοί Εξόδων (Οµάδα 6) 

Στην οµάδα 6 «οργανικά έξοδα κατ’ είδος», απεικονίζονται και 

παρακολουθούνται τα κατ’είδος έξοδα που αναφέρονται στην οµαλή 

εκµετάλλευση της χρήσεως, καθώς επίσης και οιετήσιες επιβαρύνσεις για την 

διενέργεια αποσβέσεων και προβλέψεων που ενσωµατώνονται στο λειτουργικό 

κόστος. 

Τα έξοδα είναι λογαριασµοί αξιών και ως εκ τούτου λειτουργούν όπως οι 

λ/σµοι του ενεργητικού, δηλαδή χρεώνονται όταν πρωτοδηµιουργούνται και όταν 

αυξάνουν µε τις µεταβαλλόµενες ή οφειλόµενες δαπάνες και πιστώνονται κυρίως 

µε την µεταφορά τους σε συγκεντρωτικούς λ/σµους εκµετάλλευσης ή στο λ/σµο 
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Αποτελέσµατα Χρήσης. Γενικά είναι χρεωστικοί λ/σµοι ή είναι εξισωµένοι 

(µηδενισµένοι). 

13.8.3 Φύλλο Μερισµού 

Παίρνοντας ως βάση τα έξοδα κατ’ είδος, όπως εµφανίζονται στις ειδικές 

καρτέλες και στην όλη κίνηση του έτους, συντάσσουµε ένα φύλλο µερισµού π.χ 

∆εκεµβρίου, λαµβάνοντας υπόψη διάφορα κριτήρια-βάσεις µερισµού, µε βάση, 

την πραγµατικότητα: ∆ηλαδή το που αναλώθηκε κάθε έξοδο. 

Τα φύλλα µερισµού (ΦΜ) συντάσσονται κάθε µήνα, τρίµηνο ή στο τέλος 

του έτους. Είναι απαραίτητο γιατί µέσω αυτού γίνεται ο καταµερισµός των 

εξόδων ανά λειτουργία, και είµαστε σε θέση να γνωρίζουµε τα έξοδα που 

αφορούν την κάθε λειτουργία και να τα ελαττώνουµε εάν χρειαστεί ,µε τους 

κατάλληλους χειρισµούς. 

Φύλλο µερισµού χρησιµοποιείται στην περίπτωση που η επιχείρηση δεν 

τηρεί Αναλυτική Λογιστική. 

13.8.4 Λογαριασµοί Εσόδων (Οµάδα 7) 

Στην οµάδα 7 «οργανικά έσοδα κατ’ είδος», απεικονίζονται και ταυτόχρονα 

παρακολουθούνται κατ’ είδος τα έσοδα που προέρχονται από την οµαλή 

λειτουργία της επιχείρησης. 

Οι λ/σµοι των εσόδων λειτουργούν ως λ/σµοι του παθητικού. ∆ηλαδή: 

πιστώνονται όταν πρωτοανοίγουν, όταν αυξάνουν και χρεώνονται ,όταν 

ελαττώνονται και όταν µεταφέρονται σε άλλους λ/σµους. 

13.8.5 Συσχέτιση  Εξόδων-Εσόδων 

Όταν συσχετίσουµε τα έξοδα και τα έσοδα µεταξύ τους διαµορφώνουν τους 

λ/σµους εκµετάλλευσης, οι οποίοι µας δίνουν το τελικό καθαρό 

αποτέλεσµα: κέρδος ή ζηµία. Η συσχέτιση τους προϋποθέτει: 

1. τα έξοδα και τα έσοδα να είναι δεδουλευµένα και να αφορούν την ίδια χρονική 

περίοδο. ∆ιαφορετικά προκύπτουν ανακριβή αποτελέσµατα που έχουν 

παραπλανητικό χαρακτήρα. 

2. τα συσχετιζόµενα ποσά πρέπει να είναι οµαλά και κανονικά. Να 

πραγµατοποιούνται δηλαδή κάτω από οµαλές συνθήκες εκµετάλλευσης και µε 
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την έννοια αυτή, όσα έξοδα-έσοδα διαµορφώνονται έξω από τα πλαίσια αυτά,δεν 

εισέρχονται στους λ/σµους εκµεταλλεύσεως, αλλά µεταφέρονται λογιστικά σε 

άλλους λ/σµους, στο λ/σµο 86 «Αποτελέσµατα Χρήσεως». 

Έπειτα από τα παραπάνω ο λ/σµος 80.00 έχει την εξής εικόνα: 

• Οι λ/σµοι της οµάδας 2 παρουσιάζουν χρεωστικό υπόλοιπο που 

απεικονίζει την αξία των τελικών αποθεµάτων. 

• Οι λ/σµοι των οµάδων 6 και 7 παρουσιάζονται εξισωµένοι. 

• Ο λ/σµος 80.00 προσδιορίζει το καθαρό αποτέλεσµα της εκµετάλλευσης. 

Ο λογαριασµός 80.01 «µικτά αποτελέσµατα εκµετάλλευσης» χρησιµεύει για 

τον προσδιορισµό των µικτών αποτελεσµάτων (µικτών κερδών, µικτών ζηµιών), 

τα οποία πραγµατοποιούνται, µέσα στην χρήση που κλείνει, από την 

εκµετάλλευση των διαφόρων δραστηριοτήτων της οικονοµικής µονάδας. 

Στο λογαριασµό 80.01, στο τέλος της χρήσης, µεταφέρονται τα καθαρά 

αποτελέσµατα εκµετάλλευσης (καθαρά κέρδη ή καθαρές ζηµίες), από το λ/σµο 

80.00.Ειδικότερα ο λογαριασµός 80.01 λειτουργεί ως εξής: 

Χρεώνεται 

• Κατά περίπτωση, µε την καθαρή ζηµία εκµετάλλευσης της χρήσης που κλείνει, 

µε πίστωση του λ/σµου 80.00 «λογαριασµός γενικής εκµετάλλευσης», ο οποίος 

εξισώνεται. 

• Με τα µη προσδιοριστικά των µικτών αποτελεσµάτων έσοδα,(είναι εκείνα τα 

οποία δεν συνυπολογίζονται στα έσοδα που συσχετίζονται µε το κόστος 

πωληθέντων, προκειµένου να προσδιοριστούν τα µικτά κέρδη ή οι µικτές ζηµίες), 

µε πίστωση τουλ/σµου 80.03 «έσοδα µη προσδιοριστικά των µικτών 

αποτελεσµάτων». 

• Κατά περίπτωση, µε τα µικτά κέρδη εκµετάλλευσης της χρήσης που κλείνει, 

µεπίστωση του λ/σµου 86.00.00 «µικτά αποτελέσµατα» πιστώνεται 

• Κατά περίπτωση, µε τα καθαρά κέρδη εκµετάλλευσης της χρήσης που κλείνει, 

µεχρέωση του λ/σµου 80.00, ο οποίος εξισώνεται. 

• Με τα µη προσδιοριστικά των µικτών αποτελεσµάτων έξοδα, (είναι εκείνα τα 

οποία δεν κοστολογούνται, δηλαδή εκείνα που δεν βαρύνουν τα αποθέµατα αλλά 

τα αποτελέσµατα χρήσης), µε χρέωση του λ/σµου 80.02 «έξοδα µη 

προσδιοριστικά των µικτών αποτελεσµάτων». 
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• Κατά περίπτωση, µε τις µικτές ζηµίες εκµετάλλευσης της χρήσης που κλείνει, µε 

χρέωση του λ/σµου 86.00.00 «µικτά αποτελέσµατα (κέρδη ή 

ζηµιές)εκµεταλλεύσεως». 

Έπειτα από τις παραπάνω µεταφορές και τις αντίστοιχες χρεοπιστώσεις 

του ο λ/σµος 80.01 µε το υπόλοιπο του (χρεωστικό ή πιστωτικό) απεικονίζει το 

οριστικό ύψος τωνµικτών αποτελεσµάτων εκµεταλλεύσεως (µικτών κερδών ή 

µικτών ζηµιών). 

Ο λογαριασµός 80.02 «έξοδα µη προσδιοριστικά των µικτών 

αποτελεσµάτων» χρησιµεύει για την συγκέντρωση των µη προσδιοριστικών 

των µικτών αποτελεσµάτων-εξόδων. Ο λ/σµος 80.02 στην αρχή χρεώνεται µε το 

συνολικό ποσό που αποτελείται από έξοδα διοικητικής λειτουργίας, ερευνών-

ανάπτυξης, διάθεσης, χρεωστικών τόκων, κόστους αδράνειας καθώς και µε τα 

ποσά που περιλαµβάνονται στους λ/σµους 64.10 (έξοδα και ζηµίες συµµετοχών 

και χρεογράφων), 64.11 (διαφορές αποτίµησης συµµετοχών και χρεογράφων 

)και 64.12 και πιστώνεται µε το ίδιο ποσό ο λ/σµος 80.01. Στη συνέχεια, 

πιστώνεται ο λ/σµος80.02 για να εξισωθεί και χρεώνονται οι λ/σµοι 86.00.02 

«έξοδα διοικητικής λειτουργίας»,86.00.03 «έξοδα λειτουργίας ερευνών και 

ανάπτυξης», 86.00.04 «έξοδα λειτουργίας διαθέσεως», 86.01.07 «διαφορές 

αποτιµήσεως συµµετοχών και χρεογράφων», 86.01.08«έξοδα και ζηµιές 

συµµετοχών και χρεογράφων», και 86.01.09 «χρεωστικοί τόκοι και 

συναφήέξοδα» ανάλογα. 

Ο λογαριασµός 80.03 «έσοδα µη προσδιοριστικά των µικτών 

αποτελεσµάτων» χρησιµεύει για την συγκέντρωση των µη προσδιοριστικών 

των µικτών αποτελεσµάτων- εσόδων. Ο λ/σµος 80.03 στην αρχή πιστώνεται µε 

το σύνολο των ποσών που περιέχονται στους λ/σµους 74, 75, 78.05 (άλλα 

έσοδα εκµετάλλευσης), 76.00 (έσοδα συµµετοχών), 76.04(κέρδη πωλήσεων 

συµµετοχών και χρεογράφων) και 76.02-76.98 πλην του 76.04(πιστωτικοί τόκοι 

και συναφή έσοδα) µε χρέωση του λ/σµου 80.01 µε τα ίδια ποσά. Στην συνέχεια 

χρεώνεται ο λ/σµος 80.03 για να εξισωθεί µε πίστωση του λ/σµου 86.00.01 

«άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως», 86.01.00 «έσοδα συµµετοχών», 86.01.01 

«έσοδα χρεογράφων»,86.01.02 «κέρδη πωλήσεων συµµετοχών και 

χρεογράφων» και 86.01.03 «πιστωτικοί τόκοικαι συναφή έσοδα» ανάλογα. 

Έσοδα µη προσδιοριστικά των µικτών αποτελεσµάτων είναι αυτά που δεν 

έχουν σχέση µε  τις πωλήσεις. 
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Καθαρό Αποτέλεσµα Εκµετάλλευσης = Μικτό Αποτέλεσµα Εκµετάλλευσης 

+ Έσοδα µη προσδιοριστικά των µικτών αποτελεσµάτων - Έξοδα µη 

προσδιοριστικά των µικτών αποτελεσµάτων 

 

13.9 Λογαριασµός 81: Έκτακτα και Ανόργανα Αποτελέσµατα 

Στο λ/σµο 81 καταχωρούνται κατ’είδος τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα και 

έξοδα της χρήσης, καθώς και τα αποτελέσµατα που πραγµατοποιούνται από 

εξαιρετικές και έκτακτες πράξεις και εργασίες. 

Στο λογαριασµό 81.00 «έκτακτα και ανόργανα έξοδα» καταχωρούνται 

κατ’είδος, τα έκτακτα και ανόργανα έξοδα που αφορούν την χρήση. Στο λ/σµο 

αυτό δεν καταχωρούνται έξοδα που αφορούν προηγούµενες χρήσεις. Τα 

τελευταία αυτά έξοδα καταχωρούνται στο λ/σµο 82.00 «έξοδα προηγούµενων 

χρήσεων». 

Στο λογαριασµό 81.01 «έκτακτα και ανόργανα έσοδα» καταχωρούνται, 

κατ’ είδος, τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα που αφορούν την χρήση. Στο λ/σµο 

αυτό δεν καταχωρούνται έσοδα που αφορούν προηγούµενες χρήσεις. Τα 

τελευταία αυτά έσοδα καταχωρούνται στο λ/σµο 82.01 «έσοδα προηγούµενων 

χρήσεων». 

Στους λογαριασµούς 81.02 «έκτακτές ζηµίες» και 81.03 «έκτακτα 

κέρδη» καταχωρούνται τα αποτελέσµατα (ζηµίες ή κέρδη) που προκύπτουν από 

εξαιρετικές και έκτακτες πράξεις και εργασίες, όπως π.χ από εκποίηση παγίων 

στοιχείων, από µεταβίβαση δικαιωµάτων και λοιπών ασώµατων 

ακινητοποιήσεων, από ανεπίδεκτες είσπραξης απαιτήσεις (εκτός από των 

πελατών) ή από λαχνούς οµολογιακών δανείων. Οι ζηµίες από κλοπή ή 

καταστροφή ανασφάλιστων αποθεµάτων καταχωρούνται στο λ/σµο 81.02 

«έκτακτες ζηµιές». 

Κατά το κλείσιµο του ισολογισµού τα υπόλοιπα των υπολογαριασµών του 

81 µεταφέρονται στους αντίστοιχους υπολογαριασµούς του 86.02 «έκτακτα και 

ανόργανα αποτελέσµατα», έτσι ώστε ο λ/σµος 81 να εξισώνεται. 

Γενικά, τα φορολογικά πρόστιµα και οι προσαυξήσεις της παρούσας 

χρήσης καταχωρούνται στο λ/σµο 81, ενώ των προηγούµενων χρήσεων στον 

82. 

. 
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13.10 Λογαρισµός 82: Έξοδα και Έσοδα Προηγούµενων Χρήσεων 

Στο λ/σµο 82 καταχωρούνται, κατ’είδος, τα έξοδα και έσοδα που 

πραγµατοποιούνται ναι µεν µέσα στην χρήση, ο χρόνος όµως και τα αίτια 

δηµιουργίας τους ανάγονται σε δραστηριότητες προηγούµενων χρήσεων. 

Στο λογαριασµό 82.00 «έξοδα προηγούµενων χρήσεων» 

καταχωρούνται, κατ’είδος, τα έξοδα προηγούµενων χρήσεων, όπως οι φόροι και 

τα τέλη που επιβάλλονται για φορολογικές υποχρεώσεις που δηµιουργούνται 

από πράξεις ή παραλείψεις προηγούµενων χρήσεων, αλλά η αποδοχή των 

υποχρεώσεων για την πληρωµή τους γίνεται µέσα στην χρήση που τρέχει, χωρίς 

να προηγηθεί άσκηση προσφυγής στα αρµόδια δικαστήρια. Στον ίδιο λ/σµο 

καταχωρούνται φόροι και τέλη που βεβαιώνονται µετά από οριστικοποίηση 

αποφάσεων των αρµόδιων δικαστηρίων. 

Στους παραπάνω φόρους δεν περιλαµβάνεται ο φόρος εισοδήµατος που 

αφορά προηγούµενες χρήσεις. Ο φόρος αυτός καταχωρείται στο λ/σµο 42.04 

«διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούµενων χρήσεων». 

Στο λ/σµο 82.00 καταχωρείται και η ζηµία που προκύπτει από 

καταστροφή καταναλωτικών αγαθών παραγωγής προηγούµενων ετών λόγω 

καταστροφής τους, επειδή θεωρήθηκαν ως αγαθά ακατάλληλα προς 

κατανάλωση. 

Στο λογαριασµό 82.01 «έσοδα προηγούµενων χρήσεων» 

καταχωρούνται, κατ’είδος, τα έσοδα προηγούµενων χρήσεων, όπως οι 

εισπράξεις από αποσβεσµένες απαιτήσεις, οι επιστροφές αχρεωστήτων 

καταβληµένων σε προηγούµενες χρήσεις φόρων και τελών, εκτός από τις 

επιστροφές φόρου εισοδήµατος που καταχωρούνται στο λ/σµο 42.04, οι 

επιχορηγήσεις, επιστροφές δασµών και λοιπών επιβαρύνσεων και οι επιστροφές 

τόκων λόγω εξαγωγών που αφορούν προηγούµενες χρήσεις. 

Κατά το κλείσιµο του ισολογισµού τα υπόλοιπα των υπολογαριασµών του 

82 µεταφέρονται στους αντίστοιχους υπολογαριασµούς του 86.02 «έκτακτα και 

ανόργανα αποτελέσµατα», έτσι 

ώστε ο λ/σµος 82 να εξισώνεται. 
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13.11 Λογαριασµός 83: Προβλέψεις Για Έκτακτους Κινδύνους 

Ο λογαριασµός 83 λειτουργεί σύµφωνα µε όσα καθορίζονται στην 

ανάπτυξη του λ/σµου 44«προβλέψεις». Ειδικότερα, ο λ/σµος 83.11 «προβλέψεις 

για επισφαλείς απαιτήσεις» χρεώνεται µε το ποσό της πρόβλεψης επισφαλών 

πελατών µε πίστωση του λ/σµου 44.11 µετο ίδιο ποσό. 

Κατά το κλείσιµο του ισολογισµού τα υπόλοιπα των υπολογαριασµών του 

83 µεταφέρονται στον υπολογαριασµό 86.02.10 «προβλέψεις για έκτακτους 

κινδύνους», έτσι ώστε ο λ/σµος83 να εξισώνεται. Άρα οι «προβλέψεις για 

έκτακτους κινδύνους» επιβαρύνουν απευθείας τα αποτελέσµατα χρήσης. 
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13.12 Λογαριασµός 84: Έσοδα ΑπόΠροβλέψεις Προηγούµενων Χρήσεων 

 

Ο λογαριασµός 84 λειτουργεί σύµφωνα µε όσα καθορίζονται στην 

ανάπτυξη του λ/σµου 44«προβλέψεις». 

Σε περίπτωση που το έξοδο για το οποίο πραγµατοποιήσαµε την 

πρόβλεψη δεν πραγµατοποιηθεί ή αν η σχηµατιζόµενη πρόβλεψη είναι 

µεγαλύτερη από το ποσό που πραγµατικά απαιτήθηκε, τότε η αχρησιµοποίητη 

πρόβλεψη ή το αχρησιµοποίητο τµήµα της µεταφέρεται στον λ/σµο 84. 

Κατά το κλείσιµο του ισολογισµού τα υπόλοιπα των υπολογαριασµών του 

84 µεταφέροντα ιστον υπολογαριασµό 86.02.03 «έσοδα από προβλέψεις 

προηγούµενων χρήσεων», έτσι ώστε ο λ/σµος 84 να εξισώνεται. Άρα τα «έσοδα 

από προβλέψεις προηγούµενων χρήσεων»επιβαρύνουν απευθείας τα 

αποτελέσµατα χρήσης.  

 

13.13 Λογαριασµός 85: Αποσβέσεις Παγίων Μη Ενσωµατωµένες Στο 

Λειτουργικό Κόστος 

 

Στο λογαριασµό 85 καταχωρούνται οι αποσβέσεις των παγίων 

περιουσιακών στοιχείων που δεν ενσωµατώνονται στο λειτουργικό κόστος, 

δηλαδή στο λογαριασµό αυτό καταχωρούνται οι πρόσθετες (επιταχυνόµενες) 

αποσβέσεις που προβλέπονται από την νοµοθεσία που ισχύει κάθε φορά. 

Οι τακτικές αποσβέσεις που ενσωµατώνονται στο λειτουργικό κόστος, 

καταχωρούνται στο λ/σµο 66, και εµφανίζονται στην κατάσταση του λ/σµου 

«αποτελέσµατα χρήσης» αφαιρετικά από το σύνολο των αποσβέσεων (τακτικών 

και προσθέτων). 

Κατά το κλείσιµο του ισολογισµού,  τα υπόλοιπα των υπολογαριασµών 

του 85 µεταφέρονται στους αντίστοιχους υπολογαριασµούς του 86.03 «µη 

ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος αποσβέσεις παγίων» έτσι ώστε ο λ/σµος 

85 να εξισώνεται. 
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13.14 Λογαριασµός 86: Αποτελέσµατα Χρήσης 

Ο λογαριασµός 86 χρησιµοποιείται µόνο στο τέλος της χρήσης, οπότε 

καταρτίζεται υποχρεωτικά η κατάσταση των αποτελεσµάτων χρήσης. Η 

κατάσταση του λ/σµου 86 δηµοσιεύεται υποχρεωτικά µαζί µε τον ισολογισµό. 

Ο λογαριασµός 86 χρησιµεύει για τον προσδιορισµό των συνολικών 

καθαρών αποτελεσµάτων (κερδών, ζηµιών) που πραγµατοποιούνται από το 

σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης µέσα στην χρήση που κλείνει. 

Στο λογαριασµό 86, στο τέλος της χρήσης, µεταφέρονται τα µικτά 

αποτελέσµατα εκµετάλλευσης και τα διάφορα άλλα έσοδα για να συσχετιστούν 

µε τα έξοδα των λειτουργιών διοίκησης, ερευνών-ανάπτυξης και διάθεσης. Στον 

ίδιο λ/σµο µεταφέρονται επίσης τα χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα (έσοδα, 

έξοδα), τα έκτακτα και ανόργανα αποτελέσµατα(έσοδα, κέρδη - έξοδα, ζηµίες), οι 

προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους, τα έσοδα από προβλέψεις προηγούµενων 

χρήσεων και οι µη ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος αποσβέσεις παγίων. 

∆ηλαδή µεταφέρονται οι λ/σµοι 80, 81, 82, 83, 84 και 85 καθώς επίσηςκαι ο 

λ/σµος 88. 

Από το συσχετισµό των παραπάνω στοιχείων που γίνεται στο λ/σµο 86, 

και ειδικότερα στον υπολογαριασµό 86.99, προκύπτουν τα συνολικά καθαρά 

αποτελέσµατα της κλειόµενης χρήσης πριν από την αφαίρεση των φόρων που 

βαρύνουν τα κέρδη (φόρος εισοδήµατος και λοιπών µη ενσωµατωµένων στο 

λειτουργικό κόστος φόρων). 

Ο υπολογαριασµός 86.99 «καθαρά αποτελέσµατα χρήσης» χρησιµεύει για 

την συγκέντρωση των χρεωστικών και πιστωτικών υπολοίπων των λοιπών 

υπολογαριασµών του86, από το συσχετισµό των υπολοίπων αυτών προκύπτουν 

τα συνολικά καθαρά αποτελέσµατα χρήσης (καθαρές ζηµίες ή καθαρά κέρδη), τα 

οποία µεταφέρονται στο λ/σµο 88. 

Ειδικότερα ο λογαριασµός 86 λειτουργεί ως εξής: 

Χρεώνεται 

• Κατά περίπτωση µε τις µικτές ζηµίες εκµετάλλευσης της κλειόµενης 

χρήσης, µε πίστωση του λ/σµου 80.01 «µικτά αποτελέσµατα 

εκµεταλλεύσεως». 

• Με τα έξοδα των λειτουργιών διοίκησης, ερευνών-ανάπτυξης και 

διάθεσης, µε πίστωση, αντίστοιχα των λ/σµων 80.02.00 «έξοδα 
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διοικητικής λειτουργίας», 80.02.01«έξοδα λειτουργίας ερευνών και 

ανάπτυξής» και 80.02.02 «έξοδα λειτουργίας διαθέσεως». 

• Με τις διαφορές αποτίµησης συµµετοχών και χρεογράφων, µε τα έξοδα 

και τις ζηµίες συµµετοχών και χρεογράφων και µε τους χρεωστικούς 

τόκους και τα συναφή µε αυτούς έξοδα, µε πίστωση, αντίστοιχα, των 

λ/σµων 80.02.04 «προβλέψεις για υποτίµηση συµµετοχών και 

χρεογράφων», 80.02.05 «έξοδα και ζηµίες συµµετοχών και χρεογράφων» 

και 80.02.06 «χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα». 

• Με τα έκτακτα και ανόργανα έξοδα, µε πίστωση του λ/σµου 81.00 

«έκτακτα και ανόργανα έξοδα». 

• Με τις έκτακτες ζηµίες, µε πίστωση του λ/σµου 81.02 «έκτακτές ζηµίες». 

•  Με τα έξοδα προηγούµενων χρήσεων, µε πίστωση του λ/σµου 82.00 

«έξοδα προηγούµενων χρήσεων». 

• Με τις προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους, µε πίστωση του λ/σµου 83 

«προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους». 

• Με τις µη ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος αποσβέσεις παγίων, µε 

πίστωση του λ/σµου 85 «αποσβέσεις µη ενσωµατωµένες στο λειτουργικό 

κόστος». 

• Με τα καθαρά κέρδη, µε πίστωση του λ/σµου 88.00 «καθαρά κέρδη 

χρήσης» 

Πιστώνεται 

• µε τα µικτά κέρδη εκµεταλλεύσεως της χρήσης, µε χρέωση του λ/σµου 

80.01 «µικτά αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως». 

• µε τα διάφορα άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως, µε χρέωση του λ/σµου 

80.03.00 «άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως» 

• µε τα έσοδα από συµµετοχές, µε χρέωση του λ/σµου 80.03.01 «έσοδα 

συµµετοχών» 

• µε τα έσοδα χρεογράφων, µε χρέωση του λ/σµου 80.03.02 «έσοδα 

χρεογράφων» 

• µε τα κέρδη από πώληση συµµετοχών και χρεογράφων, µε χρέωση του 

λ/σµου 80.03.03 «κέρδη πωλήσεων συµµετοχών και χρεογράφων» 

• µε τους πιστωτικούς τόκους και τα συναφή µε αυτούς έσοδα, µε χρέωση 

του λ/σµου 80.03.04 «πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα» 
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• µε τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα, µε χρέωση του λ/σµου 81.01 «έκτακτα 

και ανόργανα έσοδα» 

• µε τα έκτακτά κέρδη, µε χρέωση του λ/σµου 81.03 «έκτακτα κέρδη» 

• µε τα έσοδα προηγούµενων χρήσεων, µε χρέωση του λ/σµου 82.01 

«έσοδα προηγούµενων χρήσεων» 

• µε τα έσοδα από προβλέψεις προηγούµενων χρήσεων, µε χρέωση του 

λ/σµου 84«έσοδα από προβλέψεις προηγούµενων χρήσεων» 

• µε τις ενδεχόµενες καθαρές ζηµίες, µε χρέωση του λ/σµου 88.01 «ζηµιές 

χρήσεως» 

Εάν το υπόλοιπο του λογαριασµού 86 είναι πιστωτικό έχουµε κέρδη, ενώ 

αντίθετα αν είναι χρεωστικό έχουµε ζηµία. 

13.15 Λογαριασµός 88: Αποτελέσµατα Προς  ∆ιάθεση 

 

Ο λ/σµος αυτός χρησιµοποιείται στο τέλος της χρήσης µόνο, όταν γίνεται 

διανοµή κερδών. Τότε δηλαδή που καταρτίζεται ο πίνακας διαθέσεως καθαρών 

κερδών. Γι’ αυτό ο λ/σµος χρησιµοποιείται για να συγκεντρώνει: 

• τα καθαρά αποτελέσµατα της χρήσης 

• τα κέρδη της προηγούµενης ή των προηγούµενων χρήσεων 

• τις ζηµίες της προηγούµενης ή των προηγούµενων χρήσεων, όταν 

πρόκειται να συµψηφιστούν µε κέρδη της κλειόµενης χρήσης 

• τις διαφορές του φορολογικού ελέγχου προηγούµενων χρήσεων. 

Και σε περίπτωση διανοµής των αποθεµατικών, συγκεντρώνει: 

• τα προς διανοµή αποθεµατικά 

Ειδικότερα ο λ/σµος 88 λειτουργεί ως εξής: 

Χρεώνεται 

• Ο υπολογαριασµός 88.01 «ζηµιές χρήσεως» µε τις καθαρές ζηµιές, µε 

πίστωση του λ/σµου 86.99 «καθαρά αποτελέσµατα χρήσεως». 

• Ο υπολογαριασµός 88.03 «ζηµιές προηγ. χρήσεως προς κάλυψη» µε το 

υπόλοιπο ή µέρος των ζηµιών προηγούµενης χρήσεως, που πρόκειται να 

καλυφθεί από κέρδη της κλειόµενης χρήσης, µε πίστωση του λ/σµου 

42.01 «υπόλοιπο ζηµιών προηγούµενης χρήσεως». 

• Ο υπολογαριασµός 88.04 «ζηµιές προηγ. χρήσεων προς κάλυψη» µε το 

υπόλοιπο ή µέρος των ζηµιών προηγούµενων χρήσεων, που πρόκειται να 
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καλυφθεί από κέρδη της κλειόµενης χρήσης, µε πίστωση του λ/σµου 

42.02 «υπόλοιπο ζηµιών προηγούµενων χρήσεων». 

• Ο υπολογαριασµός 88.06 «διαφορές φορολογικού ελέγχου 

προηγούµενων χρήσεων» µε τις συµψηφίστηκες χρεωστικές διαφορές 

που προκύπτουν από φορολογικό έλεγχο προηγ. χρήσεων, µε πίστωση 

του λ/σµου 42.04 «διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούµενων 

χρήσεων» 

• Ο λ/σµος 88.08 «φόρος εισοδήµατος», µε το φόρο εισοδήµατος που 

αναλογεί στα συνολικά καθαρά αδιανέµητα φορολογητέα κέρδη της 

χρήσης που κλείνει, µε πίστωση του λ/σµου 54.07 «φόρος εισοδήµατος 

φορολογητέων κερδών». 

• Ο λ/σµος 88.09 «λοιποί µη ενσωµατωµένοι στο λειτουργικό κόστος 

φόροι» µε τους µη ενσωµατωµένους στο λειτουργικό κόστος φόρους (που 

βαρύνουν τα κέρδη της χρήσης) µε πίστωση των οικείων υπολ/σµων του 

λ/σµου 63 «φόροι-τέλη», όπου παρακολουθούνται οι φόροι της 

κατηγορίας αυτής. 

Επίσης χρεώνονται: 

• Οι υπολ/σµοι 88.00 «καθαρά κέρδη χρήσεώς», 88.02 «υπόλοιπο κερδών 

προηγούµενης χρήσεως», 88.06 µε τις πιστωτικές «διαφορές 

φορολογικού ελέγχου προηγούµενων χρήσεων» και 88.07 «λ/σµος 

αποθεµατικών προς διάθεση» και τα υπόλοιπα τους µε πίστωση του 

υπολ/σµου 88.98 «ζηµιές εις νέο»όταν το τελικό υπόλοιπο του λ/σµου 88 

είναι χρεωστικό (ζηµίες εις νέο) ή του υπολ/σµου 88.99, όταν το τελικό 

υπόλοιπο τους 88 είναι πιστωτικό (κέρδη προς διάθεση). 

• Ο υπολ/σµος 88.99 µε τα προς διάθεση κέρδη, µε πίστωση των οικείων 

υπολ/σµων αποθεµάτων του 41 «αποθεµατικά-διαφορές 

αναπροσαρµογής-επιχορηγήσεις επενδύσεων», του λ/σµου 53.01 

«µερίσµατα πληρωτέα» για τα καθαρά µερίσµατα που διανέµονται (στην 

Α.Ε), του λ/σµου 43.02 «διαθέσιµα µερίσµατα χρήσεως για αύξηση 

µετοχικού κεφαλαίου» µε τα καθαρά µερίσµατα γιατα οποία αποφασίζεται 

η διάθεση τους για αύξηση το µετοχικού κεφαλαίου, του λ/σµου 42.00 

«υπόλοιπο κερδών εις νέο» για το υπόλοιπο κερδών πουµεταφέρεται 

στην επόµενη χρήση. 

πιστώνεται: 
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• Ο υπολ/σµος 88.00 «καθαρά κέρδη χρήσεως» µε τα καθαρά κέρδη της 

χρήσης, µε χρέωση του λ/σµου 86.99 «καθαρά αποτελέσµατα χρήσεως» 

• Ο υπολ/σµος 88.02 µε το υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσεως µε χρέωση 

του λ/σµου 42.00 «υπόλοιπο κερδών εις νέο» 

• Ο υπολ/σµος 88.06 µε τις συµψηφιστικές πιστωτικές διαφορές που 

προκύπτουν από φορολογικό έλεγχο προηγούµενων χρήσεων, µε 

χρέωση του λ/σµου 42.04 «διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. 

χρήσεων» 

• Ο υπολ/σµος 88.07 «λ/σµος αποθεµατικών προς διάθεση» µε τα 

αποθεµατικά, γιατα οποία αποφασίστηκε η διάθεση τους για κάλυψη 

ζηµιών ή διανοµή µερισµάτων, µε χρέωση των οικείων υπολ/σµων του 41 

«αποθεµατικά κ.λ.π.» 

• Οι υπολ/σµοι 88.01 «ζηµιές χρήσεως», 88.03 «ζηµιές προηγούµενης 

χρήσεως προς κάλυψη», 88.06 «διαφορές φορολογικού ελέγχου 

προηγούµενων χρήσεων»,88.08 «φόρος εισοδήµατος» και 88.09 «λοιποί 

µη ενσωµατωµένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι» µε τα υπόλοιπα τους, 

µε χρέωση του υπολ/σµου88.98 «ζηµιές εις νέο», όταν το τελικό υπόλοιπο 

του λ/σµου 88 είναι χρεωστικό ή του υπολ/σµου88.99 «κέρδη προς 

διάθεση», όταν το τελικό υπόλοιπο του λ/σµου 88 πιστωτικό. 

• Ο υπολ/σµος 88.98, µε τις ζηµιές εις νέο, µε χρέωση του λ/σµου 42.01 

«υπόλοιπο ζηµιών χρήσεως εις νέο». 

Στο σηµείο αυτό στον λ/σµο 80.00 «λογαριασµός γενική εκµετάλλευση» 

έχουν µεταφερθεί τα υπόλοιπα όλων των λ/σµων των αποθεµάτων της οµάδας 

2, των οργανικών εξόδων της οµάδας 6 και των οργανικών εσόδων της οµάδας 

7, στην συνέχεια τα υπόλοιπα των λ/σµων 80.00 «λογαριασµός γενικής 

εκµετάλλευσης», 80.02 «έξοδα µη προσδιοριστικά των µικτών αποτελεσµάτων» 

και 80.03 «έσοδα µη προσδιοριστικά των µικτών αποτελεσµάτων» µεταφέρονται 

στον λ/σµο 80.01 «µικτά αποτελέσµατα εκµετάλλευσης». Μετά από αυτό οι 

λ/σµοι αυτοί (80.01, 80.02, 80.03) µεταφέρονται στον λ/σµο 86.00 

«αποτελέσµατα εκµετάλλευσης» για να κλείσουν. Τέλος, ο λ/σµος 86.00 

«αποτελέσµατα εκµετάλλευσης» µεταφέρεται στον λ/σµο 86.99 «καθαρά 

αποτελέσµατα χρήσεως». 

 Στην συνέχεια ακολουθούν ο πίνακας αποτελεσµάτων χρήσης και ο πίνακας 

διάθεσης αποτελεσµάτων. 
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Ακολουθούν οι εγγραφές της διάθεσης, δηλαδή: ο λ/σµο 86.99 «καθαρά 

αποτελέσµατα χρήσης» µεταφέρεται στον 88.00 «καθαρά κέρδη χρήσης» ή 

88.01 «ζηµιές χρήσης» εάν υπάρχουν. Ο λ/σµος 88.00 µεταφέρεται στον λ/σµο 

88.08 «φόρος εισοδήµατος» µε το ποσό του φόρου εισοδήµατος και από εκεί ο 

λ/σµος 88.08 µεταφέρεται στον λ/σµο 54.07 «φόρος εισοδήµατος αφορολόγητων 

κερδών». Τα κέρδη που αποµένουν στον λ/σµο 88.00 ή οι ζηµιές στον λ/σµο 

88.01 µεταφέρονται στο λ/σµο 88.99 «κέρδη προς διάθεση» ή 88.98«ζηµιές εις 

νέο» ανάλογα. Και από τον λ/σµο 88.99 γίνεται η διανοµή των κερδών (εφόσον 

υπάρχουν) στους λ/σµους 41, 42 και 53. 

Μετά από την παραπάνω διαδικασία συντάσσεται το τελικό ισοζύγιο οπού 

όλοι οι λ/σµοι έχουν πάρει την τελική τους µορφή. ∆ηλαδή όλοι οι λ/σµοι είναι 

εξισωµένοι, εκτός από τους λ/σµους του ισολογισµού που θα κλείσουν 

παρακάτω. 

 

 

 

13.16 Λογαριασµός 89: Ισολογισµός 

 

Χρησιµοποιείται µόνο στο τέλος της χρήσης, όπου καταρτίζεται η 

κατάσταση του ισολογισµού της χρήσης. 

Ο λ/σµος 89 χρησιµεύει για το κλείσιµο των ισολογισµών της χρήσης 

καθώς και για το άνοιγµα των λ/σµων της νέας χρήσης. 

Ειδικότερα ο λ/σµος 89 λειτουργεί ως εξής: 

• Με το κλείσιµο της χρήσης ο λ/σµος 89.01 «ισολογισµός κλεισίµατος 

χρήσεως» χρεώνεται µε τα υπόλοιπα όλων των χρεωστικών λ/σµων του 

ισολογισµού µε αντίστοιχη πίστωση καθενός από αυτούς, που µε τον 

τρόπο αυτό µηδενίζονται, και πιστώνεται µε τα υπόλοιπα όλων των 

πιστωτικών λ/σµων του ισολογισµού µε αντίστοιχη χρέωση καθενός από 

αυτούς, που, επίσης, µε τον τρόπο αυτό µηδενίζονται. Οι εγγραφές του 

λ/σµου 89.01, κατά το τέλος κάθε χρήσεως, ονοµάζονται «εγγραφές 

κλεισίµατος των λ/σµων του ισολογισµού». 

• Με την έναρξής της χρήσης ο λ/σµος 89.00 «ισολογισµός ανοίγµατος 

χρήσεως» χρεώνεται µε τα υπόλοιπα όλων των πιστωτικών λ/σµων του, 
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µε αντίστοιχη πίστωση καθενός από αυτούς, και πιστώνεται µε τα 

υπόλοιπα όλων των χρεωστικών λ/σµων του, µε αντίστοιχη χρέωση 

καθενός από αυτούς. Οι εγγραφές του λ/σµου 89.00, κατά την έναρξή της 

χρήσεως που ακολουθεί την κατάρτιση του ισολογισµού, ονοµάζονται 

«εγγραφές ανοίγµατος των λ/σµων του ισολογισµού». 

 

 

13.17 Αποτελέσµατα Χρήσης 

 

Η κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης είναι µια λογιστική κατάσταση που 

εµφανίζει το αποτέλεσµα που πραγµατοποίησε µια επιχείρηση κατά την διάρκεια 

µιας συγκεκριµένης περιόδου (1/1-31/12), καθώς και τους προσδιοριστικούς 

παράγοντες αυτού του αποτελέσµατός. 

Η κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης καταρτίζεται υποχρεωτικά στο τέλος 

της περιόδου και καταχωρείται στο βιβλίο απογραφών και ισολογισµών της 

επιχείρησης. Το λογιστικό αποτέλεσµα προκύπτει ως διαφορά µεταξύ εσόδων 

και εξόδων που πραγµατοποιήθηκαν κατά την διάρκεια µιας λογιστικής χρήσης. 

Ως έξοδο ορίζεται κάθε εθελούσια ανάλωση υπηρεσιών και συντελεστών 

παραγωγής την οποία πραγµατοποιεί η επιχείρηση στα πλαίσια επιδίωξης του 

σκοπού της. Το έξοδο (ή δαπάνη) δεν ταυτίζονται µε την ζηµία. 

Ως έσοδο ορίζονται τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία εισρέουν στην 

επιχείρηση από την διάθεση των εµπορευµάτων ή την παροχή των υπηρεσιών. 

Το έσοδο δεν ταυτίζεται µε το κέρδος. Όταν τα έσοδα είναι µεγαλύτερα από τα 

έξοδα, η θετική διαφορά που προκύπτει καλείται κέρδος. Το κέρδος αυτό αυξάνει 

την καθαρή θέση της επιχείρησης.  

Αντίθετα, όταν τα έσοδα είναι µικρότερα από τα έξοδα, η αρνητική 

διαφορά που προκύπτει καλείται ζηµία. Η ζηµία αυτή µειώνει την καθαρή θέση 

της επιχείρησης. 

Στο λ/σµο «αποτελέσµατα χρήσης» µεταφέρεται, το οργανικό αποτέλεσµα 

της εκµετάλλευσης της επιχείρησης (κέρδος ή ζηµία).Η κατάσταση των 

αποτελεσµάτων χρήσης µπορεί να παρουσιαστεί µε δύο µορφές: α)οριζόντια και 

β) κάθετα. Σύµφωνα µε το Ε.Γ.Λ.Σ. όµως η κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης 

καταρτίζεται σε κάθετη διάταξη. 
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Επίσης, όλα τα στοιχεία της καταστάσεως του λογαριασµού 

αποτελεσµάτων χρήσεως απεικονίζονται σε δύο στήλες, στις αξίες που 

εµφανίζονται στους οικείους υπολ/σµους του 86: 

1. κατά το τέλος της χρήσης στην οποία αναφέρονται τα αποτελέσµατα, 

και 

2. κατά το τέλος της προηγούµενης χρήσεως. 

 

 

 

Κατηγορίες κονδυλίων: 

1. «κύκλος εργασιών (πωλήσεις)» περιλαµβάνονται τα ακαθάριστα έσοδα, τα 

οποία απεικονίζονται στους λ/σµους 70, 71, 72 και 73. 

2. «µικτά αποτελέσµατα (κέρδη ή ζηµίες) εκµεταλλεύσεως» περιλαµβάνονται τα 

µικτά αποτελέσµατα της εκµεταλλεύσεως, τα οποία προσδιορίζονται µετά τον 

διαχωρισµό ,από τα καθαρά αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως, των µη 

προσδιοριστικών τους εξόδων(80.02) και εσόδων (80.03). Τα µικτά αυτά 

αποτελέσµατα απεικονίζονται στον υπολ/σµο 86.00.00, στον οποίο µεταφέρονται 

από τον υπολ/σµο 80.01 του λ/σµου 80. 

3. «κόστος πωλήσεων» περιλαµβάνεται η διαφορά µεταξύ των κονδυλίων 

«κύκλος εργασιών» και «µικτά αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως». 

4. «άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως» περιλαµβάνονται τα έσοδα εκµεταλλεύσεως 

του υπολ/σµου 86.00.01. Τα έσοδα αυτά συγκεντρώνονται στους λ/σµους 74, 75 

και78.05. 

5. «έξοδα διοικητικής λειτουργίας», «έξοδα λειτουργίας ερευνών και ανάπτυξης» 

και «έξοδα λειτουργίας διαθέσεως» περιλαµβάνονται τα χρεωστικά υπόλοιπα 

των υπολ/σµων 86.00.02, 86.00.03 και 86.00.04 αντίστοιχα. 

6. «έσοδα συµµετοχών» περιλαµβάνεται το πιστωτικό υπόλοιπο του 

υπολ/σµου86.01.00. Τα έσοδα της κατηγορίας αυτής συγκεντρώνονται στο λ/σµο 

76.00. 

7. «έσοδα χρεογράφων» περιλαµβάνεται το πιστωτικό υπόλοιπο του υπολ/σµου 

86.01.01. Τα έσοδα της κατηγορίας αυτής συγκεντρώνονται στο λ/σµο 76.01. 

8. «κέρδη πωλήσεων συµµετοχών και χρεογράφων» περιλαµβάνεται το 

πιστωτικό υπόλοιπο του υπολ/σµου 86.01.02. Τα έσοδα της κατηγορίας αυτής 

συγκεντρώνονται στο λ/σµο 76.04. 
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9. «πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα» περιλαµβάνεται το πιστωτικό υπόλοιπο 

του υπολ/σµου 86.01.03. Τα έσοδα της κατηγορίας αυτής συγκεντρώνονται 

στους λ/σµους76.02 έως 76.98, πλην του 76.04. 

10. «διαφορές αποτίµησης συµµετοχών και χρεογράφων» περιλαµβάνεται το 

χρεωστικό υπόλοιπο του υπολ/σµου 86.01.07. Τα κονδύλια της κατηγορίας αυτής 

συγκεντρώνονται στο λ/σµο 64.11. 

11. «έξοδα και ζηµίες συµµετοχών και χρεογράφων» περιλαµβάνεται το 

χρεωστικό υπόλοιπο του υπολ/σµου 86.01.08. Τα κονδύλια της κατηγορίας αυτής 

συγκεντρώνονται στους λ/σµους 64.10 και 64.12. 

12. «χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα» περιλαµβάνεται το χρεωστικό 

υπόλοιπο του υπολ/σµου 86.01.09. Τα κονδύλια της κατηγορίας αυτής 

συγκεντρώνονται στους υπολ/σµους του 65. 

13. «ολικά αποτελέσµατα (κέρδη ή ζηµίες) εκµεταλλεύσεως» τα οποία 

προκύπτουν από το άθροισµα των αποτελεσµάτων εκµεταλλεύσεως από 

εργασίες και των χρηµατοοικονοµικών αποτελεσµάτων, και τα οποία 

απεικονίζονται στους λ/σµους86.00 και 86.01 αντίστοιχα. Τα αποτελέσµατα αυτά 

της εκµεταλλεύσεως απεικονίζονται και στον λ/σµο 80 «γενική εκµετάλλευση» 

πριν από την µεταφορά τους στον λ/σµο 86. 

14. «έκτακτα και ανόργανα έσοδα» περιλαµβάνεται το πιστωτικό υπόλοιπο του 

υπολ/σµου 86.02.00. Τα κονδύλια της κατηγορίας αυτής συγκεντρώνονται στο 

λ/σµο81.01. 

15. «έκτακτα κέρδη» περιλαµβάνεται το πιστωτικό υπόλοιπο του υπολ/σµου 

86.02.01. Τα κονδύλια της κατηγορίας αυτής συγκεντρώνονται στο λ/σµο 81.03. 

16. «έσοδα προηγούµενων χρήσεων» περιλαµβάνεται το πιστωτικό υπόλοιπο 

του υπολ/σµου 86.02.02. Τα κονδύλια της κατηγορίας αυτής συγκεντρώνονται 

στο λ/σµο 82.01. 

17. «έσοδα από προβλέψεις προηγούµενων χρήσεων» περιλαµβάνεται το 

πιστωτικό υπόλοιπο του υπολ/σµου 86.02.03. Τα κονδύλια της κατηγορίας αυτής 

συγκεντρώνονται στον λ/σµο 84. 

18. «έκτακτα και ανόργανα έξοδα» περιλαµβάνεται το χρεωστικό υπόλοιπο του 

υπολ/σµου 86.02.07. Τα κονδύλια της κατηγορίας αυτής συγκεντρώνονται στον 

λ/σµο81.00 

19. «έκτακτες ζηµιές» περιλαµβάνεται το χρεωστικό υπόλοιπο του υπολ/σµου 

86.02.08.Τα κονδύλια της κατηγορίας αυτής συγκεντρώνονται στο λ/σµο 81.02. 
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20. «έξοδα προηγούµενων χρήσεων» περιλαµβάνεται το χρεωστικό υπόλοιπο 

του υπολ/σµου 86.02.09. Τα κονδύλια της κατηγορίας αυτής συγκεντρώνονται 

στο λ/σµο82.00. 

21. «προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους» περιλαµβάνεται το χρεωστικό 

υπόλοιπο του υπολ/σµου 86.02.10. Τα κονδύλια της κατηγορίας αυτής 

συγκεντρώνονται στ λ/σµο83. 

22. Από το αλγεβρικό άθροισµα των ολικών αποτελεσµάτων εκµεταλλεύσεως και 

των έκτακτών αποτελεσµάτων των λ/σµων της οµάδας 8 προκύπτουν τα 

συνολικά αποτελέσµατα της οικονοµικής µονάδας, πριν από την αφαίρεση των 

µη ενσωµατωµένων στο λειτουργικό κόστος αποσβέσεων. 

23. «σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων» περιλαµβάνονται, τόσο οι 

αποσβέσεις που ενσωµατώνονται στο λειτουργικό κόστος (τακτικές) όσο και 

εκείνες που δεν ενσωµατώνονται (π.χ. πρόσθετες αποσβέσεις κινήτρων 

επενδύσεων). Οι αποσβέσεις που ενσωµατώνονται στο λειτουργικό κόστος 

συγκεντρώνονται στο λ/σµο 66 και µεταφέρονται στο λ/σµο 80 «γενική 

εκµετάλλευσή». Οι αποσβέσεις που δεν ενσωµατώνονται στο λειτουργικό κόστος 

συγκεντρώνονται στο λ/σµο 85 και µεταφέρονται στο λ/σµο 86.03. 

24. Η διαφορά των συνολικών αποτελεσµάτων και των µη ενσωµατωµένων στο 

λειτουργικό κόστος αποσβέσεων απεικονίζει τα καθαρά αποτελέσµατα χρήσεως 

της οικονοµικής µονάδας, πριν από την αφαίρεση του τυχόν φόρου εισοδήµατος 

–εισφορά Ο.Γ.Α. και των τυχόν ενσωµατωµένων στο λειτουργικό κόστος λοιπών 

φορών (π.χ. φόρος ακίνητης περιουσίας). Τα καθαρά αυτά αποτελέσµατα 

απεικονίζονται στο λ/σµο 86.99. 

 

 

13.18 ∆ιάθεση Αποτελεσµάτων 

 

Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (αν πρόκειται για Α.Ε.) ή άλλου 

αρµόδιου οργάνου (Γενική Συνέλευσή για Ε.Π.Ε.) εγκρίνεται ο τρόπος διάθεσης 

των αποτελεσµάτων χρήσεως. Η απόφαση αυτή θα πρέπει να ληφθεί µέχρι την 

τελευταία ηµέρα της προθεσµίας για σύνταξη του ισολογισµού (τέσσερις µήνες 

από την λήξη της διαχειριστικής περιόδου για Α.Ε. και τρεις µήνες για λοιπές 

επιχειρήσεις), ώστε και οι σχετικές εγγραφές να γίνουν εµπρόθεσµα και τα 
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απαραίτητα για την σύνταξη δηλώσεως φορολογίας εισοδήµατος στοιχεία να 

υπάρχουν στην διάθεση των υπευθύνων προσώπων. 

Ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσµάτων καταρτίζεται υποχρεωτικά και 

καταχωρείται στο βιβλίο απογραφών και ισολογισµών της επιχείρησης και 

δηµοσιεύεται υποχρεωτικά στο τέλος κάθε χρήσεως. Τα στοιχεία του πίνακα 

απεικονίζονται σε δύο στήλες, οι οποίες αντιστοιχούν στην παρούσα και στην 

προηγούµενη χρήση. 

Ο πίνακας διάθεσης αποτελεσµάτων περιλαµβάνει τις ακόλουθές 

κατηγορίες λογαριασµών: 

• Καθαρά αποτελέσµατα χρήσης: στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται τα 

καθαρά αποτελέσµατα του λ/σµου 88.00 «καθαρά κέρδη χρήσης» ή του λ/σµου 

88.01«ζηµίες χρήσεως», τα οποία µεταφέρονται στους λ/σµους αυτούς από τον 

λ/σµο86.99 «καθαρά αποτελέσµατα χρήσεως» 

• Υπόλοιπο αποτελεσµάτων προηγούµενων χρήσεων: στην κατηγορία αυτή 

περιλαµβάνονται τα υπόλοιπα των λ/σµων 42.00 «υπόλοιπο κερδών εις νέο» 

ή42.01 «υπόλοιπο ζηµιών εις νέο» και ολόκληρο ή τµήµα του υπολοίπου του 

λ/σµου42.02 «υπόλοιπο ζηµιών προηγούµενων χρήσεων», τα οποία 

µεταφέρονται από τους λ/σµους 88.02 «υπόλοιπο ζηµιών προηγούµενης 

χρήσεως», 88.03 «ζηµίες προηγούµενης χρήσεως προς κάλυψη» και 88.04 

«ζηµίες προηγούµενων χρήσεωνπρος κάλυψη». 

• ∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούµενων χρήσεων: στην κατηγορία αυτή 

περιλαµβάνεται το χρεωστικό ή πιστωτικό υπόλοιπο του λ/σµου 42.04 «διαφορές 

φορολογικού ελέγχου προηγούµενων χρήσεων» που µεταφέρονται στο λ/σµο 

88.06«διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούµενων χρήσεων». 

• Αποθεµατικά* προς διάθεση: στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται τα 

αποθεµατικά ή µέρος των υπολοίπων του λ/σµου 41 «Αποθεµατικά-∆ιαφορές 

αναπροσαρµογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων» για τα οποία αποφασίζεται η 

διάθεση τους για διανοµή µερισµάτων ή κάλυψη ζηµιών και µεταφέρονται στο 

λ/σµο 88.07 «Αποθεµατικά προς διάθεση» 

* Τα αποθεµατικά είναι συσσωρευµένα κέρδη τα οποία δεν έχουν διανεµηθεί, 

ούτε έχουν ενσωµατωθεί στο κεφάλαιο.• Από το αλγεβρικό άθροισµα των 

παραπάνω κατηγοριών αφαιρούνται οι φόροι εισοδήµατος-εισφορά Ο.Γ.Α. του 

λ/σµου 88.08 και οι λοιποί µη ενσωµατωµένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι του 

λ/σµοι 88.09. Το υπόλοιπο του λογαριασµού, εάνείναι κέρδη, διατίθεται  

σύµφωνα µε την απόφαση που λαµβάνεται από το αρµόδιο όργανο. 
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Τα αποθεµατικά διακρίνονται: 

1. Ανάλογα την προέλευση τους σε: α) υποχρεωτικά β) προαιρετικά 

2. Ανάλογα µε τον σκοπό τους σε: α) γενικού προορισµού β) ειδικού 

προορισµού 

3. Ανάλογα µε την εµφάνισή τους σε: α) φανερά αποθεµατικά β) αφανή 

αποθεµατικά 

• Πρώτο µέρισµα σε Α.Ε.: το οποίο είναι το 6 % επί του καταβεβληµένου 

µετοχικού κεφαλαίου ή το 35% των κερδών µετά την αφαίρεση του τακτικού 

αποθεµατικού εφόσον αυτό είναι µεγαλύτερο από το 6 % του καταβεβληµένου 

µετοχικού κεφαλαίου. Υπάρχει βέβαια και η πιθανότητα να µην γίνει διανοµή 

µερισµάτων ακόµα και αν ορίζεται από το κράτος, µε την προϋπόθεση ότι αυτό 

θα αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευσή µε πλειοψηφία της τάξεως του 100%. 

• Για τον σχηµατισµό του τακτικού αποθεµατικού παρακρατείται τουλάχιστον το 5 

% επί του συνόλου των καθαρών κερδών. Η παρακράτηση αυτή παύει να είναι 

υποχρεωτική όταν το ύψος του τακτικού αποθεµατικού φτάσει το 1/3 του 

καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. 

 

13.19 Φορολογία Εισοδήµατος της Α.Ε. 

 

Αντικείµενο της φορολογίας εισοδήµατος των ηµεδαπών Α.Ε. είναι το 

συνολικό καθαρό τους εισόδηµα ή κέρδος, το οποίο φορολογείται µε την 

εφαρµογή παγίου συντελεστή πουσήµερα είναι 29% αν οι µετοχές της Α.Ε. είναι 

εισαγµένες στο Χ.Α.Α. αλλά και όταν οι µετοχές δεν είναι εισαγµένες ή αν 

πρόκειται για τραπεζική εταιρία. Τα κέρδη που διαθέτονται λαµβάνονται από το 

υπόλοιπο που αποµένει αν από τα κέρδη του ισολογισµού αφαιρεθεί οφόρος 

εισοδήµατος. 

Με τον τρόπο αυτό φορολογίας, εκείνοι οι οποίοι λαµβάνουν τα 

διανεµόµενα κέρδη (π.χ µέτοχοι, µέλη του ∆.Σ κ.λπ.) θεωρείται ότι εξάντλησαν 

την φορολογική τους υποχρέωση ως προς τα εισοδήµατα αυτά. 

 

13.20 Λογαριασµός Γενικής Εκµετάλλευσης 
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Ο λογαριασµός γενικής εκµετάλλευσης συντάσσεται σύµφωνα µε το 

υπόδειγµα του Ε.Γ.Λ.Σ.στο τέλος κάθε χρήσης και στην ουσία είναι ο 

λογαριασµός 80.00 «Λογαριασµός Γενικής Εκµετάλλευσης» στον οποίο 

συγκεντρώνονται όλα τα αποθέµατα (αρχής-αγορές-τελικά αποθέµατα) καθώς 

και τα έξοδά και τα έσοδα των οµάδων 6 και 7. Με την µόνη διαφορά ότιτα 

αποθέµατα τέλους χρήσης εµφανίζονται αφαιρετικά στην χρέωση.Γράφεται στο 

βιβλίο απογραφών και ισολογισµών µετά τον πίνακα διάθεσης των 

αποτελεσµάτων. Επίσης όλα τα στοιχεία της κατάσταση του λ/σµου γενικής 

εκµεταλλεύσεως απεικονίζονται σε δύο στήλες, οι οποίες αντιστοιχούν: 

1. στην χρήση του ισολογισµού και 

2. στην προηγούµενη αυτού χρήση. 

Τέλος ο Λογαριασµός Γενικής Εκµετάλλευσης δεν δηµοσιεύεται σε καµία 

περίπτωση. 

Παρακάτω παρουσιάζεται σχηµατική ανάλυση του λογαριασµού. 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 

ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

1.Αποθέµατα αρχής 1.Πωλήσεις 

2.Αγορές χρήσης 2.Λοιπά οργανικά έσοδα 

3.ΜΕΙΟΝ:Αποθέµατα τέλους 

4.Οργανικά έξοδα 

. 

Κατηγορίες κονδυλίων 

1. «αποθέµατα ενάρξεως χρήσεως» περιλαµβάνονται, κατά πρωτοβάθµιο λ/σµο 

ή αναλυτικότερα κατά κατηγορίες δευτεροβάθµιών λ/σµων, τα αποθέµατα τέλους 

της προηγούµενης του ισολογισµού χρήσεως (αρχικά αποθέµατα). 

2. «αγορές χρήσεως» περιλαµβάνονται, κατά πρωτοβάθµιο λ/σµο ή 

αναλυτικότερα, οι αγορές αποθεµάτων της χρήσεως του ισολογισµού. 

3. «αποθέµατα τέλους χρήσεως» περιλαµβάνονται, κατά πρωτοβάθµιο λ/σµο ή 

αναλυτικότερα, τα αποθέµατα τέλους της χρήσεως του ισολογισµού (τελικά 

αποθέµατα). 

4. «οργανικά έξοδα» περιλαµβάνονται, κατά πρωτοβάθµιο λ/σµο ή 

αναλυτικότερα, τα οργανικά έξοδα κατ’ είδος των λ/σµων της οµάδας 6. 

5. το άθροισµα των αγορών χρήσεων, της διαφοράς (+ ή -) των αρχικών και 

τελικών αποθεµάτων, και των οργανικών εξόδων, απεικονίζει το συνολικό κόστος 

εσόδων της οικονοµικής µονάδας για τη χρήση του ισολογισµού. 
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Η διαφορά του συνολικού κόστους εσόδων και του κόστους 

ιδιοπαραγωγής και βελτιώσεως παγίων στοιχείων απεικονίζει το κόστος εσόδων 

εκµεταλλεύσεως και λοιπών δραστηριοτήτων της οικονοµικής µονάδας. 

6.«πωλήσεις» περιλαµβάνονται, κατά πρωτοβάθµιο λ/σµο ή αναλυτικότερα οι 

πωλήσεις της οικονοµικής µονάδας που πραγµατοποιούνται από την 

εκµετάλλευση των κύριων δραστηριοτήτων της. 

7. «λοιπά οργανικά έσοδα» περιλαµβάνονται, τα λοιπά οργανικά έσοδα της 

οικονοµικής µονάδας, είτε αυτά προέρχονται από την εκµετάλλευση των κύριων 

δραστηριοτήτων της, είτε προέρχονται από παρεπόµενες δραστηριότητες. 

8. από την συσχέτιση των συνολικών εσόδων του λ/σµου της γενικής 

εκµεταλλεύσεως µετο κόστος των εσόδων αυτών της παραπάνω περίπτωσης 5, 

προκύπτουν τα καθαρά αποτελέσµατα (κέρδη ή ζηµίες) της εκµεταλλεύσεως. 

13.21 Τελικό  (οριστικό) Ισοζύγιο 

Μετά τις παραπάνω ενέργειες [προσδιορισµού και διανοµής των αποτελεσµάτων 

(στην οµάδα 8 και το κεφάλαιο)] συντάσσεται το οριστικό ισοζύγιο ∆εκεµβρίου, 

όπου όλοι οι λογαριασµοί έχουν πάρει την οριστική τους µορφή. Είναι δηλαδή 

όλοι οι λ/σµοι εξισωµένοι έκτος από τους λ/σµους του ισολογισµού. Με βάση το 

τελικό ισοζύγιο συντάσσεται ο ισολογισµός τέλους χρήσης. 

. 

13.22 Ισολογισµός 

Ισολογισµός είναι η λογιστική κατάσταση µε την οποία εµφανίζονται 

συνοπτικά τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης εκφρασµένα σε χρηµατικές 

µονάδες (στη χώρα µας σεΕυρώ), και οι πηγές προέλευσης και χρηµατοδότησης 

τους, σε ορισµένη χρονική στιγµή. Γιατο λόγο αυτό χαρακτηρίζεται στατική και όχι 

δυναµική. 

Η κατάσταση του ισολογισµού καταρτίζεται υποχρεωτικά στο τέλος της 

χρήσεως. Καταχωρείται στο βιβλίο απογραφών και ισολογισµών των 

οικονοµικών µονάδων και δηµοσιεύεται µαζί µε την κατάσταση του λογαριασµού 

αποτελεσµάτων χρήσεως, τον πίνακα διάθεσης αποτελεσµάτων και το 

προσάρτηµα τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις της νοµοθεσίας που ισχύουν κάθε 

φορά. 
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Όλα τα στοιχεία της καταστάσεως του ισολογισµού απεικονίζονται, σε δύο 

στήλες, στις αξίες που εµφανίζονται στους αντίστοιχους λογαριασµούς: 

1. κατά το τέλος της χρήσεως στην οποία αναφέρεται ο ισολογισµός, και 

2. κατά το τέλος της προηγούµενης χρήσεως. 

Τα αποσβεστέα στοιχεία του ενεργητικού απεικονίζονται στην αξία κτήσης τους (ή 

αναπροσαρµογής). Για τα ίδια στοιχεία απεικονίζονται οι συνολικές αποσβέσεις 

µέχρι το τέλος της χρήσεως στην οποία αναφέρεται ο ισολογισµός και η 

αναπόσβεστη  αξία καθενός από αυτά. 

Σκοπός του είναι να προσδιοριστούν: 

• Η πραγµατική αξία της επιχειρηµατικής περιουσίας στο τέλος της χρήσης και 

• Το πραγµατικό οικονοµικό αποτέλεσµα, που προέκυψε από την δράση της 

επιχείρησης την χρήση που κλείνει. 

Ο ισολογισµός µιας επιχείρησης απεικονίζει την περιουσία σε δύο τµήµατα: το 

Ενεργητικό(Ε) και το Παθητικό (Π): 

• Το Ενεργητικό αποτελείται από το σύνολο των οικονοµικών αγαθών των 

οποίων την κυριότητα κατέχει η επιχείρηση και από το σύνολο 

δικαιωµάτων και απαιτήσεων,δηλαδή τα µέσα δράσης µε τα οποία η 

επιχείρηση επιδιώκει να πετύχει το σκοπό της. 

• Το παθητικό αποτελείται από το σύνολο των υποχρεώσεων της 

επιχείρησης προς τρίτους. Οι υποχρεώσεις της επιχείρησης διακρίνονται 

σε υποχρεώσεις προς τους φορείς της επιχείρησης (επιχειρηµατία, 

µετόχους κ.α.) και σε υποχρεώσεις προς τους τρίτους (δανειστές, 

πιστωτές κ.α.). 

Οι υποχρεώσεις προς τους φορείς της επιχείρησης αποτελούν την Καθαρή 

Θέση (Κ.Θ) καιοι υποχρεώσεις προς τους τρίτους (ξένα κεφάλαια), εκτός των 

φορέων της επιχείρησης, αποτελούν το Πραγµατικό Παθητικό (Π.Π.). 

Ο ισολογισµός συντάσσεται µετά την απογράφη και στηρίζεται στην ισότητα: 

Ε=Π.Π+ Κ.Θ ή Ε=Π 

 

 

13.23 Περιεχόµενο  Ισολογισµού 

(Ενεργητικό): 
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Α) Οφειλόµενο κεφάλαιο: είναι το κεφάλαιο της οικονοµικής µονάδας που δεν 

έχει κληθείνα καταβληθεί και, από εκείνο που έχει κληθεί να καταβληθεί, οι 

δόσεις που είναι καταβλητέες µετά το τέλος της επόµενης του ισολογισµού 

χρήσεως. 

Β) Έξοδα εγκαταστάσεως: περιλαµβάνονται κατά κατηγορίες (1-4) έξοδα τα 

οποία είναι αποσβεστέα σε περισσότερες από µία χρήσεις. Τα έξοδα αυτά 

απεικονίζονται στους λογαριασµούς 16.10 (κατηγορία 1),16.15 (κατηγορία 2), 

16.18 (κατηγορία 3), 16.13 – 16.14,16.16 – 16.17 και 16.19 (κατηγορία 4). 

(∆ηλαδή καλούνται τα έξοδα που πραγµατοποιούνται µε σκοπό την εξυπηρέτηση 

της επιχείρησης για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο του έτους π.χ. έξοδα ίδρυσης 

και πρώτης εγκατάστασης, έκδοση οµολογιακού δανείου κ.α.) Είναι έξοδαπου 

αποσβένονται τµηµατικά και πραγµατοποιούνται για την ίδρυση και οργάνωση 

της οικονοµικής µονάδας, για την απόκτηση διαρκών µέσων εκµεταλλεύσεως και 

για την επέκταση και αναδιοργάνωση της. 

Γ) Πάγιο Ενεργητικό: καλούνται τα περιουσιακά στοιχεία (υλικά και άυλα) που 

αποκτά η επιχείρηση µε πρόθεση µακροχρόνιας κατοχής (µεγαλύτερη του έτους) 

και χρησιµοποίησης µε την ίδια περίπου µορφή από την ίδια την επιχείρηση για 

την πραγµατοποίηση των σκοπών της. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν: 

1) Ασώµατες ακινητοποιήσεις ή άυλα πάγια στοιχεία: περιλαµβάνονται κατά 

κατηγορίες (1-5) άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία, τα οποία αποκτά η 

επιχείρηση µε σκοπό να τα χρησιµοποιήσει παραγωγικά για χρονικό διάστηµα 

µεγαλύτερο του έτους. Τα άυλα αυτάπάγια στοιχεία, καθώς και οι τυχόν 

προκαταβολές για την απόκτηση τους, απεικονίζονται στους λ/σµους 16.11 – 

16.12 (κατηγορία 1), 16.01 – 16.03 (κατηγορία 2), 16.00 (κατηγορία3), 16.98 

(κατηγορία 4) και 16.04 – 16.05 (κατηγορία 5). π.χ. υπεραξία, δίπλωµα 

ευρεσιτεχνίας κ.α. 

2) Ενσώµατα ή υλικά πάγια στοιχεία: περιλαµβάνονται κατά κατηγορίες (1-7) οι 

ενσώµατες ακινητοποιήσεις της οικονοµικής µονάδας και οι τυχόν προκαταβολές 

για την απόκτηση τους, (δηλαδή είναι τα υλικά αγαθά που αποκτά η οικονοµική 

µονάδα µε σκοπό να τα χρησιµοποιήσει ως µέσα δράσης κατά την διάρκεια της 

ωφέλιµης ζωής της η οποία είναι οπωσδήποτε µεγαλύτερη από ένα έτος π.χ 

εδαφικές εκτάσεις, κτίρια, µηχανήµατα, έπιπλα, σκεύη, λοιπός εξοπλισµός κ.λπ.). 

Οι ακινητοποιήσεις αυτές απεικονίζονται στους λ/σµους10.00 και 10.10 

(κατηγορία 1), 10.01 – 10.06, 10.11 – 10.16 και 10.99 (κατηγορία 2), 
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11(κατηγορία 3), 12 (κατηγορία 4), 13 (κατηγορία 5), 14 (κατηγορία 6), και 15, 

32.00 καθώς και 

50.08 –χρεωστικά υπόλοιπα- (κατηγορία 7).Τυχόν προβλέψεις για απαξίωση και 

υποτίµηση γηπέδων-οικοπέδων (λογ. 40.10) εµφανίζονται αφαιρετικά από το 

κονδύλι της κατηγορίας 1 (λογ. 10.00+10.10).Τυχόν προβλέψεις για απαξίωση 

και υποτίµηση άλλων παγίων στοιχείων (λογ. 44.10) εµφανίζονται αφαιρετικά 

από τα κονδύλια των κατηγοριών 2, 3, 4, 5 και 6. 

3) Συµµετοχές και άλλες µακροπρόθεσµες χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις: στις 

συµµετοχές και τις απαιτήσεις περιλαµβάνονται επτά κατηγορίες (1-7) οι οποίες 

είναι: λ/σµος18.00 (κατηγορία 1), 18.01 (κατηγορία 2), 18.02 – 18.03 (κατηγορία 

3), 18.04 – 18.05(κατηγορία 4), 18.07 - 18.08 (κατηγορία 5) 18.15 – 18.16 

(κατηγορία 6), 18.06, 18.11, 18.13καθώς και 18.14 (κατηγορία 7).Τυχόν 

οφειλόµενες δόσεις συµµετοχών (λογ. 53.06) και προβλέψεις για υποτίµηση 

συµµετοχών σε λοιπές πλην Α.Ε. επιχειρήσεις (λογ. 18.00.19 και 18.01.19) 

εµφανίζονται αφαιρετικά από το άθροισµα των κονδυλίων των κατηγοριών 1 και 

2.Τυχόν µη δεδουλευµένοι τόκοι γραµµατίων εισπρακτέων λήξεως µετά την λήξη 

του επόµενου του ισολογισµού έτους (λογ. 18.09 και 18.10) εµφανίζονται 

αφαιρετικά από το κονδύλι της κατηγορίας 5. 

3.1) Συµµετοχές: καλούνται οι µετοχές Ανωνύµων Εταιριών, τα εταιρικά µερίδια 

Ε.Π.Ε. και οι εταιρικές µερίδες σε εταιρίες άλλου νοµικού τύπου, που αποκτώνται 

µε σκοπό την διαρκή κατοχή τους και την άσκηση επιρροής σ’ αυτές. Οι 

συµµετοχές χαρακτηρίζονται ως µορφή πάγιας επένδυσης όταν 

αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 10% του κεφαλαίου της εταιρείας από την 

οποία αποκτώνται. 

3.2) Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις: καλούνται οι απαιτήσεις από τρίτους που η 

προθεσµία εξόφλησης τους λήγει µετά το τέλος της επόµενης χρήσης π.χ. 

µακροπρόθεσµα γραµµάτια εισπρακτέα, µακροπρόθεσµές απαιτήσεις από 

εταίρους κ.α. 

∆) Κυκλοφοριακό Ενεργητικό: καλούνται τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία 

αποκτώνται µε πρόθεση να πωληθούν ως έχουν ή να βιοµηχανοποιηθούν και 

στην συνέχεια να πωληθούν µέσα στην χρήση. Πρόκειται για περιουσιακά 

στοιχεία ταχείας κυκλοφορίας, που η αξία τους επανακτάται σε χρονικό διάστηµα 

µικρότερο του έτους (αποθέµατα, απαιτήσεις, χρεόγραφα, διαθέσιµα). 

1) Αποθέµατα: περιλαµβάνονται κατά κατηγορίες (1-5) τα αποθέµατα της 

οικονοµικής µονάδας και τυχόν προκαταβολές για την απόκτηση τους. Τα 
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κονδύλια των κατηγοριών αυτών απεικονίζονται στους λ/σµους 20 (κατηγορία 1), 

21 και22 (κατηγορία 2), 23 (κατηγορία 3), 24, 25, 26 και 28 (κατηγορία 4), και 

32.01, 32.02, 32.03καθώς και 50 –χρεωστικά υπόλοιπα- πλην του 50.08 

(κατηγορία 5). 

2) Απαιτήσεις: περιλαµβάνονται κατά κατηγορίες (1-12) οι βραχυπρόθεσµές 

απαιτήσεις της οικονοµικής µονάδας, εκείνες δηλαδή που είναι απαιτητές µέσα 

στο επόµενο του ισολογισµού έτος. Τα κονδύλια των κατηγοριών αυτών 

εµφανίζονται στους λ/σµους 30 -χρεωστικά υπόλοιπα- πλην 30.97-99 (κατηγορία 

1), 31.00, 31.07, 31.04, 31.05, 31.11, 31.12, 31.01, 31.08, 31.02και 31.09 

(κατηγορία 2), 31.03 και 31.10 (κατηγορία 3), 33.04 και 33.05 (κατηγορία 4), 

33.11και 33.12 (κατηγορία 5), 33.21 και 33.22 (κατηγορία 6), 33.07, 33.08, 33.09 

και 33.10(κατηγορία 7), 32.04, 33.17 και 33.18 (κατηγορία 8), 33.19 και 33.20 

(κατηγορία 9), 30.97,30.98, 30.99, 33.97, 33.98 και 33.99 (κατηγορία 10), 33.00, 

33.01, 33.02, 33.13, 33.14,33.15, 33.16, 33.95 και 33.96 (κατηγορία 11), και 35 

(κατηγορία 12).Τυχόν µη δεδουλευµένοι τόκοι γραµµατίων εισπρακτέων, τα 

οποία λήγουν µέσα στον επόµενο του ισολογισµού έτος (λογ. 31.06 και 31.13), 

εµφανίζονται αφαιρετικά από το άθροισµα των κονδυλίων της κατηγορίας 

2.Τυχόν προβλέψεις για επισφαλείς χρεώστες (λογ. 44.11) εµφανίζονται 

αφαιρετικά από το κονδύλι της κατηγορίας 10. 

3) Χρεόγραφα: περιλαµβάνονται κατά κατηγορίες (1-4) τα χρεόγραφα του λ/σµου 

34.Τα κονδύλια των κατηγοριών αυτών απεικονίζονται στους λ/σµους 34.00, 

34.01, 34.02,34.03, 34.10, 34.11, 34.12, 34.13, 34.20 και 34.21 (κατηγορία 1), 

34.05, 34.06, 34.15, 34.16,34.22 και 34.23 (κατηγορία 2), υπόλοιποι λογαριασµοί 

του 34 (κατηγορία 3) και 3425(κατηγορία 4).Τυχόν οφειλόµενες δόσεις από 

αγορά χρεογράφων (λογ. 3.07) εµφανίζονται αφαιρετικά από το άθροισµα των 

κονδυλίων των κατηγοριών 1-4. 

4) ∆ιαθέσιµα: περιλαµβάνονται κατά κατηγορίες (1-3) τα χρηµατικά διαθέσιµα του 

λ/σµου38.Τα κονδύλια των κατηγοριών αυτών απεικονίζονται στους λ/σµους 

38.00 (κατηγορία 1),38.02 (κατηγορία 2) και 38.03, 38.04, 38.05, 38.06 

(κατηγορία 3). 

∆) Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού: περιλαµβάνονται κατά κατηγορίες 

(1-3) οι µεταβατικοί λ/σµοι του ενεργητικού. ∆ηλαδή καλούνται οι λ/σµοι που 

δηµιουργούνται στο τέλος της χρήσης µε σκοπό την χρονική τακτοποίηση των 

εξόδων και των εσόδων, έτσι ώστετα αποτελέσµατα u964 της επιχείρησης να 

περιλαµβάνουν µόνο έξοδα και έσοδα που πράγµατι αφορούν την συγκεκριµένη 
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χρήση. Με την τακτοποίηση αυτή πραγµατοποιείται ταυτόχρονα η αναµόρφωση 

των λ/σµων του ισολογισµού στο πραγµατικό µέγεθός τους κατά την ηµεροµηνία 

λήξεως της χρήσεως, Στους λ/σµους αυτούς καταχωρούνται τα έξοδα που 

πληρώνονται µέσα στη χρήση, ανήκουν όµως στην επόµενη ή στις επόµενες 

χρήσεις. 

Επίσης, καταχωρούνται τα έσοδα που ανήκουν στην τρέχουσα χρήση 

αλλά δεν εισπράττονται σ’ αυτήν, επειδή ακόµα δεν έχουν γίνει απαραίτητα. Τα 

κονδύλια των κατηγοριών αυτών απεικονίζονται στους λ/σµους 36.00 (κατηγορία 

1),36.01 (κατηγορία 2), και στους υπόλοιπους λ/σµους του 36 (κατηγορία 3) 

Λογαριασµοί Τάξης (χρεωστικοί): περιλαµβάνονται κατά κατηγορίες (1-

4) οι λ/σµοι τάξεως του ενεργητικού (χρεωστικοί). ∆ηλαδή καλούνται οι λ/σµοι µε 

τους οποίους παρακολουθούνται σηµαντικές πληροφορίες και γεγονότα που 

δηµιουργούν νοµικές δεσµεύσεις, χωρίς να επιφέρουν άµεση ποσοτική µεταβολή 

στα περιουσιακά στοιχεία της οικονοµικής µονάδας, κάτι όµως που µπορεί να 

συµβεί στο µέλλον π.χ. απαιτήσεις από αµφοτεροβαρείς συµβάσεις κ.α. Οι 

λ/σµοι τάξης ενεργητικού συλλειτουργούν πάντα µε τους λ/σµους τάξης 

παθητικού. 

Τα κονδύλια των κατηγοριών αυτών απεικονίζονται στους λ/σµους 01 (κατηγορία 

1), 02(κατηγορία 2), 03 (κατηγορία 3), και 04 (κατηγορία 4). 

 

 

(Παθητικό): 

Το παθητικό περιλαµβάνει τις πηγές από τις οποίες η επιχείρηση έχει 

αντλήσει τα κεφάλαια που χρησιµοποιήθηκαν για την απόκτηση των 

περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού της.Τα παθητικά στοιχεία, ανάλογα µε 

την πηγή προέλευσης των κεφαλαίων, διακρίνονται σε: 

Α) Ίδια Κεφάλαια ή Καθαρή Θέση, τα οποία αποτελούνται από: 

1) Κεφάλαιο (π.χ. µετοχικό): περιλαµβάνεται το κεφαλαίο της οικονοµικής 

µονάδας. Για τις Α.Ε. αναφέρεται ο αριθµός των µετοχών και η ονοµατική τους 

αξία. Για τις ίδιες εταιρίες το µετοχικό κεφάλαιο διαχωρίζεται σε καταβληµένο 

(λογ. 40.00 και 40.01), οφειλόµενο (λογ.40.02 και 40.03) και αποσβεσµένο (λογ. 

40.04 και 40.05). 

2) ∆ιαφορά από την έκδοσή µετοχών υπέρ το άρτιο: είναι το πλεόνασµα που 

προκύπτει από την έκδοση µετοχών ή εταιρικών u956 µεριδίων Ε.Π.Ε. σε τιµή 

µεγαλύτερη από την ονοµαστική τους. 



Σελίδα 103 από 159 
 

3) ∆ιαφορές αναπροσαρµογής – Επιχορηγήσεις επενδύσεων: περιλαµβάνονται 

κατά κατηγορίες (1-3) οι διαφορές αναπροσαρµογής της αξίας στοιχείων του 

ενεργητικού και οι επιχορηγήσεις για την χρηµατοδότηση επενδύσεων του 

πάγιου ενεργητικού κατά το µέρος που τα αντίστοιχα στοιχεία δεν έχουν 

αποσβεστεί. 

∆ιαφορές αναπροσαρµογής δηλαδή είναι η υπεραξία που προκύπτει από 

αναπροσαρµογή της αξίας περιουσιακών στοιχείων του ισολογισµού της 

οικονοµικής µονάδας, η οποία γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της νοµοθεσίας 

που ισχύει κάθε φορά, π.χ. ακινήτων. Τα κονδύλια των κατηγοριών αυτών 

απεικονίζονται στους λ/σµους 41.06 (κατηγορία 1 ),41.07 (κατηγορία 2) και 41.10 

(κατηγορία 3). 

4) Αποθεµατικά κεφάλαια: περιλαµβάνονται κατά κατηγορίες (1-6) τα 

αποθεµατικά κεφάλαια της οικονοµικής µονάδας. Είναι δηλαδή συσσωρευµένα 

καθαρά κέρδη τα οποία δεν έχουν διανεµηθεί, ούτε έχουν ενσωµατωθεί στο 

µετοχικό ή εταιρικό κεφάλαιο. Τα κονδύλια των κατηγοριών αυτών απεικονίζονται 

στους λ/σµους 41.02 (κατηγορία 1),41.03 (κατηγορία 2), 41.04 (κατηγορία 3), 

41.05 (κατηγορία 4), 41.08 (κατηγορία 5) και 41.09(κατηγορία 6). 

5) Αποτελέσµατα εις νέο: περιλαµβάνεται το υπόλοιπο του λ/σµου 42.00 

«υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο» ή, κατά περίπτωση, το υπόλοιπο του 

λ/σµου 42.01 «υπόλοιπο ζηµιών χρήσεως εις νέο». Είναι δηλαδή το υπόλοιπο 

των κερδών που αποµένει µετά την διάθεση των κερδών ή το υπόλοιπο των 

ζηµιών. Ενώ τυχόν ζηµιές προηγούµενης ή προηγούµενων χρήσεων (λογ. 

42.02) εµφανίζονται χωριστά. 

6) Ποσά που προορίζονται για αύξηση κεφαλαίου: περιλαµβάνονται κατά 

κατηγορίες (1-2)τα διάφορα ποσά που προορίζονται για αύξηση του κεφαλαίου 

της οικονοµικής µονάδας. Τα κονδύλια των κατηγοριών αυτών απεικονίζονται 

στους λ/σµους  43.00-01 (κατηγορία 1)και 43.02 (κατηγορία 2). 

Β) Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους και έξοδα: περιλαµβάνονται οι 

κατηγορίες (1-2)και καλείται η κράτηση ορισµένου ποσού, που γίνεται κατά το 

κλείσιµο του ισολογισµού της οικονοµικής µονάδας σε βάρος του λ/σµου 

«Γενικής Εκµετάλλευσης» ή του λ/σµου «Αποτελέσµατα Χρήσης». Η κράτηση 

αυτή αποβλέπει στην κάλυψη ζηµιών ή εξόδων ή ενδεχόµενης υποτίµησης 

στοιχείων του Ενεργητικού, όταν κατά την ηµέρα σύνταξής του ισολογισµού είναι 

πιθανή η πραγµατοποίηση τους, χωρίς όµως να είναι γνωστό το ακριβές µέγεθος 

τους ή ο χρόνος πραγµατοποίησης ή και τα δύο.Τα κονδύλια των κατηγοριών 
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αυτών απεικονίζονται στους λ/σµους 44.00 (κατηγορία 1) και44.09, 44.12-44.99 

(κατηγορία 2). 

Γ) Υποχρεώσεις: 

1) Μακροπρόθεσµές υποχρεώσεις: περιλαµβάνονται κατά κατηγορίες (1-8) οι 

µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις της οικονοµικής µονάδας, δηλαδή, οι 

υποχρεώσεις των οποίων η προθεσµία εξόφλησης λήγει µετά το τέλος της 

επόµενης χρήσης, π.χ οµολογιακά δάνεια κ.α. Τα κονδύλια των κατηγοριών 

αυτών απεικονίζονται στους λ/σµους 45.00, 45.01, 45.02,45.03, 45.04 και 45.05 

(κατηγορία 1), 45.10, 45.11 και 45.12 (κατηγορία 2), 45.13 (κατηγορία 3), 45.14 

και 45.15 (κατηγορία 4), 45.16 και 45.17 (κατηγορία 5), 45.19, 45.20 και 

45.21(κατηγορία 7) και στους υπόλοιπους υπολ/σµους του 45 (κατηγορία 

8).Τυχόν µη δεδουλευµένοι τόκοι γραµµατίων πληρωτέων µακροπρόθεσµη 

λήξεως (λογ.45.24, 45.25 και 45.26) εµφανίζονται αφαιρετικά από το κονδύλι της 

κατηγορίας 7. 

Στην κατηγορία 6 «Τράπεζες λογαριασµοί µακροπρόθεσµών 

χρηµατοδοτήσεων µε εγγύηση γραµµατίων εισπρακτέων» εµφανίζονται οι 

υποχρεώσεις της οικονοµικής µονάδας προς Τράπεζες, οι οποίες αντιστοιχούν 

στα προς εγγύηση τους γραµµάτια εισπρακτέα µακροπρόθεσµης λήξεως των 

λ/σµων 18.07 και 18.08. 

2) Βραχυπρόθεσµές υποχρεώσεις: περιλαµβάνονται κατά κατηγορίες (1-11) οι 

βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της οικονοµικής µονάδας, δηλαδή, οι 

υποχρεώσεις εκείνες των οποίων η προθεσµία εξόφλησης λήγει µέσα στην 

επόµενη χρήση, π.χ. προµηθευτές, πιστωτές κ.α.Τα κονδύλια των κατηγοριών 

αυτών εµφανίζονται στους λ/σµους 50 -πιστωτικά υπόλοιπα (κατηγορία 1), 

51.00, 51.01, 51.02 (κατηγορία 2), 52 (κατηγορία 3), 30 –πιστωτικά υπόλοιπα- 

(κατηγορία 4), 54 (κατηγορία 5), 55 (κατηγορία 6), 53.17, 53.18 (κατηγορία 

7),53.10, 53.11 (κατηγορία 8), 53.12, 53.13 (κατηγορία 9), 53.01 (κατηγορία 10) 

και στους υπόλοιπους υπολ/σµόυς του 53 (κατηγορία 11).]Τυχόν µη 

δεδουλευµένοι τόκοι γραµµατίων πληρωτέων βραχυπρόθεσµής λήξεως 

(λογ.51.03, 51.04, 51.05) εµφανίζονται αφαιρετικά από το κονδύλι της 

κατηγορίας 2.Σε περίπτωση που ένα µέρος του λ/σµου 52 διαχωρίζεται και 

εµφανίζεται στην κατηγορίαΓ1 (6) «Τράπεζες λογαριασµοί µακροπρόθεσµών 

χρηµατοδοτήσεων µε εγγύηση γραµµατίων εισπρακτέων» εµφανίζονται το 

υπόλοιπο του 52. 
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∆) Μεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού: περιλαµβάνονται κατά κατηγορίες (1-

3) οι µεταβατικοί λ/σµοι παθητικού. ∆ηλαδή οι λ/σµοι που δηµιουργούνται στο 

τέλος της χρήσης µε σκοπό την χρονική τακτοποίηση των εσόδων και εξόδων, 

έτσι ώστε τα αποτελέσµατα της επιχείρησης να περιλαµβάνει µόνο τα έσοδα και 

τα έξοδα που πράγµατι αφορούν την συγκεκριµένη χρήση. Στους λ/σµους 

αυτούς καταχωρούνται τα έσοδα που εισπράττονται µέσα στη χρήση, ανήκουν 

όµως στην επόµενη ή στις επόµενες χρήσεις. Επίσης, καταχωρούνται τα έξοδα 

που ανήκουν στην τρέχουσα χρήση αλλά δεν πληρώνονται σ’αυτήν, επειδή 

ακόµα δεν έχουν γίνει απαραίτητα. Τα κονδύλια των κατηγοριών αυτών 

εµφανίζονται στους λ/σµους 56.00 (κατηγορία 1),56.01 (κατηγορία 2), και στους 

υπόλοιπους υπολ/σµους του 56 (κατηγορία 3). 

Λογαριασµοί τάξης (πιστωτικοί): περιλαµβάνονται κατά κατηγορίες (1-4) οι 

λ/σµοι τάξεως του παθητικού (πιστωτικοί). ∆ηλαδή, οι λ/σµοι µε τους οποίους 

παρακολουθούνται σηµαντικές πληροφορίες και γεγονότα που δηµιουργούν 

νοµικές δεσµεύσεις, χωρίς να επιφέρουν άµεση ποσοτική µεταβολή στα 

περιουσιακά στοιχεία της οικονοµικής µονάδας, κάτι όµως που µπορεί να συµβεί 

στο µέλλον π.χ. απαιτήσεις από αµφοτεροβαρείς συµβάσειςκ.α. Οι λ/σµοι τάξης 

παθητικού συλλειτουργούν πάντα µε τους λ/σµους τάξης ενεργητικού. Τα 

κονδύλια των κατηγοριών αυτών απεικονίζονται στους λ/σµους 05 (κατηγορία 1), 

06(κατηγορία 2), 07 (κατηγορία 3) και 08 (κατηγορία 4). 

Λόγω της µεγάλης πληροφοριακής αξίας που έχει για τους τρίτους ο 

ισολογισµός, το κράτος επιβάλλει: 

• ενιαίο τύπο ισολογισµού και 

• υποχρεωτική δηµοσίευση του. 

13.24 Προσάρτηµα 

Το προσάρτηµα του ισολογισµού και των αποτελεσµάτων χρήσης είναι 

απαραίτητο συµπλήρωµα των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων, µε το οποίο 

παρέχονται πρόσθετες και επεξηγηµατικές πληροφορίες και το οποίο 

δηµοσιεύεται. Οι πληροφορίες αυτές έχουν σκοπό να διευκολύνουν τους χρήστες 

να κατανοήσουν το περιεχόµενο των οικονοµικών καταστάσεων και να 

προσδιορίσουν την πραγµατική οικονοµική κατάσταση και το ακριβές 

αποτέλεσµα (κέρδη ή ζηµίες) µιας επιχείρησης. 
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Το προσάρτηµα του ισολογισµού και των αποτελεσµάτων χρήσεως 

καταρτίζεται υποχρεωτικά µόνο από τις οικονοµικές εκείνες µονάδες για τις 

οποίες η νοµοθεσία που ισχύει κάθε φορά προβλέπει αντίστοιχη υποχρέωση.Στο 

προσάρτηµα πρέπει να περιλαµβάνονται, τουλάχιστον, τα εξής: 

• Πληροφορίες που αφορούν τις µεθόδους αποτίµησης των 

περιουσιακών στοιχείων, καθώς και τις µεθόδους υπολογισµού 

των αποσβέσεων και των προβλέψεων, όπως και το λογιστικό 

χειρισµό των συναλλαγµατικών διαφορών 

• Πληροφορίες που αφορούν τις συµµετοχές της εταιρίας στο 

κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων, όταν η συµµετοχή υπερβαίνει το 

10% του κεφαλαίου τους, τόσο στην περίπτωση που η συµµετοχή 

γίνεται απευθείας όσο και στην περίπτωση που αυτή γίνεται µέσω 

τρίτου, ο οποίος ενεργεί στο όνοµα του αλλά για λογαριασµό της 

οικονοµικής µονάδας. 

• Οι υποχρεώσεις που δεν εµφανίζονται στον ισολογισµό της 

οικονοµικής µονάδας εφόσον η παράθεση τους είναι χρήσιµη για 

την εκτίµηση της οικονοµικής τους καταστάσεως. 

• Πληροφορίες που αφορούν τον αριθµό και την ονοµαστική αξία 

των µετοχών που εκδόθηκαν µέσα στη χρήσης για την κάλυψη 

αύξησης µετοχικού κεφαλαίου, καθώς και την αξία έκδοσης των 

µετοχών αυτών. 

• Πληροφορίες που αφορούν προνοµιούχες µετοχές, µετατρέψιµες 

οµολογίες, µετοχές επικαρπίας ή ιδρυτικούς τίτλους. 

• Πληροφορίες που αφορούν τις υποχρεώσεις µε λήξη άνω των 

πέντε ετών από την ηµέρα κλεισίµατος του ισολογισµού και τις 

υποχρεώσεις για τις οποίες η εταιρεία χορήγησε εµπράγµατες 

ασφάλειες. 

• Πληροφορίες που αφορούν τις οικονοµικές δεσµεύσεις οι οποίες 

δεν εµφανίζονται στους λ/σµους τάξεως του ισολογισµού, εφόσον 

οι πληροφορίες είναι χρήσιµες για την εκτίµηση της 

χρηµατοοικονοµικής θέσης της επιχείρησης. 

• Πληροφορίες που αφορούν την ανάλυση του κύκλου εργασιών 

κατά κατηγορία δραστηριότητας και κατά γεωγραφικές αγορές, 

όταν οι κατηγορίες ή οι αγορές διαφέρουν ουσιαστικά µεταξύ τους. 
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• Πληροφορίες που αφορούν το µέσο όρο του αριθµού του 

προσωπικού που απασχολήθηκε κατά κατηγορίες, π.χ. διοίκησης, 

εργατών κλπ. Με ανάλυση της επιβάρυνσής της χρήσης από 

µισθούς, ηµεροµίσθια, επιδόµατα κλπ. 

• Πληροφορίες που αφορούν τις διαφορές από υποτίµηση 

κυκλοφοριακών στοιχείων του ενεργητικού και τους λόγους στους 

οποίους οφείλονται οι διαφορές και την φορολογική µεταχείριση 

τους. 

• Πληροφορίες που αφορούν τα ποσά των φορέων που οφείλονται 

καθώς και εκείνα  που αναµένεται να προκύψουν σε βάρος της 

τρέχουσας αλλά και των προηγούµενων χρήσεων, εφόσον τα 

ποσά αυτά είναι σηµαντικά και δεν εµφανίζονται στις υποχρεώσεις 

ή προβλέψεις της εταιρείας. 

• Πληροφορίες που αφορούν τα ποσά που βάρυναν την χρήση για 

αµοιβές σε µέλη οργάνων διοίκησης, καθώς και οι υποχρεώσεις 

που δηµιουργήθηκαν ή αναλήφθησαν για βοηθήµατα σε 

αποχωρήσαντα µέλη των οργάνων αυτών ανά κατηγορία. 

• Πληροφορίες που αφορούν την επωνυµία και την έδρα των 

επιχειρήσεων που συντάσσουν ενοποιηµένες οικονοµικές 

καταστάσεις, στις οποίες περιλαµβάνονται ή πρόκειται να 

περιληφθούν και οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρίας, 

καθώς και ο τόπος όπου οι ενοποιηµένες καταστάσεις είναι 

διαθέσιµες. 

• Πληροφορίες που αφορούν την τυχόν απόκτηση από την εταιρία 

δικών της µετοχών. 

• Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες απαιτούνται από την νοµοθεσία 

ή κρίνονται αναγκαίες για την καλύτερη πληροφόρηση των 

µετόχων και των τρίτων για την παρουσίαση µιας ακριβούς εικόνας 

της περιουσίας, της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης και των 

αποτελεσµάτων χρήσης της εταιρίας. 
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ΒΙΒΛΙΟ ΠΟΥ ΣΥΝΟ∆ΕΥΕΙ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ 

13.25 Βιβλίο Απογραφών & Ισολογισµού 

Μετά το τέλος της γενικής απογραφής, οι οικονοµικές καταστάσεις 

(ισολογισµός, γενική εκµετάλλευση, αποτελέσµατα χρήσης, διάθεση 

αποτελεσµάτων) καταχωρούνται στο βιβλίο απογραφών και ισολογισµών. Όπου 

ισχύουν τα ακόλουθα: 

α) πρέπει να είναι θεωρηµένο από την αρµόδια ∆.Ο.Υ., πριν από κάθε χρήση  

του 

β) µπορεί να τηρηθεί ως δεµένο βιβλίο ή κινητά φύλλα. Όταν τηρείται σε κινητά 

φύλλα πρέπει να φέρει ενιαία αρίθµηση, τουλάχιστον για µια διαχειριστική 

περίοδο. 

γ) τηρείται στην έδρα του επιτηδευµατία, µε εξαίρεση το βιβλίο απογραφών του 

υποκαταστήµατος (σε περίπτωση αυτοτελούς λογιστικής). 

δ)πρέπει να φυλάσσεται για 6 χρόνια από την λήξη της διαχειριστικής περιόδου 

που αφορά κ.α. Με βάση την νοµοθεσία περί απογραφών, ο Κ.Β.Σ. καθιερώνει 

δύο τρόπους καταχώρησης των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης στο 

βιβλίο απογραφών, την: 

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ. Τα στοιχεία της επαγγελµατικής περιουσίας 

καταγράφονται στο βιβλίο απογραφών αναλυτικά κατά οµοειδείς κατηγορίες στο 

τέλος της διαχειριστικής περιόδου και µέσα στις προθεσµίες κατάρτισης του 

ισολογισµού, υστέρα από ποσοτική καταµέτρηση τους ή ύστερα από την 

πραγµατική επαλήθευση του υπολοίπου κάθε λ/σµου. Αυτός ο τρόπος ταιριάζει 

στις µικρές επιχειρήσεις και γενικά σε εκείνα τα περιουσιακά στοιχεία που δεν 

παρακολουθούνται µε πολλούς δευτεροβάθµιους ή τριτοβάθµιους κ.λ.π. 

λογαριασµούς. 

2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ. Τα στοιχεία της επαγγελµατικής περιουσίας 

εκτός από τα εµπορεύσιµα, καταγράφονται στο βιβλίο απογραφών µε το 

υπόλοιπο µόνο του σχετικού λ/σµου του γενικού καθολικού, µε την προϋπόθεση, 

όµως, ότι η αναλυτική καταχώρηση τους θα έχει γίνει προηγούµενα σε 

θεωρηµένες καταστάσεις, ή σε ισοζύγια ή σε βιβλία. 

Αυτός ο τρόπος ταιριάζει στις µεγάλες επιχειρήσεις και γενικά σε 

περιουσιακά στοιχεία που παρακολουθούνται µε πολλούς δευτεροβάθµιους ή 
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τριτοβάθµιούς κ.λ.π. λογαριασµούς. Η καταχώρηση των περιουσιακών στοιχείων 

στο βιβλίο απογραφών περιλαµβάνει τις εξής 

κατηγορίες: 

α) Εµπορεύσιµα Στοιχεία 

β) Παγία Περιουσιακά Στοιχεία 

γ) Μετοχές, Οµολογίες και λοιπά Χρεόγραφα 

δ) Λοιπά Περιουσιακά Στοιχεία, και 

ε) Περιουσιακά Στοιχεία Κυριότητας Τρίτων 

 

 

 

 

Παρατήρηση: Σε ότι αφορά τα εµπορεύσιµα στοιχεία (αποθέµατα) οι πρώτες και βοηθητικές 

ύλες, τα υλικά συσκευασίας, τα αναλώσιµα υλικά, τα ανταλλακτικά παγίων στοιχείων και τα είδη 

συσκευασίας που αγοράζονται ή παράγονται από την οικονοµική µονάδα µε σκοπό να 

µεταπωληθούν, θεωρούνται σαν εµπορεύµατα ή έτοιµα προϊόντα και παρακολουθούνται, 

αντίστοιχα, στους λ/σµους 20 ή 21. 

 

 

 

13.26 ∆ηµοσιότητα των Οικονοµικών Καταστάσεων 

Σύµφωνα µε το Ε.Γ.Λ.Σ. οι οικονοµικές καταστάσεις που δηµοσιεύονται 

είναι οι εξής: 

• Η κατάσταση του ισολογισµού τέλους χρήσης, η κατάσταση του 

λ/σµου αποτελεσµάτων χρήσης, ο πίνακας διάθεσης 

αποτελεσµάτων, οι οποίες δηµοσιεύονται στον τύπο σαν µια 

ενότητα, η µια κατάσταση κάτω από την άλλη, και 

• Το προσάρτηµα του ισολογισµού και των αποτελεσµάτων χρήσης, 

που δηµοσιεύονται µε την υποβολή τους στην αρµόδια ∆ηµόσια 

Αρχή. 

Οι ετήσιες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις καθώς και το πιστοποιητικό 

ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή, όταν προβλέπεται από το νόµο ο έλεγχος 

των εταιρειών από ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές, δηµοσιεύονται αυτούσια σε 
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ειδικό τεύχος της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως µε τίτλο «τεύχος Α.Ε. και 

Ε.Π.Ε.». Το Προσάρτηµα, µαζί µε την έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 

δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως µε την µορφή ανακοίνωσης ότι 

η εταιρία πραγµατοποίησε την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. 

Η σύνταξη των ετήσιων καταστάσεων πρέπει να ολοκληρώνεται το πολύ 

µέσα σε 4 µήνες από το πέρας της εταιρικής χρήσης που αφορούν 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ο 



Σελίδα 112 από 159 
 



Σελίδα 113 από 159 
 



Σελίδα 114 από 159 
 



Σελίδα 115 από 159 
 



Σελίδα 116 από 159 
 



Σελίδα 117 από 159 
 



Σελίδα 118 από 159 
 



Σελίδα 119 από 159 
 



Σελίδα 120 από 159 
 

 
 

 

 

 



Σελίδα 121 από 159 
 

 

 

 

 

 



Σελίδα 122 από 159 
 

 

  

Α΄ΙΣΟΖΥΓΙΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Σελίδα 123 από 159 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Β΄ΙΣΟΖΥΓΙΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Σελίδα 124 από 159 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Σελίδα 125 από 159 
 

 

 

 



Σελίδα 126 από 159 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Σελίδα 127 από 159 
 

 

  



Σελίδα 128 από 159 
 



Σελίδα 129 από 159 
 



Σελίδα 130 από 159 
 



Σελίδα 131 από 159 
 

 

 

 

 

 

 



Σελίδα 132 από 159 
 

 



Σελίδα 133 από 159 
 



Σελίδα 134 από 159 
 



Σελίδα 135 από 159 
 



Σελίδα 136 από 159 
 

  



Σελίδα 137 από 159 
 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ   

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Α.Ε «ΧΧΧ ΑΕ Συνεργείο Αυτοκινήτων »  

της  31ης  ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009------Α.Μ.ΑΕ  …………….. 

************************************************** 

 Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2190/1920 και ειδικότερα με την διάταξη του 

άρθρου 43
α
 και τις διατάξεις που το άρθρου αυτό παραπέμπει ,παρέχουμε τις 

ακόλουθες πληροφορίες που αναφέρονται στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας 

την 31ην ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 

 

 

Ι. Πληροφορίες σχετικές με την σύννομη κατάρτιση και την δομή των οικονομικών 

καταστάσεων. 

α.  Άρθρο 42
α
 παρ.3:Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί Ισολογισμού κ.λ.π  για 

την επίτευξη του σκοπού της διατάξεως  του άρθρου 42
α
 παρ.2 

 -Δεν χρειάστηκε να γίνει. 

 

β. Άρθρο 42β παρ.1:.Παρέκκλιση από την αρχή που διέπει την δομή του Ισολογισμού 

και του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως» 

 -Δεν έγινε 

 

γ. Άρθρο 42β παρ.2:Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου 

σχετιζόμενου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς, 

 -Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 

 

δ. Άρθρο 42β παρ.3:Προσαρμογή στη δομή και στους τίτλους των λογαριασμών με 

αραβική αρίθμηση ,όταν η ειδική φύση της επιχειρήσεως το απαιτεί, 

 -Δε συνέτρεξε τέτοια περίπτωση 

 

ε. Άρθρο 42β παρ.4.Συμπτήξεις λογαριασμών του Ισολογισμού που αντιστοιχούν σε 

αραβικούς αριθμούς ,για τις οποίες (συμπτύξεις )συντρέχουν οι προϋποθέσεις της 

διατάξεως αυτής 

 Δεν έγιναν 
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στ. Άρθρο 42β παρ.5:Αναμόρφωση κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως για να 

καταστούν συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της Κλεομένης χρήσης . 

 -Δεν έγιναν. 

 

ε. Ε.Γ.Λ.Σ παρ.4.1.501 περιπτ.30:Σχέσεις κονδυλίων ενεργητικού και παθητικού 

Ισολογισμού. 

 -Δεν συντρέχει περίπτωση. 

 

 

ΙΙ. Αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων 

 

α. Άρθρο 43
α
 παρ.1-α.Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων και 

υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους. 

 -Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως  η 

του κόστους ιδιοκατασκευής η της αναπροσαρμοσμένης με βάση τον Ν 2065/1992 ,η 

οποία είναι προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη 

με τις προβλεπόμενες από τον νόμο αποσβέσεις. 

 -Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως. 

 -Τα από αγορά προερχόμενα αποθέματα αποτιμήθηκαν στην κατ’ειδος 

χαμηλότερη τιμή μεταξύ της τιμής κτήσεως και της κατά το τέλος της χρήσεως 

τρέχουσας τιμής αγοράς τους. 

 

β. Άρθρο 43
α
 παρ.1-α:Βάσεις μετατροπής σε δραχμές περιουσιακών στοιχείων 

εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών 

διαφορών . 

 -Δεν συνέτρεξε πρίπτωση 

γ. Άρθρο 43 παρ.2:Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτίμησης 

.Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως. 

 -Δεν έγινε. 
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δ. Άρθρο 43 παρ.7-β.Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού  της τιμής κτήσεως η του κόστους 

παραγωγής  των αποθεμάτων η των κινητών αξιών. 

 -Δεν έγινε. 

 

ε. Άρθρο 43 παρ.7-γ.Παράθεση της διαφοράς , μεταξύ της αξίας αποτιμήσεως των 

αποθεμάτων και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιμής αγοράς τους , εφ όσον είναι 

αξιόλογη. 

 -Δεν είναι αξιόλογη η διαφορά 

 

στ. Άρθρο 43παρ. 9.Αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων στοιχείων . 

 Δεν έγινε 

 

 

ΙΙΙ. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκατάστασης 

 

α. Άρθρο 42ε παρ.8:Μεταβολές παγίων στοιχείων και εξόδων εγκατάστασης 

(πολυετούς αποσβέσεως). 

 -Παραθέτεται συνημμένα  σχετικός πολύστηλος πίνακας με τις πληροφορίες 

που απαιτεί η διάταξη 

 

β.  Άρθρο 43 παρ.5-δ:Aνάλυση πρόσθετων αποσβέσεων. 

 -Δεν έγιναν. 

 

γ.  Άρθρο 43 παρ.5-ε:Προβλέψεις για την υποτίμηση ενσώματων παγίων 

περιουσιακών στοιχείων  

 -Δεν σχηματίσθηκαν 

 

δ. Άρθρο 43 παρ.3-ε:Aνάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων 

εγκατάστασης(πολυετούς απόσβεσης)που αφορούν την χρήση. 

 -Δεν υπάρχουν 
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 ε.  Άρθρο 43 παρ.3-γ:Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών 

διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα χρήση ,κατά την πληρωμή (δόσεων) και /η 

την αποτίμηση στο τέλος της χρήσεως δανείων η πιστώσεων χρησιμοποιηθέντων 

αποκλειστικά για κτήσεις παγίων στοιχείων. 

 Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια. 

 

στ. Άρθρο 43 παρ.4 εδαφ.α και β.:Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων «έξοδα 

ερευνών και ανάπτυξης» , «Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής 

ιδιοκτησίας»και Υπεραξία επιχειρήσεως (good will). 

 -Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια. 

 

 

 

 

 

  ΙV.Συμμετοχές 

 

α. Άρθρο 43
α
 παρ.1-β:Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό 

μεγαλύτερο του 10%. 

 -Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση. 

 

 

β. Άρθρο 43
α
 παρ.1-ιε.Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες 

περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας  

 -Δεν συντρέχει  τέτοια περίπτωση. 

 

V.  Αποθέματα 

 

α.  Άρθρο 43
α
 παρ.1-ια:Αποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες 

αποτιμήσεως του άρθρου 43,για  λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων . 

 -Δεν έγινε παρέκκλιση 
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β. Άρθρο 43
α
 παρ.1-ι:Διαφορές από  υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων 

ενεργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται. 

 -Δεν υπάρχουν. 

 

VI. Μετοχικό Κεφάλαιο. 

 

α. Άρθρο 43
α
 παρ.1-δ:Κατηγορίες μετοχών στις οποίες διαιρείται το μετοχικό 

κεφάλαιο. 

  

ΜΕΤΟΧΕΣ  ΑΡΙΘΜΟΣ  ΟΝ.ΑΞΙΑ  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

Ονομαστικές  6.400   30,00   192.000,00   

 

 

β.  Άρθρο 43
α
 παρ.1-γ:Εκδοθείσες μετοχές μέσα στην χρήση για αύξηση του μετοχικού 

κεφαλαίου 

 -Δεν εκδόθηκαν 

γ. Άρθρο 43
α
 παρ.1-ε και 42ε παρ.10:Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα σ αυτούς 

δικαιώματα. 

 -Δεν εκδόθηκαν τέτοιοι τίτλοι 

 

δ. Άρθρο 43
α
 παρ.1-ιστ.Απόκτηση ιδίων μετοχών μέσα στην χρήση. 

 -Δεν αποκτήθηκαν. 

 

 

VII. Προβλέψεις και υποχρεώσεις. 

 

α. Άρθρο 42ε παρ.14 εδάφ.δ: Ανάλυση του λογαριασμού «Λοιπές προβλέψεις αν το 

ποσό είναι σημαντικό. 

 

β. Άρθρο 43
α
 παρ.1ζ Oι οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις κ.λ.π. που δεν 

εμφανίζονται στους λογ/μους τάξεως.Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών μηνιαίων 

παροχών και οικονομικές δεσμεύσεις για συνδεμένες επιχειρήσεις. 
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 -Δεν υπάρχουν. 

 

γ.Αρθρο 43
α
 παρ.1-ιβ.Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων 

που ενδεχομένων να προκύψουν σε βάρος της κλειομένης και των προηγουμένων 

χρήσεων εφόσον δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις η στις προβλέψεις  

 -Δεν υπάρχουν 

 

δ. Άρθρο 43
α
 παρ.1-στ:Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη. 

 -Δεν υπάρχουν 

ε.  Άρθρο 43
α
 παρ. 1-στ:Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες. 

 -Δεν υπάρχουν . 

 

VIII. Μεταβατικοί Λογαριασμοί 

 

 

- Άρθρο 42ε παρ. 12.Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών «Έσοδα 

χρήσεως εισπρακτέα» και «Έξοδα χρήσεως δουλεμένα».. 

 -Δεν υπάρχουν 

 

 

 

 

Χ.Λογαριασμοί Τάξεως 

 

Άρθρο 42ε παρ.11.Ανάλυση των λογ/μών τάξεως ,στην έκταση που δεν καλύπτεται  

υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της επομένης παραγράφου. 

 -Δεν υπάρχουν. 

 

 

ΧΙ. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες 
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Άρθρο 42ε παρ.9.Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την 

εταιρία. 

 -Δεν υπάρχουν. 

 

  

ΧΙ. Αμοιβές , προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως 

 

α. Άρθρο 43
α
 παρ.1-ιγ όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Π.Δ  

325/1994.Αμοιβές μελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρίας. 

 -Δεν υπάρχουν. 

 

β. Άρθρο 43α παρ.1-ιγ:Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν η αναλήφθηκαν για 

βοηθήματα σε αποχωρήσαντα στην παρούσα χρήση μέλη οργάνων διοικήσεως και 

διευθύνσεως της εταιρίας. 

 -Δεν υπάρχουν. 

 

γ. Άρθρο 43
α
 παρ.1-ιδ.Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως . 

 -Δεν υπάρχουν. 

 

 

 ΧΙΙ. Αποτελέσματα χρήσεως 

  

α. Άρθρο 43 α παρ.1-η:Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και 

γεωγραφικές αγορές. 

 (ο κύκλος εργασιών λαμβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 42ε παρ. 15 εδ.α’) 

  

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 653.739.55 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 229.776.54 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 230.25 

ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0.00 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 883.746.34 
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β. Άρθρο 43 α παρ.1-θ:Mέσος όρος απασχοληθέντος προσωπικού  κατά την διάρκεια 

της χρήσεως  και κατηγορίες αυτού με το συνολικό κόστος τους.Διευκρινίζεται ότι στο 

Διοικητικό (υπαλληλικό)προσωπικό περιλαμβάνεται το με το μηνιαίο μισθό 

αμειβόμενο προσωπικό και στο εργατοτεχνικό προσωπικό οι αμειβόμενοι με 

ημερομίσθιο. 

 

1.Μέσος όρος προσωπικού   11 

2.Μέσος όρος προσωπικού  κατά κατηγορίες 

 -Διοικητικό υπαλληλικό προσωπικό 11 

3.Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  298.976.55  

 

γ. Άρθρο 42ε παρ. 15-β:Ανάλυση των εκτάκτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων 

(δηλ.των λογ/μων «έκτακτα και ανόργανα έξοδα»και «έκτακτα και ανόργανα 

έσοδα».Αν τα ποσά των λογ/μων «έκτακτες ζημίες» και  «έκτακτα κέρδη»είναι 

σημαντικά ,κατ εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 43
α
 Παρ.1-ιγ παραθέτεται και 

αυτών ανάλυση (με βάση τους λογ/μους 81.02 και 81.03 του Γεν.Λογ.Σχεδίου). 

 

1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα  

-Πρόστιμα και λοιπές επιβαρύνσεις  359.77 

2.Εκτακτα και ανόργανα έσοδα 

-Κέρδη από εκποίηση παγίων   0.00 

 

δ. Άρθρο 42ε παρ.15-β:Αναλυση των λογ/μων «Έσοδα προηγουμένων χρήσεων» 

«Έσοδα από προβλέψεις  προηγουμένων χρήσεων» και «Έξοδα προηγουμένων 

χρήσεων» 

 

-Δεν υπάρχουν. 
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Ηράκλειο  30 Απριλίου 2010 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ             Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ         Ο 

ΠΡΟΙΣΤ.ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

 

 

 

ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ       

 

 

 

 

 

 

Aκριβές αντίγραφο από το βιβλίο ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

(ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ) 
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                             ΕΠΙΛΟΓΟΣ  

 

 

 

 Στην εργασία αυτή παρουσιάστηκαν λεπτοµερώς όχι µόνο οι εργασίες 

τέλους χρήσης αλλά και η λογική που τις διέπει .Συγκεκριµένα ,περιγράφησαν 

όλοι οι ισχύοντες λογιστικοί  κανόνες που διέπουν τις εργασίες τέλους χρήσης 

καθώς και οι διαδικασίες που οδηγούν στον απώτερο  σκοπό, στο λογιστικό 

αποτέλεσµα, σηµείο στο οποίο εξαντλείται το νόηµα των εργασιών τέλους 

χρήσης .Μ' αυτό ως βασικό εργαλείο λαµβάνονται σπουδαίες αποφάσεις που 

αφορούν στο παρόν και στο µέλλον µιας επιχείρησης. Η επιχείρηση δεν 

αποτελείται µόνο από τα µηχανήµατα, τον επιχειρηµατία, τους εργαζόµενους, το 

∆ηµόσιο και τις σχέσεις που διέπουν όλους αυτούς αλλά το άρµα που πάνω του 

προσδένονται οι κοινωνίες για την ιστορική τους συνέχεια και εξέλιξη τους. Άρα 

οι εργασίες τέλους χρήσης αποκτούν άλλο νόηµα ευρύτερο πέραν της συλλογής 

αριθµών και της παρουσίασής τους µε συγκεκριµένο τρόπο. Έτσι λοιπόν είναι 

κρίσιµο ποιές διαδικασίες ακολουθούνται και µε ποιά σειρά και πως 

παρατίθενται. Η λογική αυτή περιεγράφη στη παρούσα εργασία . 

  Εν κατακλείδει, οι λογιστικές εργασίες τέλους χρήσης είναι η µέθοδος που 

συγκεντρώνει, κατατάσσει τα λογιστικά γεγονότα που προκαλεί µια επιχείρηση 

άµεσα ή έµµεσα κατά τη διάρκεια της χρήσης µε τη βοήθεια των οποίων 

αποτυπώνεται το λογιστικό αποτέλεσµα .Αυτός λοιπόν είναι ο σκοπός που 

γίνονται και µε συγκεκριµένη σειρά όλες οι παρακάτω ενέργειες : Αποσβέσεις, 

αποτιµήσεις, µεταφορές από λογαριασµό σε λογαριασµό. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

• Θ.ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΑΝΤ. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑ 13η ΕΚ∆ΟΣΗ 

2008 

• Ε. ΣΑΚΕΛΛΗΣ: .ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ (Α+Β+Γ+∆) 

ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΠΑΝ∆ΕΚΤΗΣ 2003 

• ∆ΗΜ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κ.Β.Σ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ 

ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ELFORIN ΑΘΗΝΑ 2008 

• ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΗΦΑΝΤΗΣ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 

ΕΚ∆ΟΣΗΣ ΠΑΜΙΣΟΣ ΑΘΗΝΑ 2009 

• ∆ΗΜ.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ, ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 2010 

 

ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ: 

• www.taxheaven.gr/show .php?id=3185&p=1920/31&85.txtmode=html 

• ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

• Ο «ΠΑΝ∆ΕΚΤΗΣ» ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ 
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