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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 Η παρούσα εργασία έχει ως θέµα την εφαρµογή των ∆ιεθνών Λογιστικών 
Προτύπων σε Ξενοδοχειακή Α.Ε.. Ένα θέµα το οποίο χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, 
διότι τόσο τα ∆.Λ.Π. όσο και η ξενοδοχειακή λογιστική αναπτύσσονται και 
τροποποιούνται συνεχώς, για να έχουν την καλύτερη δυνατή εφαρµογή στο χώρο των 
ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Τα ∆.Λ.Π. δεν είναι µια νέα λογιστική, η οποία ήρθε 
για να καταργήσει κάθε εθνικό λογιστικό πρότυπο, όπως πολλοί νοµίζουν. Τα ∆.Λ.Π. 
είναι συµπληρώµατα ή µικρές τροποποιήσεις στις ήδη υπάρχουσες λογιστικές 
µεθόδους. Ελάχιστα είναι τα ∆.Λ.Π. που επιφέρουν ριζικές αλλαγές στο χειρισµό 
ενός γεγονότος. Γι’ αυτό η εφαρµογή τους όταν δοθεί η απαραίτητη προσοχή και 
όταν οι αρµόδιοι για την εφαρµογή τους έχουν την κατάλληλη ενηµέρωση δεν είναι 
ιδιαίτερα δύσκολη.  
 Πριν γίνει η ανάλυση των ∆.Λ.Π. δίνονται κάποια ιστορικά στοιχεία για την 
ίδρυση της επιτροπής των ∆.Λ.Π. και την εξέλιξη των ξενοδοχειακών µονάδων από 
την απλή φιλοξενία στην Αρχαία Ελλάδα έως τα σηµερινά υπερπολυτελή 
ξενοδοχειακά συγκροτήµατα. Επιπλέον γίνεται λόγος για τα κύρια χαρακτηριστικά 
µιας Ανώνυµης Εταιρίας, όπως για παράδειγµα η σύστασή της, καθώς και για την 
προσαρµογή του Ε.Γ.Λ.Σ. σε µια ξενοδοχειακή µονάδα. Στη συνέχεια, και στο 
µεγαλύτερο µέρος της εργασίας γίνεται ανάλυση στα ∆.Λ.Π.. ∆εν αναφέρονται τα 
∆.Λ.Π. 3 «Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις», 4 «Λογιστική αποσβέσεων», 5 
«Πληροφορίες που πρέπει να γνωστοποιούνται µε τις οικονοµικές καταστάσεις», 6 
«Λογιστική αντιµετώπιση των µεταβολών των τιµών», 9 «∆απάνες έρευνας και 
ανάπτυξης», 13 «Εµφάνιση του κυκλοφορούντος ενεργητικού και των 
βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων» και 25 «Λογιστική των επενδύσεων», τα οποία 
έχουν καταργηθεί και αντικατασταθεί από καταλληλότερα και πληρέστερα ∆.Λ.Π.. 
Επίσης παραλείπονται τα ∆.Λ.Π. 11 «Συµβάσεις κατασκευής έργων», 26 «Λογιστική 
απεικόνιση και παρουσίαση των προγραµµάτων παροχών αποχωρήσεων», 30 
«Γνωστοποιήσεις µε τις οικονοµικές καταστάσεις των τραπεζών και των όµοιων 
χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων» και 41 «Γεωργία», διότι δεν έχουν εφαρµογή σε 
ξενοδοχειακή µονάδα, εποµένως είναι περιττό να αναφερθούν.  
 Μετά την ολοκλήρωση της ανάλυσης των ∆.Λ.Π. γίνεται σύγκριση µεταξύ 
αυτών και του Ε.Γ.Λ.Σ., έτσι ώστε να γίνουν κατανοητές οι διαφορές µεταξύ τους για 
τον χειρισµό όµοιων γεγονότων. ∆ιαφορές υπάρχουν ανάµεσα στις οδηγίες του 
Ε.Γ.Λ.Σ. και των ∆.Λ.Π. 1, 2, 8, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 34, 36, 37, 38 και 
40. ∆ιαφορές δηµιουργούνται και από την εφαρµογή των ∆.Λ.Π. 11, 31 και 41, τα 
οποία όµως δεν αναλύονται διότι όπως έχει ήδη αναφερθεί, δεν αφορούν 
ξενοδοχειακή µονάδα. Στη συνέχεια, αναφέρονται κάποια γενικά συµπεράσµατα 
σχετικά µε τις επιπτώσεις στο χώρο της λογιστικής από την εφαρµογή των ∆.Λ.Π.. 
Ακόµα δίνεται έµφαση σε διάφορα θέµατα που θα πρέπει να δοθεί προσοχή ώστε να 
αποφευχθούν λάθη κατά την εφαρµογή των προτύπων. 
 Πριν προχωρήσω στην ανάλυση των προαναφερθέντων θα ήθελα να 
ευχαριστήσω την κυρία Αλεξάκη Αικατερίνη και τους συνεργάτες της για την 
πολύτιµη βοήθειά τους και την παροχή των κατάλληλων συγγραµµάτων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ∆.Λ.Π. 
ΚΑΙ ΤΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ 
 
1.1. Ι∆ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΕΘΝΩΝ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 

Η Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (International Accounting 
Standards Committee, IASC) ιδρύθηκε στις 29 Ιουνίου 1973. Η Επιτροπή είναι 
αποτέλεσµα µιας συµφωνίας µεταξύ των Λογιστικών Σωµατίων της Ιαπωνίας, του 
Μεξικού, της Γαλλίας, της Αυστραλίας, της Ολλανδίας, της Γερµανίας, του 
Ηνωµένου Βασιλείου, της Ιρλανδίας, του Καναδά και των ΗΠΑ. Η Επιτροπή 
αποτελείται από αντιπροσωπείες 143 επαγγελµατικών λογιστικών σωµατίων, από 
103 χώρες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει µόνο παρατηρητές οι οποίοι αποδέχονται τα 
προτεινόµενα λογιστικά πρότυπα. Τις εργασίες της Επιτροπής ∆ιεθνών Προτύπων 
διεξάγονται από ένα Συµβούλιο το οποίο αποτελείται από αντιπροσωπείες 13 χωρών 
και 4 οργανώσεων. 

Η αρχική συµφωνία αναθεωρήθηκε το 1982, µε την αναθεώρηση του 
καταστατικού της IASC και την υπογραφή του. Το 1999 η Επιτροπή οριστικοποίησε 
τα πρότυπα που αποτελούν την βάση των  ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων, τα οποία 
είχαν συµφωνηθεί µε τον ∆ιεθνή Οργανισµό Χρηµατιστηριακών Συναλλαγών. Η 
οργανωτική δοµή της επιτροπής άλλαξε το Μάιο του 2000 στην διάσκεψη που έγινε 
στο Εδιµβούργο. Η νέα δοµή έχει ως εξής:  
• Επίτροποι (Trustees) 19 µέλη από διάφορες χώρες και µε διαφορετικό 

επαγγελµατικό και λειτουργικό υπόβαθρο. 
• Επιτροπές οι οποίες µπορούν: 

� Να διορίζουν τα µέλη του Συµβουλίου, της Μόνιµης Επιτροπής ∆ιερµηνειών 
και του Συµβουλευτικού Συµβουλίου, 

� Να καταγράφουν την  αποτελεσµατικότητα του Συµβουλίου, 
� Να εγκρίνουν τον προϋπολογισµό, και 
� Να τροποποιούν το καταστατικό. 

Η Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων τον Απρίλιο του 2001, 
µετονοµάστηκε σε International Accounting Standards Board, για να εναρµονιστεί η 
επωνυµία της µε την επωνυµία της αντίστοιχης αµερικάνικης οργάνωσης Financial 
Accounting Standards Board (FASB). To FASB άρχισε να λειτουργεί από την 1 
Ιουλίου 1973 τα στελέχη του είναι CPAS, ακαδηµαϊκοί καθηγητές και έµπειρα 
στελέχη της πράξης. Το FASB ως στόχο του έχει θέσει την καθιέρωση standards 
λογιστικής και παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. Ήδη έχει εκδώσει ένα 
σηµαντικό αριθµό προτύπων, τα οποία διακρίνονται σε: 

o Statements of Financial Standards. 
o Interpretations. 
o Statements of Financial Accounting Concepts. 

Από το 1996 µέχρι σήµερα η Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων έχει 
προβεί σε σταδιακή και σε βάθος αναθεώρηση των εν λόγω προτύπων. 
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Η IASC όπως παρουσιάζεται από το καταστατικό της έχει δύο πολύ 
σηµαντικές εργασίες: 

1. Αρχικά να διαµορφώνει και να δηµοσιεύει για το ευρύτερο κοινό Λογιστικά 
Πρότυπα, τα οποία πρέπει να τηρούνται κατά την παρουσίαση των οικονοµικών 
καταστάσεων και να προωθεί την παγκόσµια αποδοχή και τήρηση τους, και 

2. Να εργάζονται γενικά για την βελτίωση και την εναρµόνιση των κανόνων, των 
λογιστικών προτύπων και των διαδικασιών αναφορικά µε την παρουσίαση των 
οικονοµικών καταστάσεων. 

Η IASC και η ∆ιεθνή Οµοσπονδία Λογιστών (International Federation of 
Accountants, IFAC, ιδρύθηκε το 1977 στο Μόναχο) έχουν αναλάβει κάποιες 
αµοιβαίες δεσµεύσεις µεταξύ τους. Τα µέλη της IASC αναγνωρίζουν στην 
ανανεωµένη Συµφωνία ότι η IASC έχει πλήρη και απόλυτη αυτονοµία να θέτει και 
να εκδίδει ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. ∆εν έχει όµως την δύναµη να επιβάλλει 
διεθνή συµφωνία ή να απαιτήσει συµµόρφωση προς αυτά εφόσον δεν υπερισχύουν 
τοπικούς κανόνες.  

Τα µέλη της IASC εκτός από προνόµια όµως έχουν και υποχρεώσεις, τις 
οποίες πρέπει να τηρούν: 
� Να δηµοσιεύουν στις χώρες τους τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, που γίνονται 

αποδεκτά για δηµοσίευση από το  Συµβούλιο της IASC. 
� Να κάνουν το καλύτερο δυνατόν για: 

o Να εξασφαλίζουν ότι οι δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις συµφωνούν 
µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα και να γνωστοποιούν το γεγονός αυτό. 

o Να πείθουν τις Κυβερνήσεις και τα όργανα της λογιστικής τυποποίησης για το 
ότι οι δηµοσιευόµενες οικονοµικές καταστάσεις πρέπει να συµφωνούν µε τα 
∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα από κάθε ουσιώδη άποψη. 

o Να πείθουν τις αρχές που ελέγχουν τα χρηµατιστήρια αξιών, την  εµπορική και 
την βιοµηχανική κοινότητα, ότι οι δηµοσιευόµενες οικονοµικές καταστάσεις 
πρέπει να συµµορφώνονται µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα από κάθε 
ουσιώδη άποψη και να γνωστοποιούν την συµµόρφωση αυτή. 

o Να εξασφαλίζουν ότι οι ελεγκτές είναι ικανοποιηµένοι για το ότι οι οικονοµικές 
καταστάσεις είναι δηµοσιευµένες σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. 

o Να ενθαρρύνουν την αποδοχή των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων διεθνώς. 
 
1.2. ΟΡΙΣΜΟΣ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 

Τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα αποκαλούνται «International Accounting 
Standards›› (IAS) εκδίδονται από τον «Οργανισµό ∆ιεθνών  Λογιστικών Προτύπων» 
(Ο∆ΛΠ) ή «International Accounting Standards Board» (IASB) ο οποίος είναι 
εγκατεστηµένος στο Λονδίνο και εκπροσωπείται η Επιτροπή. Στο µέλλον οι κανόνες 
αυτοί θα µετονοµαστούν σε «∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Πληροφόρησης». 

Τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα είναι εγκεκριµένες εκθέσεις που δείχνουν πως 
πρέπει να εµφανίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις των επιχειρήσεων 
συγκεκριµένοι τύποι συναλλαγών και άλλων γεγονότων. 
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Οι προτεραιότητες της IASB είναι η δηµιουργία προϋποθέσεων για µια 
ολοκληρωµένη και αποτελεσµατική αγορά κεφαλαίων, µέσω της αύξησης της 
συγκρισιµότητας των καταστάσεων στην ενιαία αγορά, για να διευκολυνθεί ο 
ανταγωνισµός και η κυκλοφορία κεφαλαίων. Επιπλέον, η ανάγκη έγκρισης 
κανονισµού προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι όλες οι εισηγµένες εταιρίες της Ε.Ε. θα 
εφαρµόζουν ορθά τα πρότυπα ∆.Λ.Π. µέχρι το 2005. 

Για να εγκριθεί ένα ∆.Λ.Π. θα πρέπει να αντικατοπτρίζει µια πιστή και έντιµη 
εικόνα της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης και των αποτελεσµάτων χρήσεως των 
επιχειρήσεων, να είναι σύµφωνο µε το ευρωπαϊκό δηµόσιο συµφέρον και να 
ικανοποιεί την απαιτούµενη ποιότητα της πληροφόρησης. Η Επιτροπή θα 
συνεννοηθεί µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ρυθµιστικών Αρχών των Αγορών Κινητών 
Αξιών µε σκοπό την ανάπτυξη κοινής προσέγγισης επιβολής των προτύπων. 

Πριν προχωρήσω στην ανάλυση των ∆.Λ.Π. θα αναφέρω το πεδίο εφαρµογής 
τους. Από το 2005 όλες οι εισηγµένες στο χρηµατιστήριο εταιρίες της Ε.Ε. 
εφαρµόζουν τα ∆.Λ.Π. υψηλής ποιότητας κατά την κατάρτιση των οικονοµικών 
καταστάσεών τους. Τα κράτη µέλη έχουν το δικαίωµα να επιτρέπουν ή να 
υποχρεώνουν τις επιχειρήσεις αυτές να εφαρµόζουν αυτό το σύστηµα στις εταιρικές 
καταστάσεις τους. Επίσης έχουν την δυνατότητα να επιβάλλουν τη νέα νοµοθεσία σε 
µη εισηγµένες τράπεζες ή ασφαλιστικές εταιρίες. Παρόλο που ως έτος έναρξης της 
εφαρµογής των ∆.ΛΠ. έχει ορισθεί το 2005 αυτά έχουν τεθεί σε ισχύ πολύ πιο πριν 
δίνοντας έτσι την δυνατότητα στα κράτη µέλη να προσαρµοστούν σταδιακά. 
Εξαίρεση στο χρονικό όριο έχουν οι εταιρίες που είναι εισηγµένες σε χρηµατιστήριο 
της Κοινότητας και σε οργανωµένη αγορά τρίτης χώρας, οι οποίες έχουν την 
δυνατότητα να αναστείλουν την εφαρµογή ορισµένων διατάξεων έως το 2007.  
 
1.3. ΕΞΕΛΙΞΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ 

Το αίσθηµα της φιλοξενίας που χαρακτηρίζει τους ανθρώπους και η ανάγκη 
για µετακίνηση και διαµονή σε µια άλλη πόλη ή και χώρα έχουν ως αποτέλεσµα την 
δηµιουργία των ξενοδοχείων.  

Για παράδειγµα στην αρχαία Ελλάδα το αίσθηµα της φιλοξενίας ήταν τόσο 
έντονο ώστε είχε θεοποιηθεί. Η άρνηση φιλοξενίας σε κάποιον θεωρούνταν 
αµάρτηµα. Γι’ αυτό και οι αρχαίοι Έλληνες είχαν διαρρυθµίσει τα σπίτια τους µε 
τέτοιο τρόπο ώστε να έχουν την δυνατότητα να φιλοξενούν περαστικούς, επισκέπτες 
και προσκεκληµένους. Με την πάροδο του χρόνου όµως η µετακίνηση των 
ανθρώπων έγινε µεγαλύτερη. Αυτό ήταν αποτέλεσµα της ανάπτυξης  του εµπορίου 
και της βελτίωσης των µέσων επικοινωνίας. Εποµένως, δεν ήταν δυνατόν να 
καλυφθεί η όλο και αυξανόµενη κίνηση µε την φιλοξενία. Έτσι, δηµιουργήθηκαν τα 
δηµόσια καταγώγια, τα οποία αποτελούν την πρώτη µορφή ξενοδοχείων.  

Παράλληλα µε τα δηµόσια καταγώγια δηµιουργήθηκαν και ιδιωτικοί χώροι 
φιλοξενίας  µε κερδοσκοπικό χαρακτήρα, τα πανδοχεία. Τα πρώτα πανδοχεία 
παρείχαν µόνο στέγη στους ξένους αργότερα παρείχαν και τροφή. Οι ιδιοκτήτες 
πανδοχείων συνήθως είχαν ταπεινή καταγωγή και έκτιζαν τα πανδοχεία τους κοντά 
σε διασταυρώσεις µεγάλων δρόµων. Την ίδια περίοδο εµφανίζονται και τα καπηλειά, 
τα οποία ήταν ακόµα πιο άθλια από τα πανδοχεία και οι ιδιοκτήτες τους ήταν άτοµα 



 9 

κατωτάτης κοινωνικής υποστάθµης. Τα δηµόσια καταγώγια, τα πανδοχεία και τα 
καπηλειά αποτελούν τα πρώτα ξενοδοχεία µιας τόσο µακρινής εποχής. Όταν τα 
δηµόσια καταγώγια και γενικότερα η δηµόσια φιλοξενία αρχίζουν να σβήνουν, 
αρχίζουν να κτίζονται ειδικά κτίρια τα οποία χρησιµοποιούνταν αποκλειστικά για 
την φιλοξενία των ξένων.  

Ήδη από την περίοδο της Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας, η Ρώµη είχε 
δηµιουργήσει ειδικά άσυλα στα οποία µπορούσαν να γίνουν δεκτοί όσοι είχαν ειδική 
άδεια ή ήταν δηµόσιοι υπάλληλοι. Αργότερα αυτά τα άσυλα µετατράπηκαν σε µια 
µορφή ξενοδοχείων λόγω των συνεχών διαµαχών µεταξύ των ρωµαίων και άλλων 
λαών, καθώς και του εµπορίου που συνεχώς γίνονταν όλο και πιο έντονο. 

Η µεγάλη ανατροπή στα ξενοδοχειακά κτίρια ήρθε κατά την Βυζαντινή εποχή. 
Κατά την περίοδο αυτή ο χριστιανισµός προωθεί τις φιλανθρωπίες. Την εποχή των 
διωγµών οι χριστιανοί έβρισκαν καταφύγιο στα καταγώγια, τα οποία µε την πάροδο 
του χρόνου µετατρέπονται σε ξενώνες. Οι ιδιοκτήτες των ξενώνων ήταν µορφωµένοι 
και µε κοινωνική κατάρτιση. Οι ξενώνες είχαν µια πολύ καλή κατάσταση σε 
αντίθεση µε τα καπηλειά και τα πανδοχεία, άλλωστε αυτοί χορηγούνταν από τον 
Βασιλιά. 

Μετά την παρακµή του Βυζαντίου και µε την κατάκτηση της Ελλάδας από 
τους Τούρκους, η Ελλάδα ήταν αδύνατον να ακολουθήσει την ανάπτυξη του 
ξενοδοχειακού τοµέα. Κατά την περίοδο αυτή λειτουργούσαν µόνο τα Χάνια και 
αυτά παρείχαν µόνο στέγη και τροφή για λίγες ώρες. Το πρώτο ξενοδοχείο στην 
Ελλάδα κτίστηκε το 1828 µε την ονοµασία «Ξενοδοχείον του Λονδίνου» για την 
φιλοξενία των ξένων επισήµων. Μέχρι τον Β’ Παγκόσµιο πόλεµο είχαν κτιστεί 
αρκετά ξενοδοχεία κυρίως στην Αθήνα λίγα από τα αυτά όµως πληρούσαν τις 
προδιαγραφές της Ξενοδοχειακής Επιχείρησης, όπως αυτή ήταν γνωστή στην 
υπόλοιπη Ευρώπη. Μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσµίου πολέµου όµως στην Ελλάδα 
ιδρύθηκαν  πολλά ξενοδοχεία, αυτό ήταν αναγκαίο για να µπορέσει η χώρα να 
ανταποκριθεί στις ανάγκες που προκάλεσε η τουριστική προβολή.  

Ως ξενοδοχείο χαρακτηρίζεται κάθε κερδοσκοπική επιχείρηση η οποία πληρεί 
τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να παρέχει στέγη έναντι αµοιβής. Η ξενοδοχειακή 
επιχείρηση είναι η εξέλιξη του ξενοδοχείου. Αυτή είναι µια πιο σύνθετη οικονοµική 
µονάδα, η οποία παρέχει εκτός από στέγη, τροφή και διάφορες υπηρεσίες. Έχοντας 
κι αυτή ως κύριο στόχο το κέρδος. Τέλος, υπάρχουν και οι αλυσίδες ξενοδοχείων, 
ξενοδοχεία τα οποία βρίσκονται σε διαφορετικές πόλης, κράτη ή και Ηπείρους, που 
ανήκουν στην ίδια επιχείρηση. Πλέον και στην Ελλάδα υπάρχουν αξιόλογα 
ξενοδοχεία τα οποία πληρούν τις προδιαγραφές της Ξενοδοχειακής Επιχείρησης. 
 
1.4. ΕΙ∆Η ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ 

Τα ξενοδοχεία συνεχώς εξελίσσονται για να καλύψουν τις ανάγκες των 
πελατών τους. Έτσι από τις απλές ατοµικές επιχειρήσεις περάσαµε στην 
ξενοδοχειακή βιοµηχανία. Τα ξενοδοχεία έχουν χωριστεί σε διάφορες κατηγορίες. Ο 
κυριότερος και ο πιο εµφανής διαχωρισµός γίνεται στα ξενοδοχεία «κλασσικού 
τύπου», τα «µοτέλ» και τα επιπλωµένα διαµερίσµατα. 
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Τα ξενοδοχεία κλασσικού τύπου είναι αυτά τα οποία έχουν κοινούς χώρους 
υποδοχής, παραµονής, εστίασης αναψυχής και έχουν τουλάχιστον 10 υπνοδωµάτια. 
Αυτά µπορεί να βρίσκονται σε περιοχές εντός ή εκτός πόλεως ή οικισµού µε 
εγκεκριµένο σχέδιο. Εντός οικισµών οροθετηµένων χωρίς σχέδιο, εκτός σχεδίου 
εντός των Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) ή εκτός σχεδίου και να διατάσσονται 
σε ένα κτίριο ή περισσότερα µικρά κτίρια ή συγκροτήµατα, τα οποία θα αποτελούν 
όµως ενιαίο σύνολο µέσα σε ενιαίο οικόπεδο. Τα ξενοδοχεία αυτής της κατηγορίας 
χωρίζονται σε επιµέρους κατηγορίες: τα ξενοδοχεία πολυτελείας, Α, Β, Γ, ∆ και Ε 
τάξης. 

Τα ξενοδοχεία τύπου motel βρίσκονται εκτός σχεδίου εντός ΖΟΕ ή εντός 
σχεδίου, εντός οικισµών και εκτός κατοικηµένων περιοχών ή στις παρυφές τους. 
Κυρίως σε οδικά δίκτυα µε µεγάλη κυκλοφορία αυτοκινήτων. Τα motel µπορεί να 
αποτελούνται από ένα κτίριο ή περισσότερα µικρά κτίρια ή συγκροτήµατα, τα οποία 
αποτελούν όµως ένα ενιαίο σύνολο µέσα σε ένα οικόπεδο. Τα motel αποβλέπουν 
κυρίως στην εξυπηρέτηση ατόµων που διακινούνται µε αυτοκίνητο και γι’ αυτό 
απαραίτητη προϋπόθεση για να χαρακτηριστεί ένα ξενοδοχείο motel είναι να υπάρχει 
εκτεταµένος χώρος στάθµευσης και πρατήριο υγρών καυσίµων χωρίς βέβαια αυτό να 
είναι απαραίτητο. Τα motel διακρίνονται σε δυο τάξεις την Α και την Β. Τα 
ξενοδοχεία τύπου motel οικοδοµούνται σύµφωνα µε τους ειδικούς όρους δόµησης 
τουριστικών εγκαταστάσεων της εκάστοτε πολεοδοµικής νοµοθεσίας.  

Τα ξενοδοχεία επιπλωµένων διαµερισµάτων διαθέτουν κοινόχρηστους χώρους 
υποδοχής και παραµονής πελατών, βοηθητικούς χώρους και έχει ως κύριο 
χαρακτηριστικό ότι περιλαµβάνει διαµερίσµατα ενός, δύο ή περισσότερων κύριων 
χώρων, µε πλήρες λουτρό και µικρό µαγειρείο. Τα ξενοδοχεία επιπλωµένων 
διαµερισµάτων µπορεί να βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου πόλεως, εντός 
πόλεως ή οικισµών µε εγκεκριµένο σχέδιο, εντός οικισµών οροθετηµένων χωρίς 
σχέδιο, εκτός σχεδίου εντός ΖΟΕ ή εκτός σχεδίου και να διατάσσονται σε ένα κτίριο 
ή περισσότερα µικρά κτίρια ή συγκροτήµατα τα οποία αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο 
µέσα σε ένα οικόπεδο. Τα ξενοδοχεία επιπλωµένων διαµερισµάτων χωρίζονται σε Α, 
Β, Γ, ∆ τάξεις και σε πολυτελείας, ανάλογα µε την αρχιτεκτονική τους σύνθεση, τον 
περιβάλλοντα χώρο και τις κτιριακές εγκαταστάσεις. Η ∆ τάξη αφορά µόνο 
µετατροπές χωρίς επέκταση.  

Από τις 30/06/03 σύµφωνα µε νοµοσχέδιο της κυβέρνησης τα ξενοδοχεία θα 
κατατάσσονται σε κατηγορίες αστέρων, εποµένως το σύστηµα των κατηγοριών Α, Β, 
Γ, ∆ και Ε καταργείται. Η κατάταξη των ξενοδοχείων µε το σύστηµα των αστέρων 
εξαρτάται από διάφορους παράγοντες που αφορούν τόσο τις παρεχόµενες υπηρεσίες 
όσο και τις τεχνικές εγκαταστάσεις. Οι παράγοντες αυτοί βαθµολογούνται µε µόρια, 
και η κατάταξη γίνεται ανάλογα µε τα µόρια που συλλέγει κάθε ξενοδοχείο. Με βάση 
το σχέδιο Π.∆. οι λειτουργικές µορφές των κύριων ξενοδοχειακών µονάδων 
ορίζονται ως εξής:  
� Σε ξενοδοχεία κλασσικού τύπου, τα οποία κατατάσσονται σε πέντε κατηγορίες 

αστέρων, από ένα αστέρα έως πέντε αστέρες. 
� Σε ξενοδοχεία τύπου Motel, αυτά κατατάσσονται σε κατηγορίες τριών και 

τεσσάρων αστέρων. 
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� Σε ξενοδοχεία τύπου επιπλωµένων διαµερισµάτων, τα οποία κατατάσσονται στις 
κατηγορίες των πέντε έως ένα αστέρα. 

� Σε ξενοδοχεία µικτού τύπου δηλαδή ξενοδοχεία κλασσικού τύπου και 
επιπλωµένων διαµερισµάτων κατατάσσονται σε κατηγορίες τεσσάρων και πέντε 
αστέρων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 
 
2.1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗΣ Α.Ε. 

Για την σύσταση µιας ανώνυµης ξενοδοχειακής εταιρείας απαιτούνται 
αυστηροί όροι δηµοσιότητας, συµβολαιογραφικό έγγραφο, έγγραφο της 
εποπτεύουσας αρχής και δηµοσίευση του καταστατικού της στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως. Για την ίδρυση της χρειάζονται δύο τουλάχιστον µέρη1 για την 
καταβολή του κεφαλαίου, αυτά µπορεί να είναι νοµικά ή φυσικά πρόσωπα. Αρχικά 
πρέπει να συνταχθεί το καταστατικό της Α.Ε. παρουσία δικηγόρου. Στη συνέχεια 
υπογράφεται η ιδρυτική πράξη από τα ιδρυτικά µέλη και τον συµπράττοντα δικηγόρο 
ενώπιον συµβολαιογράφου. Σε περίπτωση που κάποιο ιδρυτικό µέλος είναι νοµικό 
πρόσωπο αυτό εξουσιοδοτεί µέσω των αρµόδιων οργάνων του, τα κατάλληλα φυσικά 
πρόσωπα. Ένα αντίγραφο του συµβολαίου υποβάλλεται στην αρµόδια νοµαρχία προς 
έγκριση. Επιπλέον, µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες µετά την καταχώρηση της 
πράξεως σύστασης της ανώνυµης εταιρείας στο µητρώο Α.Ε. της οικείας νοµαρχίας, 
οι ιδρυτές της εταιρείας πρέπει να καταβάλλουν στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. το φόρο 
συγκέντρωσης κεφαλαίου που ανέρχεται σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) στο ύψος 
του µετοχικού κεφαλαίου (§1 άρθρο 1 του Ν. 2941/2001). Το αποδεικτικό 
καταβολής του φόρου προσκοµίζεται στην αρµόδια υπηρεσία της νοµαρχίας όπου 
έχει υποβληθεί το καταστατικό της ξενοδοχειακής µονάδας για έγκριση. Ακολουθεί η 
καταβολή του ανταποδοτικού φόρου υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισµού ένα τοις 
χιλίοις (άρθρο 1 §8 του Ν. 2837/2000) στη σύσταση και αύξηση του κεφαλαίου. Το 
ποσό του φόρου υπολογίζεται επί του ιδρυτικού κεφαλαίου ή του ποσού της αύξησης 
του κεφαλαίου. Ο φόρος αυτός κατατίθεται στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 
(Ε.Τ.Ε.) στον ειδικό λογαριασµό της Επιτροπής Ανταγωνισµού. Το άρθρο 7 του Ν. 
2081/92 ορίζει ότι το ιδρυτικό συµβόλαιο, που περιέχει και το καταστατικό της 
συστηνόµενης εταιρείας, προσκοµίζεται στο οικείο επιµελητήριο, το οποίο χορηγεί 
βεβαίωση περί του ελέγχου της επωνυµίας και του διακριτικού τίτλου της. Μετά την 
έγκριση του καταστατικού και την χορήγηση της σχετικής άδειας λειτουργίας της 
ανώνυµης εταιρείας, η αρµόδια υπηρεσία της νοµαρχίας εγγράφει την ξενοδοχειακή 
µονάδα στο µητρώο Α.Ε.. στη συνέχεια η ίδια υπηρεσία της νοµαρχία αποστέλλει για 
δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.) σχετική ανακοίνωση περί 
της συστάσεως της ανώνυµης εταιρείας και καταχωρήσεως της συστατικής πράξεως 
στο Μητρώο Ανώνυµων Εταιρειών. Τέλος, µετά την καταχώρηση της Α.Ε. στο 
µητρώο και την δηµοσίευσή του καταστατικού στο Φ.Ε.Κ. ολοκληρώνεται η 
διαδικασία συστάσεως της εταιρείας. Ωστόσο η απόκτηση της νοµικής 
προσωπικότητας της εταιρείας γίνεται µε την καταχώρηση στο οικείο µητρώο 
ανώνυµων εταιρειών της αποφάσεως του νοµάρχη µε την οποία παρέχεται η άδεια 
συστάσεως και η έγκριση του καταστατικού (άρθρο 7β § 10 Κ.Ν. 2190/20). 

Στο καταστατικό της ξενοδοχειακής Α.Ε. θα πρέπει να αναφέρεται εκτός από 
την δραστηριότητά της, την έδρα, την επωνυµία τον σκοπό και η διάρκεια της. Η 
έδρα της εταιρείας είναι πολύ σηµαντική γιατί βάση αυτής προσδιορίζεται η 
                                                 
1 Εκτός κι αν πρόκειται για µονοπρόσωπη ανώνυµη επιχείρηση. 
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εθνικότητα και η ικανότητά της ρυθµίζεται από το δίκαιο της έδρας. Επίσης από την 
έδρα της προσδιορίζεται η δωσιδικία της και τέλος αυτή αποτελεί τον τόπο της 
υποχρεωτικής συγκλήσεως της γενικής συνέλευσης των µετόχων. Όπως γίνεται 
κατανοητό η σύσταση µίας Ανώνυµης Ξενοδοχειακής Εταιρείας δεν διαφέρει και 
πολύ από την σύσταση µιας οποιασδήποτε ανώνυµης εταιρείας. Υπάρχουν όµως 
µικρές διαφορές όπως για παράδειγµα στον χαρακτηρισµό της εταιρείας συνήθως τα 
ξενοδοχεία έχουν τον χαρακτηρισµό «Α.Ξ.Τ.Ε.» Ανώνυµη Ξενοδοχειακή και 
Τουριστική Εταιρεία ή «Α.Ξ.Ε.» Ανώνυµη Ξενοδοχειακή Εταιρεία. 
 
2.2. ΕΚΘΕΣΕΙΣ: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ, 
ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

Οι οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες 
για την πληροφόρηση των επενδυτών  της επιχείρησης. Οι καταστάσεις πρέπει να 
καταρτίζονται σύµφωνα µε την αρχή της πραγµατικής εικόνας και της απόλυτης 
σαφήνειας. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 29 του Π.∆. 409/86, οι ετήσιες οικονοµικές 
καταστάσεις των ανώνυµων εταιρειών είναι: ο ισολογισµός, η κατάσταση 
αποτελεσµάτων χρήσεως, ο  πίνακας διαθέσεως αποτελεσµάτων, η κατάσταση 
ταµειακών ροών και το προσάρτηµα. Σύµφωνα µε τα ∆.Λ.Π. όµως ο όρος 
«οικονοµικές καταστάσεις» περιλαµβάνει τον ισολογισµό, την κατάσταση 
αποτελεσµάτων, την κατάσταση µεταβολών των ιδίων κεφαλαίων, την κατάσταση 
ταµειακών ροών και το προσάρτηµα.  
� Ισολογισµός. Περιλαµβάνει όλα τα περιουσιακά στοιχεία που είχε η ξενοδοχειακή 

µονάδα κατά την ηµέρα κλεισίµατος της χρήσης, ταξινοµηµένα συστηµατικά, 
κατά κατηγορίες και µε απόλυτα σαφείς τίτλους λογαριασµών, έτσι ώστε να µην 
δηµιουργείται καµία αµφιβολία για το περιεχόµενό τους, το οποίο πρέπει να 
ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα. Οι τίτλοι των λογαριασµών πρέπει να είναι 
κατάλληλοι, ώστε µε απόλυτη σαφήνεια να προκύπτει το είδος, η νοµική και η 
οικονοµική θέση των περιουσιακών στοιχείων που απεικονίζουν. Οι λογαριασµοί 
πρέπει να ταξινοµούνται συστηµατικά και µεθοδικά και να οµαδοποιούνται σε 
οµοειδείς κατηγορίες ανάλογα µε το βαθµό ρευστοποίησης στο ενεργητικό και το 
βαθµό ληκτότητας στο παθητικό. Ο ισολογισµός µπορεί να καταρτιστεί µε δύο 
τύπους τον οριζόντιο ή τον κάθετο. Ο οριζόντιος τύπος έχει το σχήµα του 
λογαριασµού και στηρίζεται στην εξίσωση: Ενεργητικό = Ίδια Κεφάλαια + 
Υποχρεώσεις. Στο αριστερό σκέλος καταχωρούνται τα περιουσιακά στοιχεία του 
ενεργητικού και στο δεξιό σκέλος οι υπό ευρεία έννοια υποχρεώσεις 
συµπεριλαµβανοµένων και των ιδίων κεφαλαίων, µε την έννοια ότι αποτελούν 
υποχρέωση προς τους φορείς τις επιχείρησης. Όσον αφορά την σειρά κατάταξης 
των επιµέρους περιουσιακών στοιχείων επικρατούν δύο παραλλαγές. Κατά την 
µια παραλλαγή, τα στοιχεία του ενεργητικού καταχωρούνται στον ισολογισµό 
κατά την σειρά του βαθµού ρευστοποίησης τους, αρχίζοντας από τα διαθέσιµα και 
καταλήγοντας στα πάγια, τα στοιχεία του παθητικού καταχωρούνται κατά τη 
σειρά του βαθµού ληκτότητας τους, αρχίζοντας µε τις βραχυπρόθεσµες και 
καταλήγοντας στα ιδία κεφάλαια. Κατά την άλλη παραλλαγή τα στοιχεία του 
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ενεργητικού ξεκινάνε από τα πάγια και τελειώνουν στα διαθέσιµα και τα στοιχεία 
του παθητικού αρχίζουν από τα ιδία κεφάλαια και τελειώνουν στις 
βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις. Σύµφωνα µε τον δεύτερο τύπο κατάρτισης 
ισολογισµού, τον κάθετο τύπο τα περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού και 
παθητικού καταχωρούνται καθέτως, προσθαφαιρούµενα  κατά κατηγορίες, µε 
κύρια επιδίωξη τον προσδιορισµό και εµφάνιση στον ισολογισµό του κεφαλαίου 
κίνησης. Στην Ελλάδα δεν χρησιµοποιείται αυτός ο τύπος, άλλωστε από το 1987 
και έπειτα έχει απαγορευτεί η εφαρµογή του.  

� Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσεως. Τα αποτελέσµατα χρήσης καταρτίζονται 
µε δύο διαφορετικούς τύπους αντίστοιχους µε αυτούς του ισολογισµού, τον 
οριζόντιο και τον κάθετο τύπο. Ο οριζόντιος τύπος έχει το σχήµα του 
λογαριασµού και στην χρέωση καταχωρούνται τα έξοδα και στην πίστωση τα 
έσοδα. Στον κάθετο τύπο τα ποσά των εσόδων και τον εξόδων οµαδοποιούνται σε 
κατηγορίες και καταχωρούνται κάθετα, προσθαφαιρούµενα κατά κατηγορίες. Ο 
κάθετος τύπος έχει καθιερωθεί από το 1963 για τις Α.Ε. και Ε.Π.Ε.. Η αναγραφή 
του κύκλου εργασιών στα αποτελέσµατα χρήσεως είναι υποχρεωτική. Ως κύκλος 
εργασιών ορίζεται το καθαρό ύψος των πραγµατοποιηµένων εσόδων από 
πωλήσεις προϊόντων ή υπηρεσιών, εφόσον αυτά αποτελούν την κύρια 
δραστηριότητα της επιχείρησης, ή πηγάζουν από την κύρια δραστηριότητα ως 
επακόλουθό της. Ο κύκλος εργασιών εκφράζεται από τους λογαριασµούς του 
Ε.Γ.Λ.Σ. 70, 71, 72 και 73 για τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, όπως τα 
ξενοδοχεία. Από τα έσοδα των πωλήσεων αφαιρούνται οι εκπτώσεις πωλήσεων. 
Στα κονδύλια του λογαριασµού αποτελέσµατα χρήσεως «Έκτακτα και ανόργανα 
έσοδα», «Έκτακτα και ανόργανα έξοδα», «Έκτακτα κέρδη» και «Έκτακτες 
ζηµιές», καταχωρούνται τα έσοδα και τα έξοδα που προέρχονται από άλλες 
δραστηριότητες εκτός της κύριας δραστηριότητας της επιχείρησης. Στα κονδύλια 
«Έσοδα προηγούµενων χρήσεων» και «Έξοδα προηγούµενων χρήσεων», 
καταχωρούνται τα έσοδα και έξοδα που πραγµατοποιούνται στην παρούσα χρήση 
αλλά αφορούν δραστηριότητες προηγούµενων χρήσεων. 

� Κατάσταση ταµειακών ροών. Στην κατάσταση αυτή φαίνονται οι µεταβολές της 
καθαρής θέσης της επιχείρησης. 

� Κατάσταση µεταβολών ίδιων κεφαλαίων. ∆είχνει τις µεταβολές της καθαρής 
θέσης της επιχείρησης αν για παράδειγµα υπάρχει αύξηση κεφαλαίου και τα ποσά 
από τα κέρδη, τα οποία παρακρατούνται για αποθεµατικά.  

� Προσάρτηµα. Στο προσάρτηµα καταχωρούνται αναλύσεις, επεξηγήσεις και 
πληροφορίες για την καλύτερη κατανόηση του ισολογισµού και της κατάστασης 
αποτελεσµάτων 

Οι διαφορές µεταξύ των  ανώνυµων εταιρειών εισηγµένων στο χρηµατιστήριο 
και αυτών που προβλέπονται από τα ∆.Λ.Π. είναι ότι αντί της «Κατάστασης 
Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων» που προβλέπει το ∆.Λ.Π. 1 «Οικονοµικές 
Καταστάσεις», το Ε.Γ.Λ.Σ. προβλέπει τον «Πίνακα ∆ιαθέσεως Αποτελεσµάτων». Ο 
πίνακας διαθέσεως αποτελεσµάτων όµως καλύπτει µερικώς το περιεχόµενο της 
κατάστασης των ∆.Λ.Π., γιατί σε αυτόν δεν περιλαµβάνονται οι µεταβολές 
κονδυλίων της καθαρής θέσεως που καταχωρούνται απευθείας στους λογαριασµούς 
της, χωρίς να διέλθουν από τον λογαριασµό Αποτελεσµάτων Χρήσεως ή τον πίνακα 
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∆ιάθεσης Αποτελεσµάτων, για παράδειγµα η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µε 
εισφορές µετόχων. 

Το ισοζύγιο χρηµατοπιστωτικών µεταβολών ή πίνακα πηγών και χρήσεων 
κεφαλαίων είναι βοηθητικός πίνακας των οικονοµικών καταστάσεων. Ο πίνακας 
πηγών και χρήσεων κεφαλαίων προκύπτει από την σύγκριση δύο διαδοχικών 
ισολογισµών και παρέχει πληροφορίες σχετικά µε την προέλευση των χρηµατικών 
µέσων που απέκτησε η επιχείρηση κατά την διάρκεια της χρήσης και που αυτά 
χρησιµοποιήθηκαν. Τα χρηµατικά µέσα µπορεί να προέρχονται από αύξηση του 
κεφαλαίου, τα κέρδη χρήσης, την αύξηση µακροχρόνιων χρεών ή βραχυπρόθεσµων 
καθώς και από την αύξηση των προβλέψεων. Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα αυτά 
συνήθως χρησιµοποιούνται για αύξηση πάγιων, πιθανόν κτιρίων και εγκαταστάσεων,  
ή κυκλοφοριακών. Μια µείωση του πάγιου και κυκλοφοριακού επιφέρει χρηµατικά 
µέσα, τα οποία σε αυτές τις περιπτώσεις χρησιµοποιούνται για την µείωση των 
µακροχρόνιων ή βραχυπρόθεσµων χρεών και την µείωση προβλέψεων, πιθανόν να 
υπάρξει και µείωση κεφαλαίου ή ζηµιές χρήσης. 
 
2.3. ∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

Οι δείκτες είναι σχέσεις µεταξύ ποσοτήτων ή οικονοµικών µεγεθών της 
ξενοδοχειακής µονάδας και παρουσιάζουν την πραγµατική εικόνα της επιχείρησης 
εφόσον βασίζονται σε πραγµατικά στοιχεία. Οι δείκτες ανάλυσης µιας ξενοδοχειακής 
µονάδας είναι οι δείκτες πληρότητας, οι δείκτες κόστους, οι δείκτες εσόδων και οι 
δείκτες κερδών. Οι δείκτες βοηθούν την επιχείρηση στην ανάλυση, στον έλεγχο και 
τον σχεδιασµό των επιχειρηµατικών αποφάσεων και στην σύγκριση των 
αποτελεσµάτων και των όρων και συνθηκών λειτουργίας της ξενοδοχειακής 
επιχείρησης: 

� Με οµοειδή δείκτες άλλων ανταγωνιστικών ξενοδοχείων. 
� Με δείκτες προηγούµενων χρήσεων της ίδιας ξενοδοχειακής µονάδας για να 

διαπιστώνονται οι µεταβολές των µεγεθών και των όρων λειτουργίας της. 
� Με τους µέσους δείκτες  του κλάδου. 
 
2.3.1. ∆ΕΙΚΤΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ: 
� Πληρότητα δωµατίων (Occupancy percentage). Πληρότητα δωµατίων είναι η 

ποσοστιαία σχέση των ενοικιασθέντων προς τα διαθέσιµα δωµάτια. Ο δείκτης 
αυτός υπολογίζει την δραστηριότητα σε σχέση µε την ικανότητα εξυπηρέτησης 
των δωµατίων. Ο δείκτης πληρότητας βοηθάει στην σύγκριση µεταξύ 
διαφορετικών ξενοδοχείων ή του ίδιου ξενοδοχείου σε διαφορετικές χρονικές 
περιόδου. 
Πληρότητα δωµατίων = (Ενοικιασθέντα δωµάτια / ∆ιαθέσιµα δωµάτια) * 100 
 

�  Πληρότητα κρεβατιών. Πληρότητα κρεβατιών είναι η ποσοστιαία επί τοις εκατό 
σχέση των χρησιµοποιηµένων κρεβατιών προς τα διαθέσιµα.  

     Πληρότητα κρεβατιών = (Χρησιµοποιηµένα κρεβάτια προς διανυκτέρευση / 
∆ιαθέσιµα κρεβάτια προς διανυκτέρευση) * 100 
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�  Πληρότητα πρακτορείου. Πληρότητα πρακτορείου είναι η ποσοστιαία επί τοις 
εκατό σχέση των πραγµατοποιηµένων διανυκτερεύσεων προς στις 
συµφωνηµένες. 

 Πληρότητα πρακτορείου = (Πραγµατοποιηµένες διανυκτερεύσεις πρακτορείου / 
Συµφωνηµένες διανυκτερεύσεις) * 100. 

 
� Πληρότητα εστιατορίου. Πληρότητα εστιατορίου είναι η ποσοστιαία επί τοις 

εκατό σχέση των πελατών που σερβιρίστηκαν προς τις θέσεις που διαθέτει το 
εστιατόριο. Ο δείκτης αυτός µπορεί να χρησιµοποιηθεί και από το τµήµα του 
µπαρ ή της καφετέριας του ξενοδοχείου. 

 Πληρότητα εστιατορίου = (Αριθµός πελατών / Αριθµό θέσεων) * 100. 
 
�  Πελάτες ανά ενοικιαζόµενο δωµάτιο. Εκφράζει το µέσο όρο του αριθµού των 

πελατών που διανυκτερεύουν σε κάθε δωµάτιο. 
 Πελάτες = (Αριθµός πελατών / Αριθµό ενοικιαζόµενων δωµατίων). 
 
2.3.2. ∆ΕΙΚΤΕΣ ΚΟΣΤΟΥΣ: 
� ∆είκτης κόστους τροφίµων εστιατορίου (Food cost percentage). Μετράει από το 

σύνολο των πωλήσεων πόσο ήταν το ποσοστό του κόστους τροφίµων που 
καταναλώθηκαν. Με τον δείκτη αυτό η ξενοδοχειακή µονάδα ελέγχει το κόστος 
παραγωγής των τροφίµων και διαµορφώνει την τιµή της πώλησής τους. Όσο 
µικρότερος είναι αυτός ο δείκτης, τόσο µεγαλύτερο κέρδος έχει το εστιατόριο. 
Εάν ο παρανοµαστής του κλάσµατος είναι τα συνολικά έξοδα εστιατορίου, τότε ο 
δείκτης δείχνει τι ποσοστό επί των συνολικών εξόδων του εστιατορίου αναλογεί 
στα τρόφιµα. Ανάλογος δείκτης µπορεί να χρησιµοποιηθεί και σε άλλα τµήµατα 
του ξενοδοχείου όπως το µπαρ, την καφετέρια, το mini market, τα είδη δώρων 
κλπ. 

 ∆είκτης κόστους τροφίµων εστιατορίου = (Κόστος πωληθέντων τροφίµων / 
Πωλήσεις τροφίµων) * 100. 

 
� ∆είκτης κόστους εργαζοµένων. Ο δείκτης αυτός µετράει από το σύνολο των 

εσόδων πόσο ήταν το ποσοστό του κόστους των εργαζοµένων. Ο δείκτης µπορεί 
να χρησιµοποιηθεί για τους εργαζοµένους του ξενοδοχείου συνολικά ή αναλυτικά 
στο κάθε τµήµα και έτσι ελέγχεται το εργασιακό κόστος σε ποσοστό επί των 
εσόδων. Εάν ο παρανοµαστής του κλάσµατος είναι τα έξοδα του ξενοδοχείου, 
τότε ελέγχεται το ποσοστό επί των εξόδων που αντιστοιχούν στο εργασιακό 
κόστος. 

 ∆είκτης κόστους εργαζοµένων = (Κόστος εργαζοµένων / Έσοδα ξενοδοχείου) * 
100. 

 
2.3.3. ∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΣΟ∆ΩΝ: 
� Μέση τιµή δωµατίου (Average room rate). Ο δείκτης δείχνει τον µέσο όρο τιµής 

που έχει εισπραχτεί από το κάθε δωµάτιο, δηλαδή την µέση τιµή της ενοικίασης.  
 Μέση τιµή δωµατίων = (Έσοδα διανυκτερεύσεων / Αριθµός ενοικιασθέντων 

δωµατίων) 
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� Μέση τιµή ανά διαθέσιµο δωµάτιο. Εάν η ξενοδοχειακή µονάδα διαθέτει δωµάτια 

για την στέγαση του προσωπικού ο δείκτης αυτός εξυπηρετεί καλύτερα από τον 
δείκτη µέσης τιµής δωµατίου.  

 Μέση τιµή ανά διαθέσιµο δωµάτιο = (Έσοδα διανυκτερεύσεων / Αριθµός 
διαθεσίµων δωµατίων). 

 
� Μέση τιµή ανά πελάτη. Ο δείκτης αυτό δείχνει τον µέσο όρο της τιµής που 

εισπράχθηκε από τον κάθε πελάτη.  
 Μέση τιµή ανά πελάτη = (Έσοδα διανυκτερεύσεων / Αριθµός πελατών) 

Ο αντίστοιχος δείκτης για το εστιατόριο είναι: 
Μέση τιµή ανά πελάτη εστιατορίου = (Έσοδα εστιατορίου / Αριθµό πελατών). 

 
� ∆είκτης πραγµατοποίησης µέγιστου εισοδήµατος. Είναι η ποσοστιαία επί τοις 

εκατό σχέση των πραγµατικών εσόδων διανυκτερεύσεων προς το µεγαλύτερο 
δυνατό έσοδο από διανυκτερεύσεις. 

 ∆είκτης πραγµατοποίησης µέγιστου εισοδήµατος = (Έσοδα διανυκτερεύσεων / 
Μεγαλύτερο δυνατό έσοδο διανυκτερεύσεων) * 100. 

 
� ∆ιάρθρωση πωλήσεων τµηµάτων. Ο δείκτης της διαρθρώσεως πωλήσεων µας 

δείχνει την συµµετοχή στα έσοδα του κάθε κλάδου εκµεταλλεύσεως. Ο δείκτης 
αυτός µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε κάθε τµήµα της ξενοδοχειακής µονάδας. Για 
παράδειγµα: 

 ∆ιάρθρωση πωλήσεων εστιατορίου = (Έσοδα εστιατορίου / Συνολικά έσοδα 
ξενοδοχείου) * 100. 

 
 ∆ιάρθρωση πωλήσεων υπνοδωµατίου = (Έσοδα υπνοδωµατίων / Συνολικά έσοδα 

ξενοδοχείου) * 100.  
 
2.3.4. ∆ΕΙΚΤΕΣ ΚΕΡ∆ΩΝ: 
� Κέρδος κλάδου. Εκφράζει το κέρδος κάθε κλάδου εκµεταλλεύσεως σε σχέση µε 

τα έσοδά του. 
 Κέρδος υπνοδωµατίων = (Κέρδος υπνοδωµατίων / Έσοδα υπνοδωµατίων) * 100. 
 
� ∆ιάρθρωση κερδών τµηµάτων. Εκφράζει την συµµετοχή στα κέρδη του κλάδου 

εκµεταλλεύσεως της ξενοδοχειακής επιχείρησης.  
 ∆ιάρθρωση κερδών υπνοδωµατίων = (Κέρδη υπνοδωµατίων / Κέρδη 

ξενοδοχειακής επιχείρησης) * 100. 
 

 
2.4. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 

Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις πρέπει να τηρούν συγκεκριµένο τύπο βιβλίων 
και στοιχείων, αυτά προσδιορίζονται από τον Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων, τον 
Εµπορικό Νόµο και τις διάφορες Αστυνοµικές ∆ιατάξεις.  
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Σύµφωνα µε τον Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων οι επιτηδευµατίες 
χωρίζονται σε κατηγορίες τήρησης βιβλίων στα βιβλία πρώτης, δεύτερης και τρίτης 
κατηγορίας. Βιβλία πρώτης κατηγορίας τηρούν όσες ξενοδοχειακές µονάδες έχουν 
ετήσια ακαθάριστα έσοδα µέχρι 150.000€. Βιβλία δεύτερης κατηγορίας τηρούν οι 
επιχειρήσεις που έχουν ετήσια ακαθάριστα έσοδα έως 1.500.000€. Τέλος βιβλία 
τρίτης κατηγορίας τηρούν οι επιχειρήσεις που έχουν ετήσια ακαθάριστα έσοδα πάνω 
από 1.500.000€ υποχρεωτικά. Εάν κάποια επιχείρηση το επιθυµεί µπορεί να τηρεί 
βιβλία γ’ κατηγορίας προαιρετικά και µε µικρότερο ετήσιο τζίρο.  
 
2.4.1. ΒΙΒΛΙΑ Α & Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  

Όσον αφορά τα ξενοδοχεία που υποχρεούται να τηρούν βιβλία πρώτης 
κατηγορίας πρέπει να τηρούν βιβλίο εσόδων ή εναλλακτικά βιβλίο εσόδων – εξόδων. 
Ο επιτηδευµατίας που τηρεί βιβλία δεύτερης κατηγορίας πρέπει υποχρεωτικά να 
τηρεί µε το διπλογραφικό σύστηµα το ηµερολόγιο, το γενικό καθολικό, το αναλυτικό 
καθολικό και το βιβλίο απογραφών και ισολογισµών και το βιβλίο εσόδων – εξόδων.  

Ανεξάρτητα όµως από την κατηγορία βιβλίων που τηρεί µια ξενοδοχειακή 
µονάδα πρέπει να τηρεί βιβλίο ηµερήσιας κίνησης διανυκτερευόντων πελατών, σε 
αυτό καταχωρείται το όνοµα του πελάτη η ηµεροµηνία αφίξεως και αναχωρήσεως 
του και ο αριθµός δωµατίου του. Ακόµα, δελτίο παροχής υπηρεσιών εβδοµαδιαίος 
λογαριασµός. Στο δελτίο αναγράφονται τα στοιχεία του εκδότου και τον αύξοντα 
αριθµό εκδόσεως, επίσης το ονοµατεπώνυµο και η διεύθυνση του πελάτη και το 
ποσό των εξόδων του στο ξενοδοχείο. Τα βιβλία και στοιχεία που αναφέρονται 
πρέπει να θεωρηθούν στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. της επιχείρησης, εκτός από τα αναλυτικά 
καθολικά, σε αντίθετη περίπτωση δεν έχουν καµία ισχύ.  

∆εν γίνεται περεταίρω ανάλυση στα βιβλία Α και Β κατηγορίας γιατί οι 
κατηγορίες αυτές βιβλίων δεν έχουν εφαρµογή ∆.Λ.Π. 
 
2.4.2. ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

Οι ανώνυµες εταιρίες τηρούν πάντα βιβλία τρίτης κατηγορίας ανεξάρτητα από 
το ύψος των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων τους. Τα βιβλία της τρίτης κατηγορίας 
ορίζονται σε συνδυασµό διάφορων άρθρων. Σύµφωνα µε αυτά οι επιτηδευµατίες της 
τρίτης κατηγορίας βιβλίων θα πρέπει να τηρούν τα λογιστικά τους βιβλία κατά την 
διπλογραφική µέθοδο και µε οποιοδήποτε λογιστικό σύστηµα. Επιπλέον θα πρέπει να 
τηρεί το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο µόνο ως προς τη δοµή, την 
ονοµατολογία και το περιεχόµενό των πρωτοβάθµιων και δευτεροβάθµιων 
λογαριασµών, µε εξαίρεση τους λογαριασµούς της οµάδας 9, τους οποίους τηρούν 
µόνο οι ανώνυµες εταιρείες που ελέγχονται από το Σ.Ο.Ε.Λ.. µε την εφαρµογή όµως 
των ∆.Λ.Π. από όλες της εισηγµένες εταιρείες στο χρηµατιστήριο ο τρόπος τήρησης 
των βιβλίων έχει διαφοροποιηθεί.  

 
2.4.2.1. ΒΙΒΛΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

Τα βιβλία που οφείλει να τηρεί µια ανώνυµη εταιρεία σύµφωνα µε τις 
παρούσες διατάξεις είναι τα εξής: 
1) Βιβλίο απογραφών και ισολογισµών. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται η απογραφή 

ενάρξεως και στη συνέχεια στο τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσης καταγράφονται 
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ο ισολογισµός και η απογραφή τέλους χρήσης. Ο ισολογισµός συνοδεύεται από 
ανάλυση των αποτελεσµάτων χρήσης και πίνακα διανοµής κερδών. Το βιβλίο 
απογραφών και ισολογισµών υπογράφεται από τα άτοµα που έχουν ορισθεί για να 
υπογράψουν τον ισολογισµό, συνήθως ο πρόεδρος του ∆.Σ. ο ∆ιευθύνων 
Σύµβουλος και ο διευθυντής λογιστηρίου.  

2) Συγκεντρωτικό ηµερολόγιο. Στο τέλος κάθε µήνα σε αυτό καταχωρούνται 
συγκεντρωτικά όλες οι λογιστικές εγγραφές που προέρχονται από τα αναλυτικά 
ηµερολόγια. 

3) Γενικό καθολικό. Στο γενικό καθολικό µεταφέρονται όλες οι εγγραφές από το 
συγκεντρωτικό ηµερολόγιο. 

4) Αναλυτικά καθολικά, σε βιβλία ή καρτέλες. Εδώ ο κάθε πρωτοβάθµιος 
λογαριασµός αναλύεται σε δευτεροβάθµιο. 

5) Βιβλίο γραµµατίων εισπρακτέων και βιβλίο γραµµατίων πληρωτέων. Στα βιβλία 
αυτά καταχωρούνται ένα προς ένα τα γραµµάτια εισπρακτέα, αυτά που δίνονται 
από τους πελάτες αντί µετρητών και τα γραµµάτια πληρωτέα, αυτά που δίνονται 
στους προµηθευτές και τους λοιπούς συναλλασσόµενους αντί χρηµάτων. Τα 
βιβλία των γραµµατίων έχουν ειδική γραµµογράφηση, στην οποία 
συµπληρώνονται το ονοµατεπώνυµο του εκδότη, ποσό, χρονολογία λήξεως, 
χρονολογία πληρωµής, έτσι αντικαθιστούν τα αντίστοιχα αναλυτικά καθολικά 
των πρωτοβάθµιων λογαριασµών γραµµάτια εισπρακτέα και γραµµάτια 
πληρωτέα.  

6) Αναλυτικά ηµερολόγια. Όταν οι λογιστικές εγγραφές µιας επιχείρησης είναι λίγες 
τότε µπορεί η ανάλυση να γίνεται σε ένα ηµερολόγιο. Όταν όµως είναι πολλές οι 
εγγραφές αναγκαστικά θα χρησιµοποιήσει διάφορα αναλυτικά ηµερολόγια στο 
καθένα από τα οποία θα καταχωρούνται οµοειδής εγγραφές, για παράδειγµα 
µπορεί να χρησιµοποιεί το αναλυτικό ηµερολόγιο ταµείου, στο οποίο θα 
καταχωρεί τις πράξεις που γίνονται µετρητοίς, το ηµερολόγιο διαφόρων πράξεων 
στο οποίο θα καταχωρεί τις υπόλοιπες πράξεις που γίνονται συµψηφιστικά. 
Ακόµα µπορεί να χρησιµοποιεί ένα ιδιαίτερο ηµερολόγιο για τις πράξεις του 
ισολογισµού, σε αυτό γίνονται οι εγγραφές κλεισίµατος κάθε χρήσης. Τέλος εάν η 
επιχείρηση το κρίνει απαραίτητο µπορεί να έχει ειδικό ηµερολόγιο για τις αγορές 
ή τις πωλήσεις της, ή για οποιαδήποτε άλλη κατηγορία επιθυµεί. Τα δεδοµένα των 
αναλυτικών ηµερολογίων κάθε µήνα µεταφέρονται στο συγκεντρωτικό 
ηµερολόγιο. 

7) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων των γενικών συνελεύσεων. Στο βιβλίο 
πρακτικών αναφέρονται περιληπτικά οι συζητήσεις και αποφάσεις των γενικών 
συνελεύσεων των µετόχων είτε αυτές είναι τακτικές είτε είναι έκτακτες. Η 
καταχώρηση των συνελεύσεων γίνεται µε χρονολογική σειρά χωρίς να έχει 
σηµασία αν πρόκειται για τακτική ή έκτακτη συνέλευση. Παρόλο που δεν δίνεται 
από τον νόµο κάποιος συγκεκριµένος τρόπος τήρησης του βιβλίου πρακτικών, 
ωστόσο πρακτικά έχει διαµορφωθεί ένας τύπος τήρησης. Στην αρχή καταχωρείται 
η χρονολογία και  ο τόπος συγκλήσεως της, οι παρευρισκόµενοι και λαµβάνοντες 
µέρος σε αυτήν, η εκλογή προεδρείου και στη συνέχεια η συζήτηση και η λήψη 
αποφάσεων επί των θεµάτων της ηµερήσιας διατάξεως. 
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8) Βιβλίο πρακτικών γενικών συνεδριάσεων διοικητικού συµβουλίου. Οι συζητήσεις 
και οι αποφάσεις από τις συνεδριάσεις του διοικητικού συµβουλίου 
καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών. Τα πρακτικά ορισµένων συνεδριάσεων 
είναι απαραίτητο να υποβάλλονται στην εποπτεύουσα αρχή εντός είκοσι (20) 
ηµερών από την ηµέρα της συνεδρίασης.  

9) Βιβλίο µετόχων. Αυτό το βιβλίο έχει ειδική γραµµογράφηση, ώστε να µπορούν να 
καταχωρηθούν τα απαραίτητα στοιχεία του κάθε µέτοχου. Σε αυτό πρέπει να 
καταχωρηθεί το ονοµατεπώνυµο, το επάγγελµα, η διεύθυνση, ο αριθµός των 
µετοχών και των τίτλων που κατέχει. Όπως γίνεται κατανοητό και όπως άλλωστε 
γίνεται γνωστό από το άρθρο 8β του Κ.Ν. 2190/20 η επιχείρηση οφείλει να 
αναφέρει στο βιβλίο των µετόχων µόνο τους µέτοχους που είναι κάτοχοι 
ονοµαστικών µετοχών, διότι είναι αδύνατο να γίνει αναφορά στους κάτοχους των 
ανώνυµων µετοχών.  

10)Βιβλίο µετοχών. Ειδική γραµµογράφηση υπάρχει και σε αυτό το βιβλίο, για να         
είναι δυνατή η καταγραφή των τίτλων τόσο των ονοµαστικών όσο και των 
ανώνυµων µετοχών κατά αριθµητική σειρά και κατά σειρά έκδοσης. Σε αυτό το 
βιβλίο καταχωρούνται και οι προσωρινοί τίτλοι. 

 
2.4.2.2. ΒΙΒΛΙΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗΣ Α.Ε. 

Εκτός από τα προαναφερόµενα βιβλία τα οποία είναι απαραίτητο να τηρούνται 
από όλες τις ανώνυµες εταιρείες, χωρίς να έχει σηµασία αν πρόκειται για 
βιοµηχανικές ή εµπορικές εταιρείες, υπάρχουν και βιβλία τα οποία τηρούν 
αποκλειστικά τα ξενοδοχεία. Κάποια από τα βιβλία που αναφέρονται παρακάτω 
έχουν ήδη αναφερθεί απλώς τώρα θα αναλυθούν περισσότερο.  
I. ∆ελτία άφιξης και αναχώρησης πελατών. Τηρούνται υποχρεωτικά µε βάση 

αστυνοµικές διατάξεις και χωρίζονται σε δελτία ηµεδαπών και δελτία αλλοδαπών. 
Σε περίπτωση που υπάρχει γκρουπ άνω των δέκα (10) ατόµων κατά την χρονική 
περίοδο 1/6 – 30/9 υπάρχει η δυνατότητα να συµπληρωθεί «οµαδικό δελτίο» αντί 
για «ατοµικό δελτίο». Τα δελτία εκδίδονται από το Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο 
ανάλογα µε την κατηγορία των ξενοδοχείων.  
Τα δελτία είναι τριπλότυπα. Το πρώτο αντίτυπο έχει τίτλο «δελτίο άφιξης», 
συµπληρώνεται µε βάση τα στοιχεία του πελάτη κατά την άφιξη του και περιέχει 
όλα τα στοιχεία εκτός από την ηµεροµηνία αναχώρησης. Το αντίγραφο αυτό 
παραδίδεται στο τµήµα ασφαλείας µέχρι τη 01:00 το αργότερο. Το δεύτερο 
αντίγραφο φέρει τον τίτλο «δελτίο αναχώρησης», σε αυτό αναγράφεται η 
ηµεροµηνία αναχώρησης και παραδίδεται στο τµήµα ασφαλείας εντός 12 ωρών 
από την αναχώρηση του πελάτη. Το τρίτο αντίτυπο µε τον τίτλο «δελτίο άφιξης 
και αναχώρησης» αναφέρει όλα τα στοιχεία και παραµένει στο στέλεχος για το 
αρχείο του ξενοδοχείου. Τα στοιχεία του δελτίου είναι δυνατόν να µην είναι 
συµπληρωµένα σε περίπτωση που ο πελάτης είναι ∆ικαστής εν ενεργεία, 
θρησκευτικός αρχηγός ή επίσκοπος, ανώτατος αξιωµατικός, διπλωµάτης ή κάποιο 
άλλο επίσηµο πρόσωπο. Εάν ο πελάτης δεν έχει αστυνοµική ταυτότητα ή κάποιο 
άλλο επίσηµο έγγραφο, δηλώνει προφορικά τα στοιχειά του και το ξενοδοχείο 
υποχρεούται να ειδοποιήσει την αρµόδια Αστυνοµική Αρχή.  
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II. Βιβλίο κίνησης πελατών (πόρτας). Το βιβλίο πόρτας θεωρείται από το 
αστυνοµικό τµήµα και την εφορία και φυλάσσεται επί 5 χρόνια µετά την 
συµπλήρωση του. Και το βιβλίο κίνησης πελατών διακρίνεται σε ένα βιβλίο για 
τους ηµεδαπούς και άλλο ένα για τους αλλοδαπούς. Μόλις συµπληρωθούν τα 
δελτία αφίξεως όλα τα στοιχεία µεταφέρονται κατά συνεχή σειρά, χωρίς κενά 
διαστήµατα στο βιβλίο πόρτας. Στο βιβλίο αυτό καταχωρούνται το 
ονοµατεπώνυµο του πελάτη, η ηµεροµηνία άφιξης και αναχώρησης του και ο 
αριθµός δωµατίου υποχρεωτικά χωρίς αυτό να απαγορεύει κάποια άλλη 
παρατήρηση που θεωρεί η επιχείρηση απαραίτητη. 
Εάν ο πελάτης µένει στο ξενοδοχείο µε εντολή τουριστικού γραφείου, το οποίο 
και θα καταβάλει την αµοιβή, τότε στο βιβλίο συµπληρώνεται και η επωνυµία του 
τουριστικού γραφείου. Επίσης σε περίπτωση άφιξης κάπου γκρουπ σταλµένο από 
κάποιο πρακτορείο ή τουριστικό γραφείο, λόγω της δυσκολίας της άµεσης 
καταχώρησης του ονοµατεπώνυµου όλων των ατόµων του γκρουπ στο βιβλίο 
κίνησης πελατών καταχωρείται µόνο η επωνυµία του πρακτορείου ή του 
τουριστικού γραφείου, ο συνολικός αριθµός των ατόµων του γκρουπ µε 
παράλληλη διατήρηση της ονοµαστικής κατάστασης των πελατών του 
τουριστικού γραφείου ή του πρακτορείου. Τέλος, σε περίπτωση όπου γίνει 
κράτηση από οικογένειες τότε στο βιβλίο κίνησης πελατών καταχωρείται το 
όνοµα του προσώπου, µε το οποίο ο επιτηδευµατίας συναλλάσσεται και οι 
αριθµοί των αντίστοιχων δωµατίων που µισθώνει. ∆εν υπάρχει υποχρεωτική 
καταγραφή των ονοµάτων των υπόλοιπων µελών της οικογένειας που συνοδεύουν 
τον αντισυµβαλλόµενο. Ωστόσο, θεωρείται σκόπιµο να αναγράφεται ο αριθµός 
των ατόµων που συνοδεύουν τον πελάτη. Όπως είναι λογικό η απόδειξη παροχής 
υπηρεσιών εκδίδεται στο όνοµα του ατόµου, το οποίο είναι καταχωρηµένο στο 
βιβλίο πόρτας. 

III.  Μηνιαίο δελτίο κινήσεως ξενοδοχείων. Παρόλο που το δελτίο αυτό 
συµπληρώνεται για στατιστικούς λόγους εντούτοις η τήρησή του είναι 
υποχρεωτική. Το δελτίο είναι τριπλότυπο, από αυτά το πρώτο αντίτυπο στέλνεται 
στον Ε.Ο.Τ., το δεύτερο στο Επιµελητήριο και το τρίτο παραµένει στο αρχείο του 
ξενοδοχείου. Κάθε σελίδα του περιέχει κατά εθνικότητα, ηµεδαποί και αλλοδαποί 
πελάτες, το σύνολο των διανυκτερεύσεων του µήνα. 

IIII.  Βιβλίο εντυπώσεων πελατών. Ο αρχικός τίτλος του βιβλίου αυτού ήταν «βιβλίο 
παραπόνων» αλλά λόγω του ότι σπάνια οι πελάτες αναφέρουν σε αυτό παράπονα 
το βιβλίο αυτό µετονοµάστηκε σε «Βιβλίο εντυπώσεων πελατών». Η τήρηση του 
βιβλίου είναι υποχρεωτική και το βιβλίο θεωρείται από την τουριστική 
αστυνοµία. Το βιβλίο εντυπώσεων πρέπει να βρίσκεται πάντα στη reception σε 
εµφανές σηµείο ώστε οι πελάτες να µπορούν να γράψουν τις εντυπώσεις ή τα 
τυχόν παράπονά τους.  

IIIII.  ∆ελτίο αγοράς συναλλάγµατος – Βιβλίο συναλλάγµατος. Το βιβλίο 
συναλλάγµατος είναι χρήσιµο µόνο σε περιπτώσεις όπου ο πελάτης του 
ξενοδοχείου πληρώνει σε ξένο νόµισµα. Ο ταµίας  του ξενοδοχείου µετατρέπει 
την οφειλή του πελάτη από ευρώ σε ξένο νόµισµα και εισπράττει από αυτόν το 
αντίστοιχο ποσό. Για την αγορά συναλλάγµατος το ξενοδοχείο παίρνει άδεια από 
την Τράπεζα της Ελλάδος, µετά από έγκριση της Υπηρεσίας Προστασίας Εθνικού 
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Νοµίσµατος (Υ.Π.Ε.Ν.) και υποχρεώνεται να εκδίδει δελτίο αγοράς 
συναλλάγµατος και να ενηµερώνει το βιβλίο συναλλάγµατος.  
Το δελτίο αγοράς συναλλάγµατος είναι θεωρηµένο από την Υ.Π.Ε.Ν. και είναι 
τριπλότυπο, ένα αντίτυπο για τον πελάτη, ένα για την τράπεζα και το άλλο για το 
στέλεχος. Το δελτίο περιέχει τα στοιχεία του πελάτη, τρόπο πληρωµής (travelers 
cheques ή µετρητά), ποσό, τιµή και συνολική αξία συναλλάγµατος, ηµεροµηνία 
και υπογραφές του ταµία και του πελάτη. Η αγορά συναλλάγµατος χωρίς την 
έκδοση του δελτίου απαγορεύεται. Η µετατροπή του συναλλάγµατος γίνεται µε 
βάση τις ηµερήσιες τιµές που δίνονται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Το 
ξενοδοχείο από την στιγµή της έκδοσης του δελτίου έχει την υποχρέωση να 
εξαργυρώσει το συνάλλαγµα στην τράπεζα.  
Το βιβλίο συναλλάγµατος θεωρείται επίσης από την Υ.Π.Ε.Ν. και ενηµερώνεται 
από τα δελτία αγοράς συναλλάγµατος. Στο βιβλίο περιέχεται ο αριθµός δελτίων 
αγοράς συναλλάγµατος, η ηµεροµηνία παράδοσης συναλλάγµατος στην τράπεζα, 
ο αριθµός απόδειξης της τράπεζας, στήλες για κάθε νόµισµα, σφραγίδα και 
υπογραφή του υπαλλήλου της τράπεζας.  

IVII.  Απόδειξη παροχής υπηρεσιών. Στον λογαριασµό του πελάτη καταχωρούνται όλες 
οι προσφερόµενες υπηρεσίες σε αυτόν, εάν αυτές δεν έχουν εξοφληθεί µετρητοίς 
στα διάφορα τµήµατα του ξενοδοχείου. Η απόδειξη παροχής υπηρεσιών 
(Α.Π.Υ.)θεωρείται από την ∆ΟΥ και είναι τριπλότυπη. Το ένα αντίτυπο δίνεται 
στον πελάτη, το δεύτερο στο λογιστήριο και το τρίτο παραµένει στο στέλεχος για 
το αρχείο. Η κάθε Α.Π.Υ. περιλαµβάνει το ονοµατεπώνυµο του πελάτη, τον 
αριθµό των ατόµων, την ηµεροµηνία αφίξεως – αναχωρήσεως, το αναλυτικό ποσό 
ηµέρας, το υπόλοιπο προηγούµενης ηµέρας, το γενικό σύνολο, το ταµείο, το 
υπόλοιπο σε µεταφορά και 7 κάθετες στήλες που αντιπροσωπεύουν τις 7 ηµέρες.  

VII.  ∆ελτίο άφιξης και συµφωνηθείσας τιµής. Το δελτίο άφιξης συµπληρώνεται 
συνήθως σε ξενοδοχειακές µονάδες ανώτερης κατηγορίας, υπογράφεται από τον 
πελάτη και έχει την έννοια σύµβασης µεταξύ ξενοδοχείου και πελάτη και 
αναφέρεται στις απαιτήσεις και στις υποχρεώσεις των αντισυµβαλλοµένων. Το 
δελτίο αυτό περιλαµβάνει το ονοµατεπώνυµο του πελάτη, τον αριθµό δωµατίου, 
την ηµεροµηνία άφιξης και την συµφωνηθείσα τιµή. Ένα αντίγραφο του δελτίου 
δίνεται στον υπάλληλο που τηρεί την «ηµερήσια κατάσταση κίνησης πελατών», 
για να ανοίξει λογαριασµό στο όνοµα του πελάτη. 

VIII.  ∆ελτίο αλλαγής δωµατίου ή άλλης συµφωνίας. Οποιαδήποτε αλλαγή δωµατίου ή 
συµφωνίας γίνεται, ενηµερώνεται το δελτίο και στην συνέχεια τα επί µέρους 
τµήµατα του ξενοδοχείου που τα αφορά. 

VIIII.  Πλάνα δωµατίων. Στο πλάνο δωµατίων απεικονίζονται τα κατειληµµένα και κενά 
δωµάτια, τα ονόµατα των πελατών, η ηµεροµηνία άφιξης, η αναχώρησης και 
διάφορες παρατηρήσεις. Με την χρήση του πλάνου δωµατίων είναι πιο εύκολο 
για τον υπάλληλο της υποδοχής (reception) να γνωρίζει την κατάσταση των 
δωµατίων κάθε στιγµή. 

VIIIII.  Αλφαβητικό ευρετήριο πελατών. Οι πελάτες είναι καταχωρηµένοι κατά 
αλφαβητική σειρά για να είναι εύκολη η σύνδεση του αριθµού δωµατίου µε το 
τηλεφωνικό κέντρο ή για την παροχή πληροφοριών στους επισκέπτες του πελάτη. 
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IXII.  Καρτέλες πελατών. Στις καρτέλες γράφονται τα στοιχεία του πελάτη, η διεύθυνση 
µόνιµης κατοικίας του και το χρονικό διάστηµα που έµεινε στο ξενοδοχείο. Οι 
καρτέλες πελατών χρησιµοποιούνται για να πληροφορούµε τον πελάτη για ειδικές 
τιµές προσφορών, καινούργια τµήµατα του ξενοδοχείου και κάθε είδους 
πληροφορία που χρειάζεται.  

XII.  Απόδειξη καταθέσεως χρηµάτων και αντικειµένων προς φύλαξη. Εάν κάποιος 
πελάτης  που διαµένει στο ξενοδοχείο έχει αντικείµενα αξίας ή χρήµατα τα 
παραδίνει και φυλάσσονται στο χρηµατοκιβώτιο. Στην απόδειξη γράφονται το 
ονοµατεπώνυµο του πελάτη, ο αριθµός δωµατίου, τα χρήµατα ή τα αντικείµενα 
που δίνονται για φύλαξη, η ηµεροµηνία και η υπογραφή του υπαλλήλου. Όταν 
επιστραφούν τα χρήµατα ή τα αντικείµενα η απόδειξη ακυρώνεται. Η απόδειξη 
αυτή είναι τριπλότυπη, ένα αντίγραφο δίνεται στον πελάτη, ένα συνοδεύει τον 
φάκελο που φυλάσσεται στο χρηµατοκιβώτιο και το άλλο παραµένει στο 
στέλεχος. 

XIII.  Έντυπο µηνυµάτων. Με αυτό πληροφορούµε τον πελάτη για κάποιο µήνυµα που 
πήραµε για λογαριασµό του. Σε αυτό σηµειώνουµε τα στοιχεία του πελάτη που 
απευθύνεται το µήνυµα τα στοιχεία αυτού που τηλεφώνησε, την ώρα και το 
σχετικό µήνυµα που άφησε. Το έντυπο µηνυµάτων χρησιµοποιείται όλο και 
λιγότερο, λόγω της ανάπτυξης της τεχνολογίας. 

Τα βιβλία τα οποία αναφέρονται είναι υποχρεωτικό να τηρούνται από τα 
ξενοδοχεία, εάν κάποιο ξενοδοχείο κρίνει ότι είναι απαραίτητο µπορεί να τηρεί 
οποιοδήποτε βοηθητικό βιβλίο ή δελτίο επιθυµεί. 

 
2.5. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΟΥ Ε.Γ.Λ.Σ. 
 
2.5.1. ΟΜΑ∆Α 1: ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
 Στην οµάδα 1 περιλαµβάνεται το σύνολο των αγαθών, αξιών και δικαιωµάτων, 
τα οποία προορίζονται να παραµείνουν µακροχρόνια, στην ίδια περίπου κατάσταση, 
στην ξενοδοχειακή µονάδα. Στην ίδια οµάδα περιλαµβάνονται και τα έξοδα 
πολυετούς αποσβέσεως και οι µακροχρόνιες απαιτήσεις. Οι λογαριασµοί είναι οι 
παρακάτω, θα δοθεί µεγαλύτερη έµφαση στους λογαριασµούς 10 και 11 διότι 
αφορούν οικόπεδα και κτίρια την βασική δοµή µιας ξενοδοχειακής µονάδας. 

Οι λογαριασµοί 10 έως 15 αναφέρονται στα ενσώµατα πάγια στοιχεία, δηλαδή 
στα υλικά αγαθά που αποκτάει η ξενοδοχειακή µονάδα, µε σκοπό να τα χρησιµοποιεί 
ως µέσα δράσεως της κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής τους, που είναι 
οπωσδήποτε µεγαλύτερη του ενός έτους. 
� 10 Εδαφικές εκτάσεις. Εδαφική έκταση καλείται οποιαδήποτε έκταση γης, η 

κυριότητα της οποίας ανήκει στην ξενοδοχειακή µονάδα. Στον λογαριασµό 10.00 
«Γήπεδα – Οικόπεδα» παρακολουθούνται οι εκτάσεις πάνω στις οποίες έχουν 
κτιστεί και οργανωθεί οι ξενοδοχειακές µονάδες. Τα έξοδα διαµόρφωσης των 
εδαφικών εκτάσεων καταχωρούνται στον λογαριασµό 16.14 «Έξοδα κτήσεως 
ακινητοποιήσεων». Τα έξοδα αυτά αποσβένονται είτε εφάπαξ στη χρήση που 
πραγµατοποιήθηκαν είτε τµηµατικά και ισόποσα µέσα σε µια πενταετία. Όσων 
αφορά τα έξοδα διαµορφώσεως των εδαφικών εκτάσεων, παραδείγµατος χάρη 
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εκβραχισµός ή περίφραξη, χωρίζονται σε δύο κατηγορίες στα έξοδα 
διαµορφώσεως τα οποία δεν φθείρονται όπως είναι ο εκβραχισµός. Με τα έξοδα 
αυτού του είδους χρεώνεται ο σχετικός λογαριασµός της εδαφικής έκτασης και 
αυξάνει η αξία κτήσης του. Υπάρχουν και τα έξοδα διαµόρφωσης τα οποία 
φθείρονται, παραδείγµατος χάρη η περίφραξη, και κατά συνέπεια αποσβένονται. 
Τα έξοδα αυτά καταχωρούνται στο λογαριασµό 11.03 «Υποκείµενες σε απόσβεση 
διαµορφώσεις γηπέδων». Τα «Γήπεδα – Οικόπεδα» δεν αποσβένονται, δηλαδή 
δεν φθείρονται, σε περίπτωση όµως που υπάρχει κίνδυνος οικονοµικής 
απαξίωσης και υποτίµησης, τότε πρέπει να σχηµατιστεί µια ειδική πρόβλεψη, η 
οποία καταχωρείται στο λογαριασµό 44.10 «Προβλέψεις απαξιώσεως και 
υποτιµήσεως πάγιων στοιχείων» µε χρέωση του λογαριασµού 83.10 «Προβλέψεις 
απαξιώσεων και υποτιµήσεων πάγιων στοιχείων». Στον λογαριασµό 10.10 
παρακολουθούνται οι εδαφικές εκτάσεις που δε χρησιµοποιούνται παραγωγικά 
για τις ανάγκες της ξενοδοχειακής µονάδας, δηλαδή οι εδαφικές εκτάσεις οι 
οποίες βρίσκονται εκτός εκµεταλλεύσεως. Οι υπόλοιποι λογαριασµοί της οµάδας 
10 δεν αναφέρονται γιατί αναπτύσσονται ανάλογα µε τις ανάγκες τις εκάστοτε 
ξενοδοχειακής µονάδας.  

�   11 Κτίρια – Εγκαταστάσεις κτιρίων – τεχνικά έργα. Κτίρια είναι οι οικοδοµικές 
κατασκευές, οι οποίες προορίζονται για εκµετάλλευση ή άλλη δραστηριότητα της 
οικονοµικής µονάδας. Ως εγκαταστάσεις κτιρίων ονοµάζονται οι πρόσθετες 
εγκαταστάσεις, όπως είναι οι ηλεκτρονικές ή οι υδραυλικές εγκαταστάσεις. Οι 
εγκαταστάσεις αυτές είναι συνδεδεµένες µε τα κτίρια µε τέτοιο τρόπο ώστε η 
αποµάκρυνσή τους να µην είναι δυνατό να γίνει εύκολα ή χωρίς βλάβη του 
κτιρίου ή των εγκαταστάσεων. Οι εγκαταστάσεις κτιρίων παρακολουθούνται 
στους ίδιους λογαριασµούς, στους οποίους παρακολουθούνται και τα κτίρια στα 
οποία είναι συνδεδεµένες. Τεχνικά έργα είναι οι µόνιµες τεχνικές κατασκευές µε 
τις οποίες τροποποιείται το φυσικό περιβάλλον µε σκοπό την εξυπηρέτηση των 
δραστηριοτήτων της οικονοµικής µονάδας όπως για παράδειγµα περιφράξεις, 
δρόµοι και παρόµοια έργα. Τα κτίρια, οι εγκαταστάσεις κτιρίων και τα τεχνικά 
έργα παρακολουθούνται στους υπολογαριασµούς του λογαριασµού 11 αφού 
προηγουµένως έχει καταχωρηθεί η αξία κτήσης τους ή η αξία που προκύπτει από 
νόµιµη αναπροσαρµογή της αξίας του κτιρίου και το κόστος κατασκευής τους, 
όπως αυτό προκύπτει από τον λογαριασµό 15.01 «Κτίρια – εγκαταστάσεις 
κτιρίων – τεχνικά έργα υπό εκτέλεση», όταν πρόκειται για ιδιοκατασκευές. Όσων 
αφορά τα έξοδα αυτά καταχωρούνται ως εξής: τα έξοδα κτήσεως, όπως φόροι 
µεταβίβασης καταχωρούνται στο λογαριασµό 16.14 «Έξοδα κτήσεως 
ακινητοποιήσεων». Κάθε επέκταση, προσθήκη ή βελτίωση αυξάνει την αξία των 
κτιρίων και των τεχνικών έργων, ενώ η συντήρηση και επισκευή τους επιβαρύνει 
τα αποτελέσµατα χρήσης. Στον λογαριασµό 11.01 «Τεχνικά έργα εξυπηρετήσεως 
µεταφορών» παρακολουθούνται όσα από τα έργα εξυπηρετούν τις µεταφορές της 
ξενοδοχειακής µονάδας, για παράδειγµα γέφυρες ή τσιµεντοστρώσεις δρόµων. 
Στον λογαριασµό 11.02 «Λοιπά τεχνικά έργα» παρακολουθούνται τα τεχνικά 
έργα που εξυπηρετούν άλλους σκοπούς, όπως είναι οι πισίνες και τα γήπεδα golf. 
Τα έξοδα κατεδάφισης παλαιού κτιρίου καταχωρούνται στον λογαριασµό 11.03 
«Υποκείµενες σε απόσβεση διαµορφώσεις γηπέδων», εκτός κι αν ακολουθήσει 
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ανέγερση νέου κτιρίου, οπότε αυξάνουν το κόστος ανέγερσης του. Εάν υπάρξουν 
αποζηµιώσεις στους µισθωτούς του υπό κατεδάφιση κτιρίου τότε αυτές αυξάνουν 
το κόστος ανέγερσης του νέου. Η αναπόσβεστη αξία του κατεδαφισθέντος κτιρίου 
µεταφέρεται στον λογαριασµό 16.19 «Λοιπά έξοδα πολυετούς αποσβέσεως». 
Στους λογαριασµούς από 11.07 έως 11.10 παρακολουθούνται τα κτίρια και 
τεχνικά έργα που κατασκευάζονται, καθώς και τα έξοδα που γίνονται σε ακίνητα 
κυριότητας τρίτων, όταν η ξενοδοχειακή µονάδα έχει δικαίωµα χρήσεως για 
ορισµένο χρόνο που καθορίζεται συµβατικά, µετά την πάροδο του οποίου τα πιο 
πάνω έργα περιέρχονται στον κύριο του ακινήτου χωρίς αντάλλαγµα. Η 
απόσβεση των συγκεκριµένων κτιρίων και τεχνικών εγκαταστάσεων είναι 
ανάλογη µε το χρόνο της συµβατικής χρησιµοποίησής τους, µε την προϋπόθεση 
ότι ο συντελεστής απόσβεσης που προσδιορίζεται µε βάση το χρόνο 
χρησιµοποιήσεως, δεν θα είναι µικρότερος από το συντελεστή που εφαρµόζεται 
σε οµοειδή ιδιόκτητα πάγια στοιχεία. Σύµφωνα µε τον Ν. 2160/93 επιτρέπεται 
στις ξενοδοχειακές µονάδες η δηµιουργία τουριστικών λιµένων στην παραλία που 
βρίσκεται  µπροστά από τις εγκαταστάσεις τους, για την εξυπηρέτηση των 
πελατών τους, µε  την προϋπόθεση ότι η δυναµικότητα ελλιµενισµού σκαφών 
αναψυχής δεν θα ξεπερνά το 10% του αριθµού των δωµατίων της ξενοδοχειακής 
µονάδας. Ο Ν. 2160/93 έχει ισχύ µόνο για τις ξενοδοχειακές µονάδες, οι οποίες 
διαθέτουν πάνω από 200 δωµάτια και βρίσκονται σε απόσταση µεγαλύτερη από 
1χλµ από τον κοντινότερο τουριστικό λιµένα αναψυχής. Αξίζει να σηµειωθεί ότι 
ενώ τα έργα και οι εγκαταστάσεις, τα οποία κατασκευάζονται στην παραλία από 
τις ξενοδοχειακές µονάδες, ανήκουν κατά κυριότητα στο ∆ηµόσιο, η διοίκηση, η 
διαχείριση, η χρήση και η συντήρηση παραχωρείται µε απόφαση του Υπουργού 
Εθνικής Οικονοµίας στις ξενοδοχειακές µονάδες, χωρίς να καταβάλλεται από 
αυτές αντάλλαγµα τουλάχιστον για τα 20 πρώτα χρόνια. Μετά τα 20 χρόνια 
αποφασίζετε χρηµατικό αντάλλαγµα. Τέλος στους λογαριασµούς από 11.14 έως 
11.17 και από 11.21 έως 11.24 παρακολουθούνται όλα τα κτίρια και κτιριακές 
εγκαταστάσεις που δεν χρησιµοποιούνται παραγωγικά για τις ανάγκες της 
ξενοδοχειακής µονάδας.  

� 14 Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός. Στον λογαριασµό 14.00 «Έπιπλα» 
παρακολουθούνται τα κινητά αντικείµενα ή αυτά που είναι εγκατεστηµένα στην 
επιχείρηση αλλά µε τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατό να αποχωριστούν εύκολα 
από αυτήν και συνήθως προορίζονται για να συµπληρώσουν το χώρο. Ο 
λογαριασµός 14.01 «Σκεύη» περιλαµβάνει όλα τα είδη εστίασης τα οποία 
χρησιµοποιούνται για την εξυπηρέτηση των αναγκών του ξενοδοχείου, 
εστιατορίου, µπαρ όπως για παράδειγµα τα ψυγεία. Στους λογαριασµούς 14.02 
«Μηχανές γραφείου» και 14.03 «Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά 
συστήµατα» παρακολουθούνται κάθε είδους µηχανική µηχανή γραφείου και κάθε 
ηλεκτρονικό µηχάνηµα που εξυπηρετεί την οικονοµική µονάδα. Ο ιµατισµός 
(σεντόνια, κουβέρτες, πετσέτες κ.α.) της ξενοδοχειακής µονάδας περιλαµβάνεται 
στον λογαριασµό 14.07 «Ιµατισµός». Στον λογαριασµό 14.08 «Εξοπλισµός 
τηλεπικοινωνιών» περιέχονται κάθε είδους φορητά ή εγκατεστηµένα µέσα 
τηλεπικοινωνίας όπως για παράδειγµα ένα τηλεφωνικό κέντρο ή συσκευή fax.  
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�   15 Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές κτήσεως πάγιων στοιχείων. 
Στον λογαριασµό 15 παρακολουθούνται τα ποσά, τα οποία διαθέτονται για την 
κατασκευή νέων ενσώµατων πάγιων στοιχείων και τα ποσά που 
προκαταβάλλονται για την αγορά παρόµοιων στοιχείων. Το υπόλοιπο του 
λογαριασµού κατά την ηµέρα κλεισίµατος του ισολογισµού δείχνει το µη 
ολοκληρωµένο κόστος των πάγιων στοιχείων, τα οποία δεν έχουν ολοκληρωθεί ή 
δεν έχουν παραληφθεί. Τα πάγια στοιχεία µπορεί να κατασκευάζονται από την 
οικονοµική µονάδα µε δικά της µέσα ή από τρίτους µε υλικά που παρέχει όµως η 
οικονοµική µονάδα. Σε περίπτωση που το πάγιο στοιχείο κατασκευάζεται από την 
οικονοµική µονάδα µε δικά της µέσα το κόστος παραγωγής παρακολουθείται και 
προσδιορίζεται µε τους λογαριασµούς παραγωγής της οµάδας 9 ή υπολογίζεται 
εξωλογιστικά, εάν δεν εφαρµόζει σύστηµα αναλυτικής λογιστικής 
εκµεταλλεύσεως. Το κόστος που θα προσδιοριστεί κατά αυτό τον τρόπο 
καταχωρείται στην χρέωση του λογαριασµού 15 µε πίστωση του λογαριασµού 
78.00 «Ιδιοπαραγωγή και βελτίωση παγίων». Το κόστος αυτό παραµένει στους 
υπολογαριασµούς του λογαριασµού 15 µέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής. 
Στη συνέχεια το συνολικό κόστος της κατασκευής του πάγιου στοιχείου 
µεταφέρεται από τον λογαριασµό 15 στους λογαριασµούς των πάγιων στοιχείων 
11-14 και 16. Εάν η κατασκευή ολοκληρωθεί µέσα στην χρήση που άρχισε το 
κόστος µπορεί να καταχωρηθεί αµέσως στους λογαριασµούς 11-14 και 16 µε 
πίστωση του λογαριασµού 78.00. Στην περίπτωση που η κατασκευή γίνεται από 
τρίτους µε υλικά που τους παρέχει η οικονοµική µονάδα τότε το κόστος 
παραγωγής προσδιορίζεται από τους υπολογαριασµούς του λογαριασµού 15. Στην 
χρέωσή τους καταχωρείται η αξία των υλικών που αγοράζονται και η αξία των 
τιµολογίων των τρίτων κατασκευαστών. Εάν τα υλικά αυτά αποθηκεύονται στις 
αποθήκες της µονάδας εποµένως καταχωρούνται στην οµάδα 2 και από εκεί 
δίδονται στους τρίτους, η αξία τους καταχωρείται στην χρέωση του 15 µε 
πίστωση του 78.00. Ενδεχοµένως στους τρίτους κατασκευαστές να παρέχεται και 
κάποια υπηρεσία, αυτή επιβαρύνει το κόστος κατασκευής του παγίου. Τέλος, οι 
προκαταβολές που δίνονται στους κατασκευαστές πάγιων στοιχείων όπως και 
στους προµηθευτές υλικών κατασκευής ή προµηθευτές ολοκληρωµένων πάγιων 
στοιχείων καταχωρούνται στη χρέωση του 15.09 «Προκαταβολές κτήσεως παγίων 
στοιχείων». Με την λήψη του τιµολογίου πιστώνεται ο λογαριασµός 15.09 και 
χρεώνονται οι σχετικοί υπολογαριασµοί του λογαριασµού 15 ή των λογαριασµών 
πάγιων στοιχείων 11-14 και 16. Οι προκαταβολές αυτές που δίνονται µπορούν να 
καταχωρηθούν µε τους εξής τρόπους χωρίς αυτό να είναι απόλυτο: οι 
προκαταβολές που δίνονται για την εισαγωγή υλικών ή ολοκληρωµένων πάγιων 
στοιχείων από το εξωτερικό, ενδείκνυται να παρακολουθούνται στον λογαριασµό 
32.00 «Παραγγελίες πάγιων στοιχείων». Οι προκαταβολές που δίνονται στους 
προµηθευτές ή κατασκευαστές πάγιων στοιχείων του εσωτερικού, µπορούν να 
παρακολουθούνται στον λογαριασµό 50.08 «Προµηθευτές εσωτερικού πάγιων 
στοιχείων». Έτσι στο τέλος της χρήσης το υπόλοιπο του λογαριασµού 15 και τα 
χρεωστικά υπόλοιπα των υπολογαριασµών 32.00 και 50.08 εµφανίζονται στο 
ισοζύγιο σε ένα ενιαίο κονδύλι. 
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�  16 Ασώµατες ακινητοποιήσεις και έξοδα πολυετούς αποσβέσεως. Ο λογαριασµός 
16 χωρίζεται σε δύο κατηγορίες στις ασώµατες ακινητοποιήσεις ή άυλα στοιχεία, 
την οµάδα αυτή καλύπτουν οι λογαριασµοί 16.00 έως 16.09. Στην πρώτη 
κατηγορία εντάσσονται τα ασώµατα οικονοµικά αγαθά που αποκτούνται από την 
ξενοδοχειακή µονάδα, µε σκοπό να χρησιµοποιηθούν παραγωγικά για χρονικό 
διάστηµα µεγαλύτερο από ένα έτος. Στην δεύτερη κατηγορία ανήκουν τα έξοδα 
πολυετούς απόσβεσης, δηλαδή τα έξοδα που αποσβένονται τµηµατικά και 
πραγµατοποιούνται για την ίδρυση και οργάνωση της ξενοδοχειακής µονάδας, για 
την απόκτηση διαρκών µέσων εκµετάλλευσης και για την επέκταση και 
αναδιοργάνωσή της. Η οµάδα αυτή καλύπτεται µε τους λογαριασµούς 16.10 έως 
16.19.  

� 18 Συµµετοχές σε λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις. Στην οµάδα 18 
καταχωρούνται οι συµµετοχές σε άλλες οικονοµικές µονάδες, οποιασδήποτε 
νοµικής µορφής, οι οποίες εξασφαλίζουν την επιρροή πάνω σε αυτές και 
αποκτούνται µε σκοπό την µακροχρόνια κατοχή τους. Ακόµα περιλαµβάνει τις 
απαιτήσεις της ξενοδοχειακής µονάδας σε τρίτους, µόνον όµως αυτές για τις 
οποίες η προθεσµία εξοφλήσεως λήγει µετά από το τέλος της επόµενης χρήσεως. 

 
2.5.2. ΟΜΑ∆Α 2: ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 

Στην οµάδα 2 παρακολουθούνται όλα τα αποθέµατα της ξενοδοχειακής 
µονάδας, που προέρχονται από απογραφή ή αγορά και προορίζονται να πωληθούν ή 
να αναλωθούν για την λειτουργία, συντήρηση και επισκευή του ξενοδοχείου.  
• 20 Εµπορεύµατα. Είναι τα υλικά αγαθά που αγοράζονται από την επιχείρηση µε 
σκοπό την µεταπώλησή τους στην ίδια κατάσταση. Εµπορεύµατα για µια 
ξενοδοχειακή µονάδα είναι οι εφηµερίδες, τα τσιγάρα και όλα τα είδη του mini 
market.  

•  24 Πρώτες και βοηθητικές ύλες – Υλικά συσκευασίας. Είναι τα υλικά αγαθά που η 
απόκτησή τους σκοπό έχει τη κατασκευή προϊόντων. Για παράδειγµα το εστιατόριο 
του ξενοδοχείου επεξεργάζεται τρόφιµα. Υλικά συσκευασίας είναι τα αγαθά που 
αποκτά η επιχείρηση για την συσκευασία των προϊόντων ή εµπορευµάτων της ώστε 
να διατηρούνται σε καλή κατάσταση. 
• 25 Αναλώσιµα υλικά. Είναι τα υλικά που προορίζονται για την συντήρηση του 
πάγιου εξοπλισµού της και γενικά για την εξασφάλιση των αναγκαίων συνθηκών 
λειτουργίας των κύριων και βοηθητικών υπηρεσιών της όπως για παράδειγµα το 
πετρέλαιο. 
 
2.5.3. ΟΜΑ∆Α 3: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ 

Η οµάδα 3 παρακολουθεί της βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις, τα χρεόγραφα και 
τα διαθέσιµα περιουσιακά στοιχεία της ξενοδοχειακής µονάδας. Ως βραχυπρόθεσµες 
υποχρεώσεις χαρακτηρίζονται αυτές που είναι εισπρακτέες µέσα στην χρήση που 
ακολουθεί, κατά το κλείσιµο του ισολογισµού.  

� 30 Πελάτες. Στον λογαριασµό 30 παρακολουθούνται οι απαιτήσεις του 
ξενοδοχείου από την πώληση αγαθών και υπηρεσιών στους πελάτες της και 
σπάνια τυχόν υποχρεώσεις της έναντι πελατών της. Στον υπολογαριασµό 30.00 
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«Πελάτες εσωτερικού» παρακολουθούνται οι απαιτήσεις από πωλήσεις που 
γίνονται στο εσωτερικό της χώρας. Εξαίρεση γίνεται σε εκείνες που προέρχονται 
από πωλήσεις στο ελληνικό δηµόσιο ή σε Ν.Π.∆.∆ ή δηµόσιες υπηρεσίες, αυτές 
παρακολουθούνται στους λογαριασµούς 30.02 «Ελληνικό ∆ηµόσιο» και 30.03 
«Ν.Π.∆.∆. και ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις». Στον λογαριασµό 30.05 «Προκαταβολές 
πελατών» καταχωρούνται οι προκαταβολές που εισπράττει το ξενοδοχείο από 
πελάτες για µελλοντική συγκεκριµένη κράτηση δωµατίου. Η προκαταβολή 
συµψηφίζεται στην τελική εκκαθάριση του λογαριασµού του πελάτη. Εάν ο 
πελάτης δεν τηρήσει κάποιο όρο της συµφωνίας χάνει µέρος ή όλη την 
προκαταβολή , τότε το ποσό αυτό µεταφέρεται από τον  λογαριασµό  30.05 στον 
74.98.00 «Αποζηµιώσεις από πελάτες». Κατά  την είσπραξη της προκαταβολής 
εκδίδεται ένα γραµµάτιο είσπραξης  εις τετραπλούν, το πρωτότυπο παραµένει στο 
λογιστήριο, το ένα  αντίγραφο µε τίτλο «Απόδειξη είσπραξης» στέλνεται στον 
πελάτη, το άλλο αντίγραφο παραδίνεται στην υποδοχή για να ενηµερωθεί το 
σχετικό βιβλίο, στο οποίο παρακολουθούνται οι προκαταβολές πελατών και το 
τελευταίο αντίγραφο παραµένει στο στέλεχος. Ο λογαριασµός 30.08 «Πελάτες – 
πρακτορεία» παρακολουθεί τους πελάτες που στέλνονται από πρακτορεία. 
Πρακτορεία ονοµάζονται οι τουριστικές επιχειρήσεις που αναλαµβάνουν µεταξύ 
των άλλων δραστηριοτήτων τους την ενοικίαση δωµατίων στα ξενοδοχεία για 
λογαριασµό των πελατών τους. Η χρέωση σε αυτή την περίπτωση δεν γίνεται 
στον πελάτη αλλά στο πρακτορείο. Για τον λόγο αυτό ο πελάτης θα πρέπει να έχει 
µαζί του την εντολή χρέωσης (voucher) του πρακτορείου, στην οποία γίνεται η 
χρέωση της υποχρεώσεως που αναλαµβάνει να καλύψει το πρακτορείο για 
λογαριασµό του πελάτη του απέναντι στο ξενοδοχείο. Στον λογαριασµό 30.09 
«Πελάτες – άλλα ξενοδοχεία» καταχωρούνται οι πελάτες που στέλνονται από 
άλλο ξενοδοχείο προσωρινά µέχρι να ελευθερωθεί κάποιο δικό του δωµάτιο. Ο 
λογαριασµός 30.10 «Πελάτες πιστωτικών καρτών» αναφέρει τους πελάτες οι 
οποίοι µας έχουν ενηµερώσει ότι θα πληρώσουν µε πιστωτική κάρτα. Οι πελάτες 
αυτοί καταχωρούνται σε διαφορετικό λογαριασµό γιατί όταν γίνει η είσπραξη από 
την τράπεζα το ποσό του λογαριασµού είναι µειωµένο µε την προµήθεια της. 
Στον λογαριασµό 30.97 «Πελάτες επισφαλείς» και στον λογαριασµό 30.99 
«Επίδικοι πελάτες» παρακολουθούνται οι απαιτήσεις πελατών, που η είσπραξή 
τους γίνεται αµφίβολης είσπραξης και όταν καταθέτουµε δικαστική αγωγή 
εναντίων αυτών, αντίστοιχα. 

� 33 Χρεώστες διάφοροι. Ο λογαριασµός αυτό παρακολουθεί τις απαιτήσεις που 
δεν καλύπτονται από τους υπόλοιπους λογαριασµούς της οµάδας 3. Για 
παράδειγµα ο λογαριασµός 33.00 «Προκαταβολές προσωπικού» ή ο 33.13 
«Ελληνικό ∆ηµόσιο – προκαταβληµένοι και παρακρατηµένοι φόροι» και ο 
λογαριασµός 33.24 «Χρεώστες – πρακτορεία, άλλα ξενοδοχεία». Ο λογαριασµός 
33.24 αφορά αποκλειστικά τα ξενοδοχεία. Σε αυτόν καταχωρούνται οι πελάτες 
που µένουν στο ξενοδοχείο και είναι απεσταλµένοι από πρακτορεία ή άλλα 
ξενοδοχεία. Οι πελάτες αυτοί κατά την αναχώρηση τους, όπως έχει ήδη 
αναφερθεί, δεν πληρώνουν τον λογαριασµό, αυτός αποτελεί υποχρέωση για τα 
πρακτορεία ή τα άλλα ξενοδοχεία. Όταν τους στείλουµε τον λογαριασµό 
πιστώνουµε τον λογαριασµό 30.08 «Πελάτες – πρακτορεία» ή 30.09 «Πελάτες – 
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άλλα ξενοδοχεία» και χρεώνουµε τον 33.23 «Χρεώστες – πρακτορεία» ή 33.34 
«Χρεώστες – άλλα ξενοδοχεία» αντίστοιχα.  

 
2.5.4. ΟΜΑ∆Α 4: ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ – ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ – ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 Η οµάδα 4 αναφέρεται στην καθαρή θέση, δηλαδή στο ίδιο κεφάλαιο κάθε 
ξενοδοχειακής µονάδας. Στις προβλέψεις τις οποίες κάνει, δηλαδή παρακρατεί ένα 
ποσό κατά το κλείσιµο του ισολογισµού της ξενοδοχειακής µονάδας, σε βάρος του 
λογαριασµού γενικής εκµετάλλευσης ή του λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσεως. 
Μακροχρόνιες υποχρεώσεις αναφέρονται στις υποχρεώσεις των οποίων η προθεσµία 
εξόφλησης είναι µετά το τέλος της επόµενης χρήσης. ∆εν αναφέρονται περισσότερες 
πληροφορίες για την οµάδα 4, διότι δεν διαφέρει ο χειρισµός της σε µια 
ξενοδοχειακή µονάδα από οποιαδήποτε άλλη µορφή εταιρείας. Αξίζει όµως λόγω της 
φύσεως της επιχείρησης να αναφερθούµε στον λογαριασµό 41.10 «Επιχορηγήσεις 
πάγιων επενδύσεων», εδώ καταχωρούνται τα ποσά που εισπράττει η ξενοδοχειακή 
µονάδα από το Κράτος για την απόκτηση πάγιων στοιχείων µε βάση ισχύοντα 
αναπτυξιακό νόµο.  

 

2.5.5. ΟΜΑ∆Α 5: ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ. 
 Η οµάδα 5 αναφέρεται σε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησης, των οποίων η 
προθεσµία εξόφλησης λήγει µέχρι το τέλος της επόµενης χρήσης. 

� 50 Προµηθευτές. Παρακολουθούνται οι δοσοληψίες του ξενοδοχείου µε τους 
προµηθευτές της. Στον λογαριασµό 50.00 «Προµηθευτές εσωτερικού» και 50.01 
«Προµηθευτές εξωτερικού» καταχωρούνται οι υποχρεώσεις της ξενοδοχειακής 
µονάδας από τις επί πιστώσει αγορές της από προµηθευτές εσωτερικού και 
εξωτερικού αντίστοιχα. Ο λογαριασµός 50.04 «Προµηθευτές – εγγυήσεις ειδών 
συσκευασίας» αναφέρεται στα ποσά που καταβάλλει το ξενοδοχείο στους 
προµηθευτές της ως εγγύηση για την κανονική επιστροφή των ειδών 
συσκευασίας, τα οποία παραλαµβάνει µε την υποχρέωση να τα επιστρέψει. 
Τέτοια είδη χρησιµοποιούνται κυρίως από τα τµήµατα του εστιατορίου και του 
µπαρ, όπως είναι τα µπουκάλια και τα βαρέλια των ποτών. Όταν τα είδη 
συσκευασίας επιστρέφονται πιστώνεται ο λογαριασµός και εξισώνεται.  

� 54 «Υποχρεώσεις από φόρους – τέλη». Στον λογαριασµό αυτό παρακολουθούνται 
όλες οι υποχρεώσεις της επιχείρησης από φόρους και τέλη προς το Ελληνικό 
∆ηµόσιο, τους δήµους, τις κοινότητες και λοιπούς οργανισµούς δηµοσίου 
δικαίου. Στον λογαριασµό 54.00 «Φόρος Προστιθέµενης Αξίας» καταχωρείται ο 
Φ.Π.Α. από τις εισροές και τις εκροές της ξενοδοχειακής µονάδας. Ο Φ.Π.Α. που 
αποµένει, εάν από το φόρο εκροών αφαιρεθεί ο φόρος εισροών, αποδίδεται από 
την επιχείρηση στο ∆ηµόσιο. Το τυχόν χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασµού στο 
τέλος της χρήσεως µεταφέρεται στο λογαριασµό 33.13 «Ελληνικό ∆ηµόσιο – 
Προκαταβληµένοι και Παρακρατηµένοι Φόροι» και φανερώνει την απαίτηση της 
επιχείρησης για επιστροφή του φόρου ή συµψηφισµό. Ιδιαίτερο χειρισµό έχει ο 
λογαριασµός 54.10 «Φόρος παρεπιδηµούντων – ∆ηµοτικός φόρος». Ο φόρος 
παρεπιδηµούντων εισπράττεται από τους πελάτες και αποδίδεται από την 
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ξενοδοχειακή µονάδα στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. ή το ∆ηµοτικό Ταµείο υπέρ του 
∆ήµου, µέσα στην ίδια προθεσµία µε την απόδοση του Φ.Π.Α., δηλαδή κάθε 
µήνα για τις ξενοδοχειακές µονάδες που τηρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας και 
κάθε τρίµηνο για τις υπόλοιπες, και συγχρόνως µε την καταβολή των τελών 
υποβάλλεται εκτός από τη σχετική δήλωση και αντίγραφο εκκαθαριστικού 
σηµειώµατος του Φ.Π.Α. Το τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων είναι 0,50% επί 
του λογαριασµού του πελάτη για το έτος 2009 και από το 2010 κι έπειτα θα 
επανέλθει στο 2%. 

� 55 «Ασφαλιστικοί οργανισµοί». Παρακολουθούνται οι υποχρεώσεις της 
ξενοδοχειακής µονάδας προς  τα ασφαλιστικά ταµεία από τις εργοδοτικές 
εισφορές και τις κρατήσεις εργαζοµένων. Εάν υπάρχουν οφειλές εκτός από αυτές 
που εµφανίζονται στους υπολογαριασµούς του 55 «Ασφαλιστικοί οργανισµοί» 
και οι οφειλές αυτές αφορούν τη χρήση µέσα στην οποία βεβαιώνονται, 
καταχωρούνται στους υπολογαριασµούς του λογαριασµού 55, µε αντίστοιχη 
χρέωση των υπολογαριασµών του λογαριασµού 60 «Αµοιβές και έξοδα 
προσωπικού». Σε αντίθετη περίπτωση, εάν δηλαδή οι οφειλές αφορούν 
προηγούµενες χρήσεις, καταχωρούνται στον λογαριασµό 55.99 «Κρατήσεις και 
εισφορές καθυστερούµενες προηγούµενων χρήσεων», µε χρέωση των 
υπολογαριασµών του 82.00 «Έξοδα προηγούµενων χρήσεων». Στον λογαριασµό 
55.00 «Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων» παρακολουθούνται οι υποχρεώσεις της 
ξενοδοχειακής µονάδας στο Ι.Κ.Α. από την 01/08/08 το Τ.Α.Ξ.Υ. µετατρέπεται 
σε Τ.Α.Π.Ι.Τ. και αλλάζουν τα ποσοστά κρατήσεων. Για όσους εργάζονται στην 
υποδοχή ή στο λογιστήριο, οι κρατήσεις για το Ι.Κ.Α. είναι 15,60% για τους 
εργαζόµενους και 27,26% για τον εργοδότη. Για τους υπόλοιπους εργαζοµένους 
τα ποσοστά είναι 19,05% και 29,41% αντίστοιχα. Το Τ.Α.Π.Ι.Τ. είναι 2,00% και 
για τους εργαζοµένους και για τον εργοδότη για τους παλιούς ασφαλιζόµενους. 
Για τους νέους ασφαλιζόµενους είναι 4,00% για τους εργαζόµενους ενώ ο 
εργοδότης δεν επιβαρύνεται. Λόγω του ότι το Τ.Α.Π.Ι.Τ. έχει χαµηλότερες 
κρατήσεις από αυτές που είχε το Τ.Α.Ξ.Υ. προστέθηκαν κάποιοι ειδικοί 
λογαριασµοί κρατήσεων οι οποίοι είναι 0,40% για τους ασφαλιζόµενους και 
0,80% για τον εργοδότη, ανεξάρτητα από την θέση εργασίας του εργαζόµενου και 
αν ανήκει στο παλιό ή νέο σύστηµα ασφάλισης.  

� 56 «Μεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού». Οι λογαριασµοί αυτοί εξυπηρετούν 
το σκοπό της αναµορφώσεως των λογαριασµών του ισολογισµού στο πραγµατικό 
µέγεθος κατά την ηµεροµηνία λήξης της χρήσης. Οι υπολογαριασµοί αυτού του 
λογαριασµού αναφέρονται κυρίως σε έσοδα επόµενων χρήσεων, σε δεδουλευµένα 
έξοδα και σε αγορές υπό τακτοποίηση. Στον υπολογαριασµό 56.03 «Εκπτώσεις 
επί πωλήσεων χρήσεως υπό διακανονισµό» καταχωρούνται οι εκπτώσεις επί 
πωλήσεων που δικαιούνται οι πελάτες της ξενοδοχειακής µονάδας, για τις οποίες 
δεν είναι γνωστό κατά το κλείσιµο του ισολογισµού το ακριβές ύψος τους, µε 
χρέωση των λογαριασµών 70 – 73. Όταν κατά την επόµενη χρήση 
οριστικοποιούνται µεταφέρονται στο λογαριασµό 53.06 στους λογαριασµούς των 
πελατών. Αυτού του είδους οι πωλήσεις αναφέρονται κυρίως σε συµφωνίες 
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µεταξύ του ξενοδοχείου και πρακτορείων και οι αντίστοιχες εκπτώσεις γίνονται 
βάσει του τζίρου που κάνουν οι πελάτες που στέλνονται από το πρακτορείο.  

 

2.5.6. ΟΜΑ∆Α 6: ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟ∆Α ΚΑΤ’ ΕΙ∆ΟΣ 
 Στην οµάδα αυτή παρακολουθούνται κατ’ είδος τα έξοδα που αφορούν την 
οµαλή εκµετάλλευση της χρήσης και οι ετήσιες επιβαρύνσεις για αποσβέσεις και 
προβλέψεις, που ενσωµατώνονται στο λειτουργικό κόστος. Στην οµάδα 6 
περιλαµβάνονται οι λογαριασµοί για τις αµοιβές προσωπικού, τρίτων και κάθε 
είδους παροχής από την επιχείρηση προς το προσωπικό. 

� 62 «Παροχές τρίτων». Στον λογαριασµό αυτό καταχωρούνται τα αντίτιµα για την 
παροχή υπηρεσιών από τρίτους. Ο σηµαντικότερος ίσως υπολογαριασµός είναι 
αυτός που αναφέρεται στις επισκευές και συντηρήσεις των πάγιων στοιχείων της 
ξενοδοχειακής µονάδας. Οι υπολογαριασµοί του λογαριασµού 62 αναπτύσσονται 
ανάλογα µε τις ανάγκες της µονάδας. 

� 64 «∆ιάφορα έξοδα». Στους υπολογαριασµούς του 64 καταχωρούνται  όλα τα 
κατ’ είδος οργανικά έξοδα που δεν καταχωρούνται σε οποιοδήποτε άλλο 
λογαριασµό της οµάδας 6. Στον λογαριασµό 64.08 «Υλικά άµεσης ανάλωσης» 
καταχωρούνται τα διάφορα αναλώσιµα υλικά, τα οποία κατά την αγορά τους δεν 
εισάγονται στα αποθέµατα της οµάδας 2, γιατί προορίζονται να αναλωθούν 
σύντοµα ή είναι µικρή η αξία τους. Τα κυριότερα υλικά άµεσης ανάλωσης είναι 
τα υλικά καθαρισµού. 

� OVERBOOKING. Είναι ένας λογαριασµός της οµάδας 6, µε ιδιαίτερη σηµασία. 
Ο λογαριασµός αυτός αναπτύσσεται σε όποιο υπολογαριασµό κρίνει απαραίτητο 
το λογιστήριο και σε αυτόν παρακολουθεί τους πελάτες που στέλνει σε άλλα 
ξενοδοχεία. Αυτό συµβαίνει όταν το ξενοδοχείο έχει 100% πληρότητα και δεν 
µπορεί να εξυπηρετήσει τους πελάτες του εποµένως, τους στέλνει σε κάποιο άλλο 
ξενοδοχείο για µια βραδιά συνήθως. Επειδή η χρέωση της διανυκτέρευσης 
βαρύνει το ξενοδοχείο κι όχι τον πελάτη, το ξενοδοχείο παρακολουθεί την 
χρέωση του πελάτη στον λογαριασµό overbooking.  

 

2.5.7. ΟΜΑ∆Α 7: ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟ∆Α ΚΑΤ’ ΕΙ∆ΟΣ 
 Η οµάδα 7 αναφέρεται στα κατ’ είδος έσοδα που πραγµατοποιούνται από την 
οµαλή εκµετάλλευση της χρήσεως.  

� 73 «Πωλήσεις υπηρεσιών». Ή έσοδα από παροχή υπηρεσιών, στον λογαριασµό 
73 παρακολουθούνται τα έσοδα της ξενοδοχειακής µονάδας από την πώληση 
υπηρεσιών σε τρίτους, µε την προϋπόθεση ότι οι υπηρεσίες αυτές υπάγονται στην 
κύρια δραστηριότητά της. ∆ιαφορετικά καταχωρούνται στον λογαριασµό 75 
«Έσοδα παρεπόµενων ασχολιών». Ο λογαριασµός που έχει ιδιαίτερη σηµασία για 
µια ξενοδοχειακή µονάδα είναι ο 73.09 «Έσοδα χρονοµεριστικής µίσθωσης» 
(time sharing). Το time sharing είναι ένα απαραίτητο συµπλήρωµα της 
τουριστικής προσφοράς και η εφαρµογή της είναι ελεγχόµενη από την Ε.Ο.Τ. για 
να µην υπάρξει καταστρατήγηση διατάξεων, που έχουν τεθεί για την προστασία 
κρατικών συµφερόντων. Οι συµβάσεις χρονοµεριστικών συµβάσεων είναι 
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πολυετής συνήθως κυµαίνονται από 5 έως 60 χρόνια, για αυτό και το ποσό της 
αµοιβής κατανέµεται ανάλογα µε το χρόνο µίσθωσης και σε κάθε διαχειριστική 
περίοδο εκδίδεται θεωρηµένη διπλότυπη Α.Π.Υ. ανεξάρτητα από το εάν ο 
µισθωτής είναι Έλληνας ή αλλοδαπός.  

� 74 «Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα πωλήσεων». Ο λογαριασµός αυτός 
παρακολουθεί τα έσοδα που πραγµατοποιούνται από την ξενοδοχειακή µονάδα 
από επιχορηγήσεις του Κράτους. Στον λογαριασµό 74.00 «Επιχορηγήσεις 
πωλήσεων», καταχωρούνται οι επιχορηγήσεις που χορηγούνται στην 
ξενοδοχειακή µονάδα µε οποιοδήποτε τρόπο από το Κράτος ή από Νοµικά 
Πρόσωπα και Οργανισµούς που ελέγχονται από το Κράτος, για να πραγµατοποιεί 
πωλήσεις ή άλλης µορφής εκµετάλλευση σε τιµές που για την ίδια θεωρούνται 
ασύµφορες. Για να καταχωρηθούν στα βιβλία της επιχείρησης τα έσοδα από 
επιχορηγήσεις θα πρέπει να είναι βέβαια και εκκαθαρισµένα, δηλαδή να µην 
τελούν υπό αίρεση ή προθεσµία και να αποδεικνύονται εγγράφως. ∆ηλαδή, 
καταχωρούνται τα έσοδα, για τα οποία η Τράπεζα της Ελλάδος ή οποιαδήποτε 
άλλη αρχή έχει γνωστοποιήσει στην ξενοδοχειακή µονάδα ότι είναι δυνατή η 
είσπραξή τους, ή όταν τα έσοδα αυτά έχουν προκύψει από απόλυτα 
δικαιολογηµένους υπολογισµούς της ξενοδοχειακής µονάδας, οι οποίοι 
βασίζονται σε διατάξεις νόµων ή σε αποφάσεις αρµόδιων κρατικών ή 
εξουσιοδοτηµένων από το κράτος οργάνων. Από τα βέβαια και εκκαθαρισµένα 
έσοδα, όσα αφορούν έσοδα της κλειόµενης χρήσης καταχωρούνται στον 74, και 
όσα αφορούν πωλήσεις προηγούµενων χρήσεων καταχωρούνται στην πίστωση 
του 81 «Έξοδα και έσοδα προηγούµενων χρήσεων». Η κυριότερη µορφή 
επιχορήγησης είναι οι διανυκτερεύσεις από την Εργατική Εστία µε το πρόγραµµα 
Κοινωνικού Τουρισµού.  

 

2.5.8. ΟΜΑ∆Α 9: ΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 
ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 
 Η οµάδα 9 αποτελεί την αναλυτική λογιστική της εκµετάλλευσης. Το 
αντικείµενο της οµάδας 9 µιας ξενοδοχειακής µονάδας είναι το έργο προσδιορισµού 
του κόστους λειτουργίας των διαφόρων εκµεταλλεύσεων των τµηµάτων αυτών και 
των λειτουργιών τους καθώς και των αναλυτικών αποτελεσµάτων. Συγκεκριµένα µε 
τις εγγραφές της αναλυτικής λογιστικής της ξενοδοχειακής µονάδας, προσδιορίζεται 
το κόστος λειτουργίας του ξενοδοχείου και των τµηµάτων του δηλαδή των 
υπνοδωµατίων, του µπαρ, του εστιατορίου κ.α. καθώς και το κόστος των 
λειτουργιών. Για να λειτουργήσει σωστά η αναλυτική λογιστική θα πρέπει να έχει 
αυτόνοµο σύστηµα λειτουργίας προσαρµοσµένο στις ανάγκες της. Οι λογαριασµοί 
που εντάσσονται στην οµάδα 9 είναι: 90 «∆ιάµεσοι – Αντικριζόµενοι λογαριασµοί», 
91 «Ανακατάταξη εξόδων, αγορών και εσόδων», 92 «Κέντρα κόστους», 94 
«Αποθέµατα», 96 «Έσοδα µικτά αναλυτικά αποτελέσµατα», 98 «Αναλυτικά 
Αποτελέσµατα» στους υπολογαριασµούς της οµάδας 9 µεταφέρονται τα µεγέθη από 
τις οµάδες 2, 6, 7, και 8 (81 – 85) της γενικής εκµετάλλευσης. Αναλυτικότερα: 
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� 90 «∆ιάµεσοι αντικριζόµενοι λογαριασµοί». Οι υπολογαριασµοί του 90 
θεωρούνται ως κρίκοι µεταξύ της γενικής και αναλυτικής λογιστικής. Τα 
δεδοµένα της γενικής λογιστικής µεταφέρονται στην αναλυτική για να 
προσδιοριστεί το κόστος των προσφερόµενων υπηρεσιών και των αναλυτικών 
αποτελεσµάτων. Για την µεταφορά αυτή δεν γίνεται καµία χρέωση ή πίστωση 
στην γενική λογιστική. Έτσι οι λογαριασµοί του 90 έχουν αντικριζόµενες 
χρεοπιστώσεις µε τους λογαριασµούς των οµάδων 2 «Αποθέµατα», 6 «Οργανικά 
έξοδα κατ’ είδος», 7 «Οργανικά έσοδα κατ’ είδος» και 8 «Λογαριασµοί 
αποτελεσµάτων». Τα υπόλοιπα τους στο τέλος της χρήσης είναι ίσα αλλά 
αντίθετα µε τα υπόλοιπα των αντίστοιχων λογαριασµών της Γενικής Λογιστικής.  

� 91 «Ανακατάταξη εξόδων, αγορών και εσόδων». Οι υπολογαριασµοί του 
λογαριασµού 91 χρησιµοποιούνται όταν η ξενοδοχειακή µονάδα κρίνει σκόπιµο 
να κατατάξει τα έξοδα κατά τρόπο διαφορετικό από εκείνο της γενικής 
λογιστικής. Έτσι είναι δυνατόν να ζητείται η κατάταξη των εξόδων της 
εκµετάλλευσης των υπνοδωµατίων σε σταθερά και µεταβλητά. Όταν ζητείται 
διαφορετική κατάταξη για τα έσοδα, για την παροχή πρόσθετων πληροφοριών 
χρήσιµων για τη διοίκηση της ξενοδοχειακής µονάδας, π.χ. κατάταξη των εσόδων 
ανάλογα µε την χώρα προέλευσης του πελάτη. Όταν δεν είναι δυνατός ο άµεσος 
µερισµός των εξόδων στα κέντρα κόστους. Στην περίπτωση αυτή χρεώνεται ο 
λογαριασµός 91.05 «Οργανικά έξοδα κατ’ είδος προς µερισµό» και πιστώνεται ο 
λογαριασµός 90.06 «Οργανικά έξοδα κατ’ είδος λογισµένα». Μετά την κατάρτιση 
του φύλλου µερισµού ο λογαριασµός 91.05 πιστώνεται και παράλληλα 
χρεώνονται οι λογαριασµοί 92 «Κέντρα κόστους» και ενδεχοµένως του 940. Έτσι 
ο λογαριασµός 91.05 λειτουργεί ως διάµεσος ανάµεσα στον 90 και των 92. Ο 
λογαριασµός 91.05 δεν χρησιµοποιείται όταν η µεταφορά των µεγεθών από την 
γενική στην αναλυτική λογιστική γίνεται στο τέλος κάθε µήνα µε βάση το φύλλο 
µερισµού των εξόδων το οποίο καταρτίζεται για τις ανάγκες της αναλυτικής 
λογιστικής και σε αυτό καθορίζονται τα κέντρα κόστους. Τέλος, οι 
υπολογαριασµοί του 91 χρησιµοποιούνται όταν η ξενοδοχειακή µονάδα 
ενδιαφέρεται για τον προσδιορισµό βραχύχρονων αποτελεσµάτων. Σε αυτή την 
περίπτωση καταχωρούνται στους λογαριασµούς έσοδα ή έξοδα τα οποία δεν είναι 
δυνατό να λογιστικοποιούνται στη γενική λογιστική µέσα στο µήνα που 
πραγµατοποιούνται.  

� 92 «Κέντρα κόστους». Οι υπολογαριασµοί του 92 παρακολουθούν το κόστος των 
βασικών λειτουργιών. Στους λογαριασµούς αυτούς συγκεντρώνονται τα οργανικά 
έξοδα τα οποία όµως µερίζονται σε κάθε λειτουργία µε κριτήριο τον προορισµό 
τους και όχι το είδος τους. Επειδή η κατανοµή γίνεται µε βάσει τον προορισµό 
τους έχουµε τους παρακάτω υπολογαριασµούς 92.00 «Έξοδα παραγωγικής 
λειτουργίας» εδώ συγκεντρώνονται τα έξοδα λειτουργίας του ξενοδοχείου 
επιµερισµένα χωριστά κατά τµήµα όπως, έξοδα τµήµατος δωµατίων, έξοδα 
εστιατορίου και έξοδα µπαρ. Στον λογαριασµό 92.00 περιλαµβάνονται τα άµεσα 
υλικά και τα οργανικά έξοδα της οµάδας 6 τα οποία µερίζονται στα διάφορα 
τµήµατα µε το φύλλο µερισµού. Στον λογαριασµό 92.01 «Έξοδα διοικητικής 
λειτουργίας» περιλαµβάνονται τα οργανικά έξοδα της οµάδας 6, εκτός από 
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τόκους και συναφή έξοδα, που αφορούν τη διοίκηση. Το συνολικό κόστος 
διοίκησης βαρύνει τα µικτά αποτελέσµατα και µεταφέρεται στο λογαριασµό 
98.99 «Αποτελέσµατα χρήσεως». Στο λογαριασµό 92.03 «Έξοδα λειτουργίας 
διαθέσεως» συγκεντρώνεται το κόστος της λειτουργίας διαθέσεως δηλαδή τα 
οργανικά έξοδα της οµάδας 6, χωρίς τόκους, που πραγµατοποιούνται µε 
προορισµό την διάθεση των υπηρεσιών κάθε τµήµατος της ξενοδοχειακής 
µονάδας. Το σύνολο του κόστους της λειτουργίας διάθεσης µεταφέρεται στο 
λογαριασµό 98.99 «Αποτελέσµατα χρήσεως». Και στον λογαριασµό 92.04 
«Έξοδα χρηµατοοικονοµικής λειτουργίας» µεταφέρονται οι τόκοι και τα συναφή 
έξοδα. Το κόστος αυτό, κατά το µέρος που δεν βαρύνει τις υπόλοιπες λειτουργίες 
µεταφέρεται στο λογαριασµό 98.99 «Αποτελέσµατα χρήσεως». 

� 94 «Αποθέµατα». Στους υπολογαριασµούς του 94 παρακολουθούνται τα 
αποθέµατα της ξενοδοχειακής µονάδας τα οποία αγοράζει. Τα αποθέµατα που 
αναφέρονται είναι αυτά της οµάδας 2 από την Γενική Λογιστική. Ο λογαριασµός 
94 αναπτύσσεται όπως εξυπηρετεί την κάθε ξενοδοχειακή µονάδα. Η τελευταία 
όµως υποδιαίρεση του λογαριασµού αφορά την µερίδα της αποθήκης.  

� 96 «Έσοδα – µικτά αναλυτικά αποτελέσµατα». Στην πίστωση των 
υπολογαριασµών του λογαριασµού 96 µεταφέρονται τα έσοδα τα οποία είναι 
καταχωρηµένα στην οµάδα 7 «Οργανικά έσοδα κατ’ είδος» και τα αναλυτικά 
αποτελέσµατα εκµετάλλευσης. Συγκεκριµένα στους υπολογαριασµούς 96.00 έως 
96.19 µεταφέρονται τα έσοδα της οικονοµικής µονάδας, τα οποία αντλούνται από 
την οµάδα 7. Στον υπολογαριασµό 96.20 µεταφέρεται το κόστος των πωληµένων 
εµπορευµάτων, προϊόντων ή υπηρεσιών. Και στον υπολογαριασµό 96.22 
µεταφέρονται τα µικτά αναλυτικά αποτελέσµατα της εκµετάλλευσης.  

� 98 «Αναλυτικά αποτελέσµατα». Στους υπολογαριασµούς του λογαριασµού 98 
συγκεντρώνονται στο τέλος της χρήσης τα υπόλοιπα όλων των αποτελεσµατικών 
λογαριασµών. Συγκεκριµένα µεταφέρονται οι λογαριασµοί: 
� Τα µικτά – οργανικά αποτελέσµατα από τους υπολογαριασµούς του 96. 
� Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας, λειτουργίας διαθέσεως και 

χρηµατοοικονοµικής λειτουργίας από τον 92. 
� Τα έκτακτα κι ανόργανα αποτελέσµατα της οµάδας 8 της Γενικής Λογιστικής 

τα οποία µεταφέρονται στο λογαριασµό 98 µέσο του λογαριασµού 90.  
� Στον υπολογαριασµό 98.99 «Αποτελέσµατα Χρήσεως» προσδιορίζεται το 

αποτέλεσµα της χρήσεως το οποίο συµπίπτει µε το αποτέλεσµα της χρήσεως 
το οποίο απεικονίζει ο λογαριασµός 86 «Αποτελέσµατα χρήσεως».  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΤΥΠΩΝ 
 
 Τα ∆.Λ.Π., όπως έχει ήδη αναφερθεί πρέπει να εφαρµόζονται από όλες τις 
εισηγµένες εταιρίες στο χρηµατιστήριο, από το 2005 κι έπειτα υποχρεωτικά. Στην 
Ελλάδα είναι υπόχρεες στην εφαρµογή των προτύπων οι ξενοδοχειακές µονάδες 
«ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε.», «ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΑΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.», «ΛΑΜΨΑ Α.Ε.» ΚΑΙ «ΓΕΚΕ Α.Ε. ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΩΝ 
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ PRESIDENT)». Από τις 
προαναφερόµενες η ξενοδοχειακή µονάδα «ΛΑΜΨΑ Α.Ε.» οφείλει να εφαρµόζει 
και τα πρότυπα, τα οποία αναφέρονται στις ενοποιηµένες καταστάσεις καθώς κατέχει 
50% των µετοχών της εταιρείας «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΡΕΤΡΑ Α.Ε.». Επιπλέον, κατέχει 
το 71% της «EKSCELSIOR BELEGRADE SOCIALLY OWNED HOTEL & 
CATERING TOURIST ENTERPRISES». Ακόµα, η «VENTURA ABILITY S.A.» & 
η «HOMERIC DEPARTMENT STORES Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» κατέχει το 
65,81% της «ΛΑΜΨΑ Α.Ε.». Γενικά, ο όµιλος στον οποία ανήκει η ξενοδοχειακή 
µονάδα «ΛΑΜΨΑ Α.Ε.» κατέχει µέσω των θυγατρικών του το 93,95% του 
µετοχικού κεφαλαίου της «BEOGRADSKO MESOVITO PREDUZECEE A.D.». Οι 
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις «ΙΟΝΙΚΗ» επίσης ανήκει σε όµιλο επιχειρήσεων καθώς 
η ALPHA BANK κατέχει το 96,11% του µετοχικού της κεφαλαίου. Μέχρι τον 
Μάρτιο του 2008 η ίδια η «ΙΟΝΙΚΗ» κατείχε το 100% των µετοχών της εταιρείας 
«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΡΕΤΡΑ Α.Ε.» τις οποίες και πούλησε. 
 
3.1. ∆.Λ.Π. 1 «ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» 

Το ∆.Λ.Π. 1 αναθεωρήθηκε το 1992, και τέθηκε σε εφαρµογή για τις χρήσεις 
που αρχίζουν την ή µετά την 01/06/1998. Το πρότυπο αυτό εφαρµόζεται σε κάθε 
τύπο επιχειρήσεων. Βασική αρχή του πρότυπου είναι ότι οι οικονοµικές καταστάσεις 
πρέπει να παρουσιάζουν ακριβοδίκαια την οικονοµική θέση, την οικονοµική 
απόδοση και τις ταµειακές ροές της επιχείρησης. 

Το πρότυπο αυτό ορίζει ότι µια πλήρη σειρά οικονοµικών καταστάσεων 
περιλαµβάνει τον Ισολογισµό, την Κατάσταση Αποτελεσµάτων, την Κατάσταση 
µεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων, την Κατάσταση Ταµειακών Ροών και τις 
Λογιστικές µεθόδους και επεξηγηµατικές Σηµειώσεις2.  
 
3.1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
• Περιεχόµενο µιας πλήρους σειράς οικονοµικών καταστάσεων 

Η σειρά οικονοµικών καταστάσεων περιλαµβάνει τις εξής επιµέρους 
καταστάσεις: τον Ισολογισµό, την Κατάσταση αποτελεσµάτων, την Κατάσταση 
µεταβολών των ιδίων συµφερόντων που δείχνει είτε όλες τις µεταβολές των ιδίων 
κεφαλαίων, είτε τις µεταβολές  των ιδίων κεφαλαίων, εκτός από αυτές που 

                                                 
2 Οι σηµειώσεις περιλαµβάνουν πληροφορίες και στοιχεία παρόµοια µε τα Προσαρτήµατα και το Ενηµερωτικό ∆ελτίο. 
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προκύπτουν από κεφαλαιακές πράξεις µε τους ιδιοκτήτες και από διανοµείς στους 
ιδιοκτήτες. Ακόµα, την Κατάσταση των ταµιακών ροών και τις λογιστικές µεθόδους 
και επεξηγηµατικές σηµειώσεις.  

Οι οικονοµικές καταστάσεις πρέπει να έχουν µια καλά δοµηµένη παρουσίαση 
της οικονοµικής θέσης και των συναλλαγών µιας επιχείρησης. Σκοπός του πρότυπου 
είναι να καθοριστεί η µορφή, του τρόπου και του περιεχοµένου της παρουσίασης των 
καταστάσεων οποιασδήποτε επιχείρησης, ώστε να µπορεί όχι µόνο να γίνεται 
σύγκριση από έτος σε έτος, αλλά και σύγκριση µεταξύ όµοιων επιχειρήσεων.  
• Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

Εκτός από τις οικονοµικές καταστάσεις οι επιχειρήσεις προτρέπονται να 
παρουσιάζουν µια οικονοµική επισκόπηση από την διοίκηση, η οποία περιγράφει και 
επεξηγεί τα κύρια χαρακτηριστικά της οικονοµικής απόδοσης και της οικονοµικής 
της θέσης. Επιπλέον τις τυχόν αβεβαιότητες που αντιµετωπίζει. Για να θεωρηθεί 
πλήρης η επισκόπηση αυτή θα πρέπει να περιλαµβάνει τους κυριότερους παράγοντες 
και επιδράσεις που προσδιορίζουν την απόδοση, συµπεριλαµβανοµένων και των 
µεταβολών στο περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται, την ανταπόκριση της 
επιχείρησης σε αυτές της µεταβολές και τα αποτελέσµατά τους. Επίσης, την πολιτική 
της επιχείρησης για επενδύσεις και την πολιτική για τα µερίσµατα.  

Πρέπει να αναφέρει τις πηγές κεφαλαιοποίησης της και των πολιτικών 
κεφαλαιακής διάρθρωσης και διαχείρισης των κινδύνων της. Τέλος, θα πρέπει να 
γίνει µια αναφορά  στη δυναµική και στους πόρους της επιχείρησης που δεν 
αναφέρονται στον ισολογισµό.  
• Πρόσθετες καταστάσεις 

Το πρότυπο αναφέρει ότι οι επιχειρήσεις εκτός από τις παραπάνω αναφορές θα 
πρέπει να παρουσιάζουν και πρόσθετες καταστάσεις όπως περιβαλλοντικές εκθέσεις 
και καταστάσεις προστιθέµενης αξίας. Οι επιχειρήσεις προτρέπονται να 
παρουσιάζουν τέτοιες καταστάσεις, αν η διοίκηση πιστεύει ότι θα βοηθήσουν τους 
χρήστες να λάβουν οικονοµικές αποφάσεις. 
 
3.1.2. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑ∆ΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ 

Η λογιστική υπηρετεί την επιχείρηση εντός και εκτός αυτής διάφορες οµάδες 
ενδιαφεροµένων. Η λογιστική λειτουργεί µέσα σε ένα καθορισµένο αλλά 
εξελισσόµενο περιβάλλον δεχόµενη τους διάφορους περιορισµούς που αυτό θέτει. Οι 
περιορισµοί αυτοί καλούνται παραδοχές. Οι θεµελιώδη παραδοχές της λογιστικής 
είναι η επιχειρηµατική οντότητα, η συνέχιση της δραστηριότητάς της επιχείρησης, η 
νοµισµατική µονάδα µέτρησης και η περιοδικότητα. 

Το πρότυπο επιβάλλει την εφαρµογή κάποιον λογιστικών παραδοχών και 
αρχών κατά την κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων. Αναλυτικότερα: 

• Παραδοχή της συνέχισης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Όταν 
καταρτίζονται οι οικονοµικές καταστάσεις η διοίκηση θα πρέπει να προβαίνει σε 
εκτίµηση της δυνατότητας της επιχείρησης να συνεχίσει την επιχειρηµατική της 
δραστηριότητα.  

• Η αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων. Η επιχείρηση θα πρέπει να καταρτίζει 
τις οικονοµικές της καταστάσεις τηρώντας την αυτοτέλεια των χρήσεων, µε εξαίρεση 
τις πληροφορίες των ταµειακών ροών. ∆ιότι οι συναλλαγές και τα γεγονότα 
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αναγνωρίζονται λογιστικά, όταν πραγµατοποιούνται και καταχωρούνται στα βιβλία 
που απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις των χρήσεων που αφορούν, και όχι 
όταν εισπράττονται ή πληρώνονται. 

• Η αρχή της συνέπειας στην παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων. Η 
εµφάνιση και η ταξινόµηση των στοιχείων στις οικονοµικές καταστάσεις πρέπει να 
διατηρείται όµοια από χρήση σε χρήση. Εκτός και αν υπάρχει µια σηµαντική αλλαγή 
στη φύση των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων της επιχείρησης ή αν γίνει 
επανεξέταση του τρόπου παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων της 
καταδεικνύει ότι η µεταβολή θα καταλήξει σε µια πιο κατάλληλη παρουσίαση των 
γεγονότων ή των συναλλαγών. Εξαίρεση υπάρχει κι όταν µια µεταβολή στην 
παρουσίαση απαιτείται από ένα ∆.Λ.Π.. 

• Η αρχή του ουσιώδους. Κάθε ουσιώδες στοιχείο πρέπει να απεικονίζεται 
ξεχωριστά στις οικονοµικές καταστάσεις. Επουσιώδη ποσά πρέπει να 
συναθροίζονται µε ποσά όποιας φύσης ή λειτουργίας και δεν χρειάζονται να 
παρουσιάζονται ξεχωριστά. 

• Η αρχή του συµψηφισµού στοιχείων ισολογισµού και αποτελεσµάτων. 
o Μη συµψηφισµός περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. Είναι 

σηµαντικό τα περιουσιακά στοιχεία, οι υποχρεώσεις τα έσοδα και τα έξοδα 
να µην συµψηφίζονται όταν είναι ουσιώδη, αλλά να απεικονίζονται 
χωριστά. ∆ιότι όταν συµψηφίζονται στερεί από τους χρήστες τη 
δυνατότητα να αντιλαµβάνονται τις συναλλαγές που αναλήφθηκαν και να 
εκτιµήσουν τις µελλοντικές ταµειακές ροές. Τυχόν συµψηφισµός γίνεται 
µόνο όταν τον επιβάλλει ή τον επιτρέπει άλλο διεθνές λογιστικό πρότυπο. 

o Συµψηφισµός εσόδων - εξόδων – προϋποθέσεις. Σύµφωνα µε το πρότυπο 
τα στοιχεία εσόδων και εξόδων πρέπει να συµψηφίζονται µόνο όταν ένα 
∆.Λ.Π. απαιτεί ή το επιβάλλει. Ή όταν τα κέρδη, οι ζηµιές και τα σχετικά 
έξοδα προέρχονται από παρόµοιες ή ίδιες συναλλαγές  και δεν είναι 
ουσιώδη.  

• Η αρχή της συγκριτικής πληροφόρησης. Το πρότυπο ορίζει ότι η συγκριτική 
πληροφόρηση πρέπει να γνωστοποιείται σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση για 
όλες τις αριθµητικές πληροφορίες στις οικονοµικές καταστάσεις, εκτός αν κάποιο 
άλλο ∆.Λ.Π. επιβάλλει ή επιτρέπει κάτι διαφορετικό. Ακόµα θα πρέπει να 
περιλαµβάνει την αφηγηµατική και περιγραφική πληροφόρηση, όταν είναι 
απαραίτητη για την κατανόηση των οικονοµικών καταστάσεων της τρέχουσας 
χρήσεως. Όταν η παρουσίαση των στοιχείων στις οικονοµικές καταστάσεις 
µεταβάλλεται, τα συγκριτικά κονδύλια πρέπει να ανακατατάσσονται, εκτός αν αυτό 
είναι πρακτικά αδύνατον.  Τέλος, αν δεν είναι δυνατόν να γίνει η ανακατάταξη 
συγκριτικών ποσών, η επιχείρηση πρέπει να γνωστοποιεί για ποιο λόγο δεν έγινε η 
ανακατάταξη και τη φύση των µεταβολών που θα είχαν γίνει εάν είχαν ανακαταταγεί 
τα ποσά. 
 
3.1.3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
•••• Ισολογισµός: ο ισολογισµός µιας επιχείρησης θα πρέπει να αναφέρει τα 
ακόλουθα τουλάχιστον στοιχεία.  Τα Στοιχεία του πάγιου ενεργητικού, τα άυλα 
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περιουσιακά στοιχεία, τα χρηµατοοικονοµικά µέσα, τα αποθέµατα, τους χρεώστες 
εµπορίου και άλλες βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις, τα υπόλοιπα µετρητών στο ταµείο 
και στις τράπεζες. Ακόµα τους πιστωτές εµπορίου και άλλες βραχυπρόθεσµες 
υποχρεώσεις, τις φορολογικές υποχρεώσεις και απαιτήσεις, τις προβλέψεις, τις 
µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις υποκείµενες σε επιτόκιο, τα συµφέροντα µειοψηφίας 
και τα ιδία συµφέροντα (µετοχικό κεφάλαιο και αποθεµατικά) 
•••• Μετοχικό κεφάλαιο: στο µετοχικό κεφάλαιο της επιχείρησης θα πρέπει να 
περιέχονται στις «σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων» οι παρακάτω 
πληροφορίες, ο αριθµός των εγκεκριµένων µετοχών προς έκδοση, ο αριθµός των 
εκδοθεισών και πλήρως ή µερικώς πληρωθεισών µετοχών, η ονοµαστική αξία των 
µετοχών, την κατάσταση µεταβολών του µετοχικού κεφαλαίου από την αρχή µέχρι 
το τέλος του κάθε έτους. Επιπλέον, τα δικαιώµατα ή και τους περιορισµούς για κάθε 
κατηγορία µετοχών, τις µετοχές της εταιρίας που κατέχει η ίδια, τις θυγατρικές ή τις 
συνδεδεµένες επιχειρήσεις, τις µετοχές προς πώληση µε δικαιώµατα προτίµησης ή 
βάσει συµβολαίου, παρέχοντας τους σχετικούς όρους και ποσά 
•••• Λογαριασµός αποτελεσµάτων: ο λογαριασµός αποτελεσµάτων θα πρέπει να 
αναφέρει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία: τα οργανικά έσοδα, τα λειτουργικά 
αποτελέσµατα (µεικτό κέρδος), τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα. Ακόµα το µερίδιο 
κέρδους ή ζηµιές που προέρχονται από συνδεδεµένες επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες 
την φορολογία εισοδήµατος χρήσεως, τα κέρδη ή ζηµιές χρήσεως µετά φόρων, τα 
έκτακτα έσοδα ή έξοδα τα συµφέρον µειοψηφίας και τα καθαρά κέρδη χρήσεως µετά 
φόρων. 
 
3.2. ∆.Λ.Π. 2 «ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ» 

Το ∆.Λ.Π. 2 αναθεωρήθηκε το 1993 κι άρχισε να ισχύει για τις οικονοµικές 
καταστάσεις που καλύπτουν τις περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01/01/1995. 
Σκοπός του πρότυπου είναι να περιγράψει το λογιστικό χειρισµό των αποθεµάτων 
στα πλαίσια της λογιστικής του ιστορικού κόστους, παρέχοντας οδηγίες για τον 
τρόπο προσδιορισµού του κόστους των αποθεµάτων που καταχωρούνται ως 
περιουσιακά στοιχεία, την τυχόν υποτίµηση τους µέχρι τη ρευστοποιήσιµη αξία τους 
και την καταχώρηση τους ως δαπάνη κατά την πώλησή τους. Επιπλέον το πρότυπο 
ορίζει τις µεθόδους κοστολόγησης και αποτίµησης των αποθεµάτων. 
 
3.2.1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 

Αποθέµατα είναι τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης τα οποία είναι 
διαθέσιµα προς πώληση κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της επιχείρησης, υπό 
την µορφή εµπορευµάτων, έτοιµων ή ηµικατεργασµένων προϊόντων ή ακόµα και µε 
την µορφή πρώτων υλών και διατίθενται σε τρίτους προς επεξεργασία ή µεταποίηση. 
 
3.2.2. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Ως αποθέµατα των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών θεωρούνται όλα τα 
άµεσα έξοδα της παροχής υπηρεσιών για τα οποία δεν έχουν εκδοθεί ακόµη 
τιµολόγια προς τον πελάτη. Τα έξοδα αυτά µπορεί να είναι τα άµεσα εργατικά ή τα 
έξοδα διακίνησης, διανοµής και διατροφής των εργαζοµένων που ασχολούνται µε το 
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συγκεκριµένο έργο. Έτσι, στις επιχειρήσεις αυτού του τύπου έχουµε αποθεµατικά τα 
οποία αποτελούνται από τα άµεσα έξοδα, τα οποία δεν τιµολογούνται για κάθε έργο 
ξεχωριστά. Στα έξοδα αυτά δεν λαµβάνονται υπόψη τα έξοδα διαχείρισης, τα έξοδα 
πωλήσεων και οποιοδήποτε άλλο έξοδο της επιχείρησης δεν είναι άµεσα 
συνδεδεµένο µε το εκάστοτε έργο. 
 
3.2.3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΤΥΠΟΥ 

Η γενική οδηγία που δίνει το πρότυπο αυτό είναι ότι τα αποθέµατα πρέπει να 
εµφανίζονται τόσο στα λογιστικά βιβλία όσο και στις οικονοµικές καταστάσεις της 
επιχείρησης σε τιµές ή αξίες που αντιπροσωπεύουν το ιστορικό κόστος3 τους. Ως 
συστατικά στοιχεία του κόστους των αποθεµάτων που προέρχονται από αγορές είναι 
τα εξής η αξία του τιµολογίου, οι εισαγωγικοί φόροι, τα έξοδα µεταφοράς που 
καταβάλλονται από την αγοράστρια εταιρία µέχρι να φτάσει το προϊόν σε αυτήν, τα 
τυχόν έξοδα διαχείρισης τα οποία βαρύνουν την αγοράστρια εταιρία και επαυξάνουν 
το κόστος της αγοράς, οι τυχόν εκπτώσεις στις οποίες µπορεί να προβεί εκ των 
υστέρων ο προµηθευτής και οι συναλλαγµατικές διαφορές που ίσως υπάρχουν στην 
περίπτωση που αγοράζουµε εµπορεύµατα ή πρώτες ύλες από χώρες µε διαφορετικό 
νόµισµα. 

Στο ιστορικό κόστος των αποθεµάτων αυτών δεν πρέπει να περιλαµβάνονται 
έξοδα αντικατάστασης υλικών ή εργατικά έξοδα, όταν αυτά προέρχονται από 
ασυνήθιστη φύρα. Επιπλέον, δεν πρέπει να περιλαµβάνει έξοδα τα οποία δεν 
αφορούν την παραγωγική διαδικασία, όπως είναι για παράδειγµα τα έξοδα 
συντήρησης. Ακόµα, τα έξοδα διαχειρίσεως των διαφόρων προϊόντων ή και 
εµπορευµάτων για την διατήρησή τους σε συγκεκριµένη θέση ή κάτω από συνθήκες 
τα οποία δεν θεωρείται ότι αποτελούν µέρος της παραγωγικής διαδικασίας καθώς 
επίσης και τα έξοδα πώλησης ή διάθεσης. ∆ιότι αυτά τα έξοδα ανήκουν στα έξοδα 
διάθεσης και πώλησης. 
 
3.2.4. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 

Σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 2 τα αποθέµατα θα πρέπει να εµφανίζονται σε ιστορικό 
κόστος. Τα αποθέµατα θα αποτιµούνται πάντα στη χαµηλότερη τιµή µεταξύ της 
τιµής κτήσης και της καθαρής πραγµατοποιήσιµης αξίας τους. Ως τιµή κτήσης 
θεωρείται το ιστορικό κόστος απόκτησης των εµπορευµάτων ή της παραγωγής των 
προϊόντων. Καθαρή πραγµατοποιήσιµη αξία είναι η αναµενόµενη τιµή πώλησης 
προϊόντων ή εµπορευµάτων τα οποία έχουν υποστεί φθορά ή ζηµιά. Η τιµή θα είναι 
µειωµένη µε τα τυχόν έξοδα που πιθανόν να προκύψουν ώστε να καταστεί δυνατή η 
πώλησή τους. 

Εάν η τιµή κτήσης είναι µικρότερη από την αναµενόµενη καθαρή 
πραγµατοποιήσιµη αξία των αποθεµάτων τότε σύµφωνα µε το πρότυπο δεν γίνεται 
καµία ενέργεια ή διόρθωση. Εάν όµως η τιµή κτήσης είναι µεγαλύτερη από την 
αναµενόµενη πραγµατοποιήσιµη αξία των αποθεµάτων, τότε η τιµή µονάδος του 
προϊόντος αυτού µε την οποία αυτό θα συµπεριληφθεί στα τελικά αποθέµατα της 

                                                 
3 Ιστορικό κόστος είναι όλα τα έξοδα µε τα οποία επιβαρύνθηκε η επιχείρηση για να αποκτήσει τα αποθέµατα. 
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επιχείρησης, θα πρέπει να είναι µειωµένη στο επίπεδο της αναµενόµενης καθαρής 
πραγµατοποιήσιµης αξίας του. 

Η µείωση της αξίας του ιστορικού κόστους στο επίπεδο της αναµενόµενης 
καθαρής πραγµατοποιήσιµης αξίας ενός προϊόντος, αποτελεί ζηµιά για την 
επιχείρηση και θα πρέπει να αναγνωρισθεί µέσα στην περίοδο κατά την οποία 
εντοπίζεται. 
 
3.2.5. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 

Για την αποτίµηση των αποθεµάτων µπορεί να εφαρµοστεί η µέθοδος First-in-
first-out (FIFO) ή η Last-in-first-out (LIFO) ή Μέση σταθµική µέθοδος ή 
οποιαδήποτε άλλη µέθοδος θεωρείται αντιπροσωπευτική ως προς το τελικό 
αποτέλεσµα της αξίας των αποθεµάτων. 

Αν και το πρότυπο προτρέπει τις επιχειρήσεις να εφαρµόζουν την µέθοδο 
FIFO εντούτοις δεν τους απαγορεύει να εφαρµόζουν οποιαδήποτε µέθοδο 
αποτίµησης επιθυµούν. Η µόνη προϋπόθεση που θέτει το πρότυπο είναι ότι η 
επιχείρηση θα πρέπει στις σηµειώσεις της επί των οικονοµικών καταστάσεων να 
εµφανίζουν την τυχόν διαφορά που θα υπήρχε εάν τα αποθέµατα είχαν αποτιµηθεί µε 
την µέθοδο FIFO ή µε την καθαρή πραγµατοποιήσιµη αξία.  
 
3.2.6. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 

Με βάσει το ∆.Λ.Π. 2 οι σηµειώσεις των οικονοµικών καταστάσεων θα πρέπει 
να αναφέρουν σχετικά µε τα αποθέµατα: 
� Τις λογιστικές αρχές και τις µεθόδους για την αποτίµησή τους, 
� Την ανάλυση της συνολικής αξίας των αποθεµάτων ανά οµάδα όπως: 

• Πρώτες ύλες 
• Έτοιµα προϊόντα  
• Εµπορεύµατα καθ’ οδόν  
• Έτοιµα εµπορεύµατα, 

� Την συνολική αξία των εµπορευµάτων που εκτιµήθηκαν µε βάση την καθαρή 
πραγµατοποιήσιµη αξία τους, 

� Τη διαφορά που προκύπτει ανάµεσα στην αξία των αποθεµάτων και στην καθαρή 
πραγµατοποιήσιµη αξία όπως εκτιµήθηκε αρχικά, 

� Τους παράγοντες που συνέτειναν στο να υπάρξει η διαφοροποίηση στην αξία των 
αποθεµάτων και 

� Την αξία των αποθεµάτων που έχουν τεθεί ως εγγύηση για την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων της επιχείρησης προς τρίτους. 

 
3.3. ∆.Λ.Π. 7 «ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ» 

Το ∆.Λ.Π. 7 εκδόθηκε αρχικά το 1979 µε τον τίτλο «Κατάσταση Μεταβολών 
της Χρηµατοοικονοµικής Θέσεως» αλλά αναθεωρήθηκε το 1992 µε τον τίτλο 
«Κατάσταση Ταµειακών Ροών», το οποίο άρχισε να ισχύει για τις οικονοµικές 
καταστάσεις που καλύπτουν τις χρήσεις που αρχίζουν την ή µετά την 01/01/1994. Η 
κατάσταση ταµειακών ροών αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι των οικονοµικών 
καταστάσεων της επιχείρησης.  
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3.3.1. ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ 

Για να δούµε την χρησιµότητα του πρότυπου πρέπει να αναφερθούµε σε 
κάποιες περιπτώσεις που ίσως συναντήσουµε σε µια επιχείρηση. Υπάρχει περίπτωση 
µια επιχείρηση να εµφανίζει αυξηµένα καθαρά κέρδη προ φόρων συγκριτικά µε την 
προηγούµενη χρήση, ενώ παράλληλα το σύνολο των διαθεσίµων της να έχει µειωθεί 
σηµαντικά από τον προηγούµενο ισολογισµό. Σε άλλη περίπτωση ίσως να συµβεί το 
αντίθετο, δηλαδή µια επιχείρηση να εµφανίζει καθαρά κέρδη µειωµένα σε σύγκριση 
µε το προηγούµενο έτος, ενώ τα διαθέσιµα της να έχουν αυξηθεί σηµαντικά σε σχέση 
µε την προηγούµενη χρήση. Και αυτός είναι ο λόγος που χρειάζεται να καταρτιστεί η 
κατάσταση ταµειακών ροών, διότι µέσω αυτής της κατάστασης παρέχονται όλες οι 
αναγκαίες πληροφορίες για να µπορέσει κάποιος να αντιληφθεί τον τρόπο 
διαχείρισης και χρησιµοποίησης του πλεονάσµατος των διαθεσίµων, που προέκυψε 
µέσα από τις συνήθεις δραστηριότητες της επιχείρησης. Τέλος, η κατάσταση 
ταµειακών ροών δίνει την δυνατότητα στον µελετητή να αξιολογήσει την δυνατότητα 
της επιχείρησης να δηµιουργήσει διαθέσιµα καθώς και να εκτιµήσει το ύψος των 
διαθεσίµων που θα προκύψουν µέσα από τις συνήθεις δραστηριότητές της. 

Μια κατάσταση ταµειακών ροών θα πρέπει να περιλαµβάνει πληροφορίες 
σχετικά µε τα εξής θέµατα: 
� Τις µεταβολές των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού, ιδίως αυτών 

που επηρεάζουν τη ρευστότητα και την φερεγγυότητα της επιχείρησης. 
� Τις αλλαγές στην οικονοµική διάρθρωση της, όπως είναι οι εξοφλήσεις δανείων ή 

η δηµιουργία καινούριων δανείων. 
� Την δυνατότητα της επιχείρησης να δηµιουργήσει ρευστότητα. 
� Την ύπαρξη στοιχείων που µπορούν να βοηθήσουν στην εκτίµηση της αξίας των 

µελλοντικών ροών της επιχείρησης. 
� Το επίπεδο στο οποίο έχουν επιτευχθεί οι αναµενόµενες χρηµατικές ροές, όπως 

αυτές περιγράφονται στον προϋπολογισµό. Αυτό αποτιµάται παίρνοντας ως µέτρο 
σύγκρισης τις πραγµατικές χρηµατικές ροές. 

� Την σχέση µεταξύ της κερδοσκοπίας και της καθαρής διακίνησης των µετρητών 
της επιχείρησης. 

 
3.3.2. Η ∆ΟΜΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

Η κατάσταση ταµειακών ροών χωρίζεται σε τρείς βασικές κατηγορίες τις 
λειτουργικές δραστηριότητες, τις επενδυτικές δραστηριότητες και τις 
χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες. 

Στις λειτουργικές δραστηριότητες: περιλαµβάνεται η διακίνηση µετρητών που 
προέρχονται από τις συνήθεις δραστηριότητες καθώς και τυχόν ανόργανα έσοδα ή 
έξοδά της. Τα ποσά αυτά παρουσιάζουν όλες τις εισπράξεις που προέρχονται µέσα 
από πωλήσεις της επιχείρησης, χωρίς όµως να λαµβάνονται υπόψη οφειλόµενα ποσά 
από πελάτες ή σε προµηθευτές. Εποµένως, ακολουθούµενοι τις οδηγίες του 
πρότυπου παρουσιάζουµε την δυνατότητα της επιχείρησης να δηµιουργήσει 
ρευστότητα, τόσο οι πωλήσεις όσο και το κόστος πωληθέντων δεν περιλαµβάνουν 
ποσά που αφορούν οφειλές από πελάτες ή σε προµηθευτές. Στην κατηγορία αυτή 
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περιλαµβάνονται σε καθαρό ποσό όλες οι πληρωµές για έξοδα που έχουν επιτευχθεί 
κατά την διάρκεια της χρήσης. Καθώς και πληρωµές για φόρους και τόκους. 

Ο υπολογισµός της καθαρής ροής µετρητών που προέρχονται από την 
κατηγορία αυτή µπορεί να γίνει µε δύο τρόπους: 
� Την άµεση µέθοδο στην οποία λαµβάνονται στην κατάσταση ταµειακών ροών οι 

µικτές εισπράξεις και οι πληρωµές µετρητών, οι οποίες προέκυψαν µέσα από τις 
διάφορες λειτουργίες της επιχείρησης.  

� Την έµµεση µέθοδο κατά την εφαρµογή της οποίας γίνεται διακανονισµός των 
καθαρών κερδών, προ φόρων, της επιχείρησης για τυχόν ποσά που έχουν ήδη 
συµπεριληφθεί και δεν αφορούν διακίνηση µετρητών, παραδείγµατος χάρη τα 
ποσά των αποσβέσεων. ∆ιακανονισµός γίνεται και στα καθαρά κέρδη προ φόρου 
για τυχόν ποσά τα οποία θα πρέπει να ταξινοµηθούν στις άλλες κατηγορίες της εν 
λόγω κατάστασης. 

Στις επενδυτικές δραστηριότητες: περιλαµβάνονται οι εισπράξεις ή οι 
πληρωµές που προέρχονται από τις επενδυτικές δραστηριότητες της επιχείρησης. Ως 
επενδύσεις νοούνται όλες οι δραστηριότητες µέσα από τις οποίες έχουν αποκτηθεί ή 
πωληθεί διάφορα περιουσιακά στοιχεία ή στοιχεία ενεργητικού, τα οποία είχαν 
αποκτηθεί µε σκοπό την εκµετάλλευση των οικονοµικών τους οφειλών.  

Ως χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες: νοούνται οι συναλλαγές που 
προέρχονται καθαρά µέσα από χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες, όπως είναι για 
παράδειγµα η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου και η αποπληρωµή δανείων. 
 
3.4. ∆.Λ.Π. 8 «ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡ∆ΟΣ Ή ΖΗΜΙΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΒΑΣΙΚΑ 
ΛΑΘΗ & ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥΣ» 

Το ∆.Λ.Π. 8 αναθεωρήθηκε το 1993 και τέθηκε σε ισχύ για τις οικονοµικές 
καταστάσεις που αφορούν περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01/01/1995. 
Σκοπός του πρότυπου αυτού είναι να προδιαγράψει την κατάταξη, γνωστοποίηση και 
λογιστική αντιµετώπιση ορισµένων στοιχείων της Κατάστασης αποτελεσµάτων έτσι 
ώστε όλες οι επιχειρήσεις να καταρτίζουν και να την παρουσιάζουν µε οµοιόµορφο 
τρόπο. Συγκεκριµένα το πρότυπο απαιτεί την κατάταξη και γνωστοποίηση των 
έκτακτων κονδυλίων και ορισµένων στοιχείων κέρδους και ζηµίας από συνήθεις 
δραστηριότητες. Επιπλέον, ορίζει το λογιστικό χειρισµό των µεταβολών στις 
λογιστικές εκτιµήσεις, των µεταβολών στις λογιστικές µεθόδους και της διόρθωσης 
βασικών λαθών. Ακόµα, προβλέπει ρυθµίσεις για ορισµένες γνωστοποιήσεις, που 
αφορούν τις διακοπείσες επιχειρηµατικές δραστηριότητες. Οι γνωστοποιήσεις που 
απαιτεί το πρότυπο αυτό γίνονται επιπρόσθετα των γνωστοποιήσεων που 
επιβάλλονται από άλλα ∆.Λ.Π. σχετικά µε τα θέµατα αυτά. Αξίζει να σηµειωθεί ότι 
φορολογικές επιδράσεις των έκτακτων κονδυλιών, των βασικών λαθών και των 
µεταβολών στις λογιστικές µεθόδους, λογιστικοποιούνται  και γνωστοποιούνται 
σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 12 «Λογιστική των Φόρων Εισοδήµατος». 

Το πρότυπο καθιερώνει την λογιστική αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων. 
Εποµένως, ορίζει ότι «όλα τα κονδύλια των εσόδων και εξόδων που αφορούν µια 
χρήση πρέπει να συµπεριλαµβάνονται στον προσδιορισµό του καθαρού κέρδους ή 
ζηµιάς της χρήσης, εκτός εάν κάποιο άλλο πρότυπο προβλέπει ή επιτρέπει κάτι 
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διαφορετικό. Με βάση την αρχή αυτή στα αποτελέσµατα χρήσης πρέπει να 
περιλαµβάνονται και τα έκτακτα κονδύλια, καθώς και τα αποτελέσµατα από τις 
µεταβολές στις λογιστικές εκτιµήσεις. Είναι όµως δυνατό να υπάρχουν και 
περιπτώσεις που ορισµένα κονδύλια πρέπει να αποκλειστούν από το καθαρό κέρδος 
ή τη ζηµιά της τρέχουσας χρήσης. Το πρότυπο ασχολείται µε δύο τέτοιες 
περιπτώσεις: τη διόρθωση των βασικών λαθών και την επίδραση των µεταβολών των 
λογιστικών µεγεθών. 
 
3.4.1. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Ο λογαριασµός αποτελεσµάτων χρήσεως µιας επιχείρησης θα πρέπει να 
παρέχει οποιαδήποτε πληροφορία για τα κέρδη ή της ζηµιές που προκύπτουν µέσα 
από τις συνήθεις δραστηριότητές της, έτσι ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγηση της 
αποδοτικότητάς της επιχείρησης κατά την εν λόγω περίοδο. Γι’ αυτό θα πρέπει να 
παρέχεται κάθε πληροφορία για την φύση και το ύψος οποιουδήποτε ποσού 
θεωρείται σηµαντικό και επηρεάζει τα αποτελέσµατα της επιχείρησης. Ακόµα, 
πρέπει να περιλαµβάνει πρόσθετες πληροφορίες για τις εξής περιπτώσεις:  
� Την αξία των αποθεµάτων που έχουν υπολογιστεί και αποτιµηθεί στην 

αναµενόµενη καθαρή πραγµατοποιήσιµη αξία τους και οποιαδήποτε µείωση από 
επανεκτίµηση πάγιων περιουσιακών στοιχείων, οποιαδήποτε αντιστροφή 
πρόβλεψης που έχει γίνει στο παρελθόν. 

� Τις δραστηριότητες που έλαβαν χώρα µε στόχο την αναδιοργάνωση της 
επιχείρησης, συµπεριλαµβανοµένης οποιαδήποτε πρόβλεψης ή αντιστροφής 
πρόβλεψης που είχε γίνει µε το σκοπό αυτό. 

� Τις πωλήσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων. 
� Την σταδιακή διακοπή λειτουργίας όλης ή µέρους της επιχείρησης. 
� Τον διακανονισµό νοµικών εκκρεµοτήτων.  
� Την πώληση µακροπρόθεσµων επενδύσεων.  
 
3.4.2. ΑΛΛΑΓΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 

Πρόκειται για τις αλλαγές στο αποτέλεσµα των λογιστικών υπολογισµών, που 
προέρχονται από τη διαφορά µεταξύ του κατά προσέγγιση υπολογισµού και του νέου 
υπολογισµού, που έγινε µε βάση τα νέα στοιχεία και τις πληροφορίες που 
προέκυψαν. Η επίδραση την οποία έχουν οι αλλαγές στους κατ’ εκτίµηση 
λογιστικούς υπολογισµούς, θα πρέπει να εµφανίζεται στον λογαριασµό 
αποτελεσµάτων της επιχείρησης τόσο στην τρέχουσα περίοδο όσο και σε 
µελλοντικές χρήσεις, εάν αυτό θεωρείται αναγκαίο, λόγω της πιθανής επίδρασης που 
µπορεί να έχει σε αυτές. Τώρα, το αποτέλεσµα της µεταβολής ενός λογιστικού 
υπολογισµού πρέπει να εµφανίζεται στις τρέχουσες οικονοµικές καταστάσεις στην 
ίδια κατηγορία των αποτελεσµάτων χρήσης µε αυτή στην οποία είχε εµφανιστεί ο 
αρχικός υπολογισµός. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η διαφορά µεταξύ του 
αρχικού λογιστικού υπολογισµού και του πραγµατικού αποτελέσµατος θεωρείται 
σηµαντική, θα πρέπει να συµπεριλαµβάνονται στις σηµειώσεις επί των οικονοµικών 
εγκαταστάσεων ανάλυση και επεξήγηση της διαφοράς που προέκυψε καθώς και οι 
λόγοι που είναι πιθανόν να επηρεάσουν τα αποτελέσµατα µελλοντικών χρήσεων. 
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3.4.3. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΛΑΘΩΝ 
Οι «γενικές οδηγίες» χειρισµού των βασικών λαθών που αναφέρονται στο 

πρότυπο αυτό ορίζουν ότι το ποσό της διορθώσεως ενός βασικού λάθους που 
σχετίζεται µε προηγούµενες χρήσεις πρέπει να εµφανίζεται ως διορθωτικό στο 
υπόλοιπο ενάρξεως του λογαριασµού «κέρδη εις νέον» και όπου είναι δυνατόν να 
παρέχεται συγκριτική πληροφόρηση. Επιπλέον, στις σηµειώσεις των οικονοµικών 
καταστάσεων θα πρέπει να υπάρχει: 
� η πλήρη περιγραφή της φύσης του λάθους 
� το συνολικό ύψος του λάθους που επηρεάζει την τρέχουσα χρήση, καθώς και 

κάθε µια από τις συγκριτικές περιόδους  
� το ύψος του ποσού που επηρεάζει κάθε µια από τις προηγούµενες συγκριτικές 

περιόδους. 
Εκτός όµως από τις γενικές οδηγίες του πρότυπου παρέχεται µέσα από αυτό 

µια εναλλακτική µέθοδος χειρισµού του λάθους κατά την οποία, η διόρθωση του 
λάθους µπορεί να γίνει µε τακτοποίηση επί των αδιανέµητων κερδών εις µεταφορά. 
Και το ποσό του λάθους περιλαµβάνεται στον προσδιορισµό των αποτελεσµάτων της 
τρέχουσας χρήσης, καθώς και το ποσό το οποίο επηρεάζει τα συγκριτικά στοιχεία 
των προηγούµενων χρήσεων, συµπεριλαµβανοµένων και των περιόδων για τις οποίες 
δεν παρέχονται συγκριτικά στοιχεία. ∆ηλαδή θα πρέπει στις σηµειώσεις των 
οικονοµικών καταστάσεων να περιλαµβάνεται ανάλυση του ύψους του ποσού που 
επηρεάζει κάθε µια από τις περιόδους που εµφανίζονται στις οικονοµικές 
καταστάσεις, σαν συγκριτική πληροφόρηση. 

Η διαφορά µεταξύ των δύο τρόπων χειρισµού είναι στον λογαριασµό επί του 
οποίου γίνεται η διόρθωση. Στην πρώτη περίπτωση το λάθος επιτρέπεται να 
διορθωθεί στον λογαριασµό «κέρδη εις νέον», ενώ στην δεύτερη περίπτωση µπορεί 
να γίνει µέσα από τον προσδιορισµό των αποτελεσµάτων της κάθε χρήσης. 
 
3.4.4. ΑΛΛΑΓΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ 

Η απεικόνιση της οικονοµικής επίδρασης που προκύπτει µέσα από την αλλαγή 
των ακολουθούµενων λογιστικών αρχών, έχει καθιερωθεί για την διασφάλιση της 
συγκρισιµότητας των στοιχείων που προκύπτουν από διαδοχικές οικονοµικές 
καταστάσεις. Για να γίνει όµως αλλαγή των λογιστικών αρχών θα πρέπει αυτό να 
επιβάλλεται νοµοθετικά από τους κανονισµούς της χώρας στην οποία λειτουργεί η 
επιχείρηση ή από τα ∆.Λ.Π. ή να επιβάλλεται για την επίτευξη της πλέον 
αρµόζουσας παρουσίασης των γεγονότων και συναλλαγών της επιχείρησης κατά την 
συγκεκριµένη οικονοµική χρήση. 

Οι αλλαγές εφαρµόζονται αναδροµικά στις οικονοµικές καταστάσεις. Όµως µε 
τις αλλαγές αυτές δεν γίνεται αναδροµική διόρθωση των υπολοίπων των κερδών εις 
νέον, αλλά διαφοροποιείται το επηρεαζόµενο ποσό, το οποίο περιλαµβάνεται στα 
αποτελέσµατα χρήσης από την ηµεροµηνία της αλλαγής της εν λόγω αρχής. Πιθανή 
διαφορά που ίσως προκύψει από την αναδροµική εφαρµογή της αλλαγής 
συγκεκριµένης λογιστικής αρχής, θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται και στα 
αποτελέσµατα εις νέον, παρέχοντας συγκριτική πληροφόρηση ως προς την επίδραση 
τους, όπου αυτό βέβαια είναι δυνατό. Στις περιπτώσεις όµως που το ποσό της 
αναδροµικής επίδρασης δεν µπορεί να υπολογιστεί επακριβώς και µε αξιοπιστία, 
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τότε θα πρέπει να γίνεται µόνο απεικόνιση των µελλοντικών επιδράσεων. Σε αυτές 
τις περιπτώσεις θα πρέπει οι σηµειώσεις των οικονοµικών καταστάσεων και ο 
λογαριασµός αποτελεσµάτων να περιλαµβάνουν πληροφορίες για τους λόγους που 
οδήγησαν στην αλλαγή της λογιστικής αρχής, για το ύψος του ποσού που προκύπτει 
από την εν λόγω αλλαγή και επηρεάζει την τρέχουσα περίοδο καθώς και για 
οποιαδήποτε άλλη συγκριτική πληροφορία µπορεί να παρασχεθεί. Πληροφορίες 
επίσης, για οποιοδήποτε ποσό επηρεάζει συγκριτικές οικονοµικές χρήσεις για τις 
οποίες δεν παρέχονται συγκριτικά στοιχεία και µια αναφορά στο γεγονός ότι τα 
συγκριτικά στοιχεία έχουν διαµορφωθεί αναλόγως.  
 
3.5. ∆.Λ.Π. 10 «ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ 
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ» 

Το ∆.Λ.Π. 10 αναθεωρήθηκε το 1993 και εφαρµόζεται στις οικονοµικές 
καταστάσεις που καλύπτουν περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01/01/00. Το 
πρότυπο αυτό ασχολείται µε τα γεγονότα τα οποία συµβαίνουν µετά την ηµεροµηνία 
της κατάρτισης του ισολογισµού («οψιγενή γεγονότα»4) και πριν την έγκριση των 
οικονοµικών καταστάσεων από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της επιχείρησης. Η 
ενσωµάτωση των γεγονότων αυτών στις οικονοµικές καταστάσεις θα πρέπει να 
γίνεται µε σηµειώσεις ή λογιστικοποίηση του ποσού που σχετίζεται µε την κάθε 
περίπτωση. Ως ηµεροµηνία του ισολογισµού θεωρείται η ηµεροµηνία κλεισίµατος 
του ισολογισµού (31/12 ή 30/06) και η ηµεροµηνία έγκρισης των οικονοµικών 
καταστάσεων είναι η ηµεροµηνία συνεδρίασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στην 
οποία οι οικονοµικές καταστάσεις εγκρίνονται. 

Τα «οψιγενή» γεγονότα χωρίζονται σε γεγονότα των οποίων η συνθήκη 
ύπαρξης ή η ίδια η ύπαρξή προϋπήρχε της ηµεροµηνίας του ισολογισµού και η 
εκδήλωσή ή η οριστικοποίηση τους έγινε µεταξύ της ηµεροµηνίας του ισολογισµού 
και πριν την έγκριση του από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Αυτά τα γεγονότα 
αποτελούν τα διορθωτικά γεγονότα, για παράδειγµα µια δικαστική απόφαση 
ρύθµισης υποχρεώσεων από και προς την επιχείρηση. Τα γεγονότα που αναφέρονται 
σε συνθήκες που δηµιουργήθηκαν µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού, είναι 
γνωστά ως µη διορθωτικά γεγονότα. Τέτοια γεγονότα µπορεί να είναι η µεταβολή 
της εµπορεύσιµης αξίας των επενδύσεων µεταξύ της ηµεροµηνίας σύνταξης του 
ισολογισµού και της έγκρισής του. 

Όσον αφορά τα διορθωτικά γεγονότα πρέπει να γίνονται οι απαραίτητες 
προσαρµογές των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων, µε επιβάρυνση 
ή ωφέλεια των αποτελεσµάτων της χρήσης την οποία αφορά ο ισολογισµός. Για τα 
µη διορθωτικά γεγονότα γνωστοποιείται η φύση του γεγονότος π.χ. σεισµός και το 
εκτιµώµενο οικονοµικό αποτέλεσµα από αυτό.  

Αν η επιχείρηση µετά την σύνταξη του ισολογισµού, η ∆ιοίκηση της εταιρίας 
αποφασίσει να ρευστοποιήσει την επιχείρηση ή να παύσει την λειτουργία της ή αυτές 
οι ενέργειες γίνονται υποχρεωτικά, οι οικονοµικές καταστάσεις δεν πρέπει να 
καταρτιστούν στη βάση της συνεχιζόµενης δραστηριότητας. Το ίδιο αν η οικονοµική 
κατάσταση της επιχείρησης επιδεινωθεί σοβαρά µετά την κατάρτιση του 
                                                 
4 Όπως τα ονοµάζει ο Εµµ. Σακέλλης «∆ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ», Αθήνα 2002. 
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ισολογισµού, σε βαθµό που η παραδοχή της συνεχιζόµενης δραστηριότητας να µην 
αποτελεί την κατάλληλη βάση κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων.  
 
3.6. ∆.Λ.Π. 12 «ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ» 

Το ∆.Λ.Π. 12 αυτό αναθεωρήθηκε το 1997 και τέθηκε σε εφαρµογή για τις 
οικονοµικές καταστάσεις που καλύπτουν τις χρήσεις που αρχίζουν  την 01/01/1998 ή 
µετά από την ηµεροµηνία αυτή. Το συγκεκριµένο πρότυπο καθορίζει το λογιστικό 
χειρισµό των φόρων που προκύπτουν από τα έσοδα της επιχείρησης καθώς και τον 
απολογισµό των φορολογικών συνεπειών από την εξόφληση στοιχείων ενεργητικού 
ή παθητικού ή από συναλλαγές της τρέχουσας περιόδου που έχουν  αναγνωριστεί 
στα λογιστικά βιβλία της εταιρίας. Σύµφωνα, λοιπόν, µε το πρότυπο η κάθε 
επιχείρηση θα πρέπει να χειρίζεται την φορολογική επίδραση των διαφόρων 
συναλλαγών µε τον ίδιο τρόπο που χειρίζεται λογιστικά και τις συναλλαγές αυτές. 
∆ηλαδή, ο λογιστικός χειρισµός της φορολογικής επίδρασης ορισµένων συναλλαγών, 
δεν θα πρέπει να συµβαδίζει µε τις φορολογικές υποχρεώσεις ή απαιτήσεις, αλλά µε 
την ακολουθούµενη λογιστική αρχή που εφαρµόζεται στο χειρισµό των συναλλαγών 
αυτών. Το σκεπτικό αυτό στηρίζεται στο γεγονός ότι οι οικονοµικές καταστάσεις δεν 
αποτελούν απεικόνιση της φορολογικής συµµόρφωσης της επιχείρησης, αλλά της 
οικονοµικής της θέσης κατά συγκεκριµένη ηµεροµηνία και των αποτελεσµάτων της 
χρήσεως που έληξε κατά την ίδια ηµεροµηνία. Να σηµειωθεί ότι το πρότυπο δεν 
αναφέρεται στο λογιστικό χειρισµό των κρατικών χορηγήσεων ή επιδοτήσεων ή των 
φορολογικών ελαφρύνσεων από επενδύσεις, αλλά στην επίδραση που αυτές θα είχαν 
επί των φορολογικών υποχρεώσεων, εάν ο φορολογικός τους χειρισµός συµβάδιζε µε 
τις ακολουθούµενες λογιστικές αρχές της επιχείρησης ως προς την αναγνώριση των 
ποσών αυτών. 

Τα «λογιστικά κέρδη» σπάνια θα έχουν το ίδιο ύψος µε τα «φορολογικά 
κέρδη». Η διαφορά αυτή οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι τα αποτελέσµατα έχουν 
επιβαρυνθεί µε έξοδα, τα οποία δεν εκπίπτουν φορολογικά, για παράδειγµα 
πρόστιµα. Έτσι η φορολογική υποχρέωση  που προκύπτει είναι µεγαλύτερη ή 
µικρότερη από αυτή που είχε υπολογιστεί µε βάση τα λογιστικά κέρδη.  

Οι διαφορές χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες τις µόνιµες και τις 
προσωρινές. Η διάκριση αυτή γίνεται µε βάση τη διάρκεια του χρόνου διαγραφής, 
ενός εξόδου από τα «λογιστικά κέρδη» και από τα «φορολογικά κέρδη». Εάν ένα 
έξοδο µε βάση την ακολουθούµενη λογιστική αρχή διαγραφεί από τα αποτελέσµατα 
εντός 15 ετών ενώ για σκοπούς προσδιορισµού του φορολογητέου εισοδήµατος θα 
διαγραφεί εντός 7 ετών, αυτό δηµιουργεί «διαφορά διαρκείας χρόνου διαγραφής». 
Εποµένως, υπάρχει «διαφορά χρόνου». Όλες οι «διαφορές λόγω χρόνου» αποτελούν 
και «προσωρινές διαφορές» χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι οι «προσωρινές διαφορές» 
προέρχονται πάντα από «διαφορές λόγω χρόνου». Οι «προσωρινές διαφορές» 
αποτελούν τη διαφορά µεταξύ του λογιστικού υπολοίπου των στοιχείων του 
ενεργητικού και παθητικού που εµφανίζονται στον ισολογισµό µιας επιχείρησης και 
της «φορολογικής βάσης» του εν λόγω υπολοίπου. 

Ως «φορολογική βάση» ενός στοιχείου του ενεργητικού θεωρείται το ποσό 
εκείνο το οποίο εκπίπτει φορολογικά από τα οικονοµικά οφέλη που θα προκύψουν 
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µέσα από την ανάκτηση, πραγµατοποίηση ή ρευστοποίηση της λογιστικής αξίας του 
στοιχείου αυτού. Εάν το οικονοµικό όφελος που θα προκύψει από ανάκτηση, 
πραγµατοποίηση ή ρευστοποίηση ενός στοιχείου του ενεργητικού, όπως αυτό 
εµφανίζεται στον ισολογισµό της επιχείρησης, είναι εκπεστέο και δεν είναι 
φορολογήσιµο, τότε η «φορολογική βάση» ισούται µε το λογιστικό υπόλοιπο του εν 
λόγω ποσού. Η «φορολογική βάση» εισπρακτέων εσόδων τα οποία φορολογούνται 
κατά την είσπραξή τους είναι µηδενική. Εποµένως, η «προσωρινή διαφορά» που 
δηµιουργείται, ισούται µε το λογιστικό υπόλοιπο των εισπρακτέων εσόδων. Στην 
περίπτωση, που η επιχείρηση έχει ήδη φορολογηθεί τότε η «φορολογική βάση» των 
εισπρακτέων υπολοίπων της, ισούται µε το λογιστικό τους υπόλοιπο, δεδοµένου ότι η 
είσπραξη της οφειλής τους δεν µπορεί να επηρεάσει τις µελλοντικές φορολογικές 
υποχρεώσεις της ως προς την συναλλαγή που δηµιούργησε το εισπρακτέο υπόλοιπο. 
Έτσι, η «προσωρινή διαφορά» που δηµιουργείται είναι µηδενική, για το λόγο ότι το 
λογιστικό τους υπόλοιπο ισούται µε την φορολογική τους βάση.  

Ως «φορολογική βάση» ενός στοιχείου του παθητικού θεωρείται το λογιστικό 
υπόλοιπο του στοιχείου αυτού µειωµένο µε το ποσό εκείνο το οποίο εκπίπτει 
φορολογικά από τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη που θα προκύψουν µέσα από την 
αξία του στοιχείου αυτού. Συνεπώς, η «φορολογική βάση» εσόδων που έχουν 
προεισπραχθεί, ισούται µε το λογιστικό υπόλοιπο κατά την ηµεροµηνία του 
ισολογισµού µειωµένο µε οποιοδήποτε ποσό θα εκπέσει φορολογικά στο µέλλον. 
Όσων αφορά τα προεισπραχθέντα έσοδα, τα οποία φορολογούνται κατά την 
είσπραξη τους, είναι µηδενική. Εποµένως, η «προσωρινή διαφορά» που 
δηµιουργείται, ισούται µε το λογιστικό υπόλοιπο των εισπρακτέων εσόδων. Η 
«φορολογική βάση» δανείων προς αποπληρωµή ισούται µε το λογιστικό υπόλοιπο, 
για το λόγο ότι η µελλοντική εξόφληση τους δεν µπορεί να επηρεάσει τις 
φορολογικές υποχρεώσεις της επιχείρησης.  

Τέλος, οι «προσωρινές διαφορές» χωρίζονται σε «φορολογητέες» και σε 
«εκπεστέες», ανάλογα µε την επίδραση που µπορεί να έχουν στον προσδιορισµό τον 
µελλοντικών φορολογικών υποχρεώσεων. Η φορολογία εισοδήµατος καθώς και οι 
φορολογικές υποχρεώσεις που προκύπτουν µέσα από τις λειτουργίες µιας 
επιχείρησης, αποτελούν έξοδο της επιχείρησης για την απόκτηση των αντίστοιχων 
εσόδων. Γι’ αυτό, το συνολικό ποσό του εξόδου του φόρου αποτελείται από το 
τρέχον έξοδο του φόρου πλέον οποιοδήποτε αναβαλλόµενο έξοδο φόρου, µειωµένο 
µε οποιοδήποτε αναβαλλόµενο έσοδο φόρου. 
 
3.6.1. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ & 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Οι «φορολογητέες προσωρινές διαφορές» προέρχονται από περιπτώσεις, κατά 
τις οποίες το «λογιστικό υπόλοιπο» ενός περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει την 
«φορολογική βάση» του, µε αποτέλεσµα τα φορολογητέα οφέλη που θα προκύψουν 
να είναι ψηλότερα από τα εκπιπτόµενα, γεγονός το οποίο αναµένεται να αυξήσει τις 
µελλοντικές φορολογικές υποχρεώσεις της επιχείρησης. Έτσι, η αναµενόµενη 
αύξηση των φορολογικών υποχρεώσεων της επιχείρησης θεωρείται ως 
«αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση». Οι διαφορές αυτές θα πρέπει να 
αναγνωρίζονται άµεσα, εκτός και αν προέρχονται από την σταδιακή διαγραφή της 
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«φήµης και πελατείας» η οποία δεν εκπίπτει για φορολογικούς σκοπούς ή από την 
αρχική αναγνώριση στοιχείου του ενεργητικού ή παθητικού που προήλθε µέσα από 
συναλλαγή η οποία δεν προέρχεται από ενοποίηση επιχειρήσεων και κατά τη στιγµή 
της διενέργειας της δεν επηρεάζονται τα λογιστικά και φορολογικά αποτελέσµατα 
της επιχείρησης. 

Στις περιπτώσεις που οι «φορολογητέες προσωρινές διαφορές» που 
προκύπτουν σχετίζονται µε επενδύσεις ή συµφέροντα σε θυγατρικές ή συνδεδεµένες 
επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες, αυτά θα πρέπει να αναγνωρίζονται άµεσα, εκτός κι αν η 
µονάδα αναφοράς είναι σε θέση να καθορίσει πότε µπορεί να γίνει αντιλογισµός της 
«προσωρινής διαφοράς» που έχει αναγνωριστεί και ο αντιλογισµός της «προσωρινής 
διαφοράς» που αναγνωρίστηκε, είναι πιθανό να µην πραγµατοποιηθεί µέσα σε 
σύντοµο χρονικό διάστηµα. 

Η δηµιουργία των «φορολογητέων προσωρινών διαφορών» εξαρτάται σε 
µεγάλο βαθµό από τις φορολογικές ρυθµίσεις και τους κανονισµούς που ισχύουν σε 
κάθε κράτος και βασίζεται τόσο στο διαχωρισµό των εξόδων τα οποία εκπίπτουν ή 
δεν εκπίπτουν φορολογικά και στους παράγοντες που καθορίζουν το χρόνο, κατά τον 
οποίο τα εκπιπτόµενα έξοδα αναγνωρίζονται ως φορολογικές ελαφρύνσεις. Οι πιο 
συνηθισµένες περιπτώσεις που προκαλούν «φορολογικές προσωρινές διαφορές» 
είναι η πρόβλεψη για απόσβεση πάγιων περιουσιακών στοιχείων για σκοπούς 
ενηµέρωσης βιβλίων και προσδιορισµού φορολογητέου εισοδήµατος, η 
κεφαλαιοποίηση των εξόδων για ανάπτυξη, το κόστος ενοποίησης επιχειρήσεων και 
η επανεκτίµηση περιουσιακών στοιχείων.5 
 
3.6.2. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΡΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ 
 Οι τρέχοντες και οι αναβαλλόµενοι φόροι θα πρέπει να αναγνωρίζονται ως 
έξοδο ή έσοδο στο λογαριασµό αποτελεσµάτων της επιχείρησης, εκτός κι εάν οι 
φόροι προέρχονται από συναλλαγές οι οποίες έχουν αναγνωριστεί άµεσα στην 
καθαρή θέση της επιχείρησης ή ενοποίηση από εξαγορά µιας επιχείρησης. Οι 
τρέχοντες ή αναβαλλόµενοι φόροι οι οποίοι προέρχονται από συναλλαγές που 
αναγνωρίζονται άµεσα στην καθαρή θέση της επιχείρησης θα πρέπει να 
περιλαµβάνονται στην καθαρή θέση της επιχείρησης.  

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις δηµιουργούνται 
κυρίως όταν ένα έξοδο εκπίπτει για λογιστικούς και για φορολογικούς λόγους, αλλά 
το ποσοστό κατά το οποίο εκπίπτει για την κάθε περίπτωση διαφέρει, τότε 
δηµιουργείται θέµα διαφοράς χρόνου ολικής διαγραφής. Με την εφαρµογή όµως  του 
παρόντος προτύπου γίνεται µια ισοµερή κατανοµή του απολογισµού των 
φορολογικών υποχρεώσεων µιας επιχείρησης, έτσι ώστε οποιαδήποτε προσωρινή 
διαφορά προκύψει να κατανέµεται µε βάση την αυτοτέλεια των χρήσεων που 
επηρεάζονται. 
 
3.7. ∆.Λ.Π. 14 «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ» 

Το αρχικό πρότυπο άρχισε να ισχύει για τις οικονοµικές καταστάσεις των 
χρήσεων που άρχιζαν κατά την 01/01/83 ή µετά από αυτήν. Το πρότυπο αυτό 

                                                 
5 Βλ. ∆.Λ.Π. 16, 38, 39 και 40. 
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αναθεωρήθηκε το 1997 και το αναθεωρηµένο πλέον πρότυπο εφαρµόζεται στις 
λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01/07/98. Το πρότυπο αναφέρεται 
στον τρόπο καταγραφείς και το περιεχόµενο των πληροφοριών, που θα πρέπει να 
περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις µιας επιχείρησης, αναφορικά κατά 
επιχειρηµατικό κλάδο, µε τους διάφορους τύπους προϊόντων και υπηρεσιών που 
παρέχονται από την επιχείρηση και ανά γεωγραφικό τοµέα, µε τις διάφορες 
γεωγραφικές περιοχές, µέσω  των οποίων διεκπεραιώνει τις λειτουργίες της. 
 
3.7.1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ & ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΚΛΑ∆ΟΣ 

Με τον όρο «επιχειρηµατικό κλάδο» αναφερόµαστε σε κάθε µέρος της 
επιχείρησης, µέσα από το οποίο παρέχονται ξεχωριστά προϊόντα ή υπηρεσίες ή 
οµάδες όµοιων προϊόντων ή υπηρεσιών, για τα οποία η αναµενόµενη απόδοση 
µεικτού κέρδους ή οι επιχειρηµατικοί κίνδυνοι είναι διαφορετικοί από αυτούς που 
προέρχονται από τα άλλα µέρη της επιχείρησης. Ως «γεωγραφικός τοµέας» νοείται 
το µέρος της επιχείρησης το οποίο παρέχει προϊόντα ή υπηρεσίες σε συγκεκριµένο 
οικονοµικό περιβάλλον, όπου η αναµενόµενη απόδοση και οι επιχειρηµατικοί 
κίνδυνοι είναι διαφορετικοί από εκείνα τα µέρη της επιχείρησης τα οποία 
λειτουργούν κάτω από οικονοµικό περιβάλλον µε διαφορετικές συνθήκες. Η 
διαφοροποίηση των συνθηκών µπορεί να προέλθει από τις οικονοµικές και πολιτικές 
συνθήκες, την σχέση και τον τρόπο λειτουργίας µεταξύ των µονάδων που βρίσκονται 
στους διαφορετικούς τοµείς. Τους τυχόν ιδιαίτερους κίνδυνους στους οποίους είναι 
εκτεθειµένη µια µονάδα σε συγκεκριµένη περιοχή, την ύπαρξη κανονισµών ρύθµισης 
συναλλάγµατος και την ύπαρξη κινδύνου από τιµές συναλλάγµατος. 

Το πρότυπο εφαρµόζεται σε όλες τις επιχειρήσεις των οποίων οι µετοχές είναι 
εισηγµένες ή βρίσκονται στην διαδικασία εισαγωγής στο χρηµατιστήριο. Η 
εφαρµογή του είναι υποχρεωτική από τις επιχειρήσεις, οι οποίες εκδίδουν 
οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆.Λ.Π.. Σε περίπτωση που µία επιχείρηση 
δεν είναι υποχρεωµένη να τηρεί τα ∆.Λ.Π. αλλά επιθυµεί να εφαρµόσει το 
συγκεκριµένο πρότυπο τότε είναι υποχρεωµένη να συµµορφωθεί πλήρως µε τις 
απαιτήσεις του συγκεκριµένου προτύπου. Εάν η έκδοση οικονοµικών καταστάσεων 
περιλαµβάνει και τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις µιας επιχείρησης, η 
οποία είναι εγγεγραµµένη στο χρηµατιστήριο και τις οικονοµικές καταστάσεις της 
µητρικής ή µιας ή περισσοτέρων θυγατρικών της, τότε η πληροφόρηση ανά κλάδο ή 
τοµέα ανά επιχείρηση θα πρέπει να παρέχεται µε τον ίδιο τρόπο που απεικονίζεται 
και στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Πληροφορίες ανά κλάδο ή τοµέα, 
σε περίπτωση που υπάρχουν, θα πρέπει να περιλαµβάνουν στις σηµειώσεις των 
οικονοµικών τους καταστάσεων και οι θυγατρικές οι οποίες είναι εγγεγραµµένες στο 
χρηµατιστήριο ή το µετοχικό τους κεφάλαιο ή οι µετοχές τους βρίσκονται σε 
διαπραγµάτευση στην ελεύθερη αγορά. 
 
3.7.2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΑ ΚΛΑ∆Ο Ή ΤΟΜΕΑ 

Οι πληροφορίες που θα πρέπει να παρέχονται ανά κλάδο ή τοµέα θα πρέπει να 
καλύπτουν τα έσοδα και τα έξοδα, τα αποτελέσµατα, τα περιουσιακά στοιχεία και τις 
υποχρεώσεις κατά κλάδο ή τοµέα. Τα «έσοδα κατά κλάδο» θα πρέπει να 
περιλαµβάνουν όλα τα έσοδα που εµφανίζονται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων του 
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κάθε κλάδου και να διαχωρίζονται σε έσοδα από πωλήσεις προς τρίτους ή από 
πωλήσεις σε άλλους κλάδους ή τοµείς. Στα έσοδα ανά κλάδο θα πρέπει να 
περιλαµβάνονται τα έκτακτα έσοδα, τα έσοδα από τόκους ή µερίσµατα εκτός και αν 
αποτελούν µέρος των δραστηριοτήτων της επιχείρησης και τα κέρδη από πωλήσεις 
επενδύσεων. Τα «έξοδα ανά κλάδο» περιλαµβάνουν τα λειτουργικά έξοδα που 
ανήκουν αποκλειστικά στον αντίστοιχο κλάδο ή τοµέα. Στα έξοδα αυτά δεν 
περιλαµβάνονται τα έκτακτα έξοδα, τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα, οι ζηµιές από 
πώληση επενδύσεων και τα µερίδια ζηµιών που προέρχονται από συνδεδεµένες 
επιχειρήσεις, κοινοπραξίες ή από άλλες επιχειρήσεις. Τα έξοδα αυτά εµφανίζονται 
σαν σύνολο εξόδων έναντι των ενοποιηµένων αποτελεσµάτων. 

Τα αποτελέσµατα ανά κλάδο αντιπροσωπεύουν το καθαρό ποσό που 
προκύπτει από τα έσοδα και τα έξοδα του κλάδου, πριν από κάθε προσαρµογή για τα 
συµφέροντα µειοψηφίας. Θα πρέπει να γίνει και µια αναφορά σχετικά µε τα 
περιουσιακά στοιχεία του κλάδου που χρησιµοποιούνται για τις καθηµερινές 
λειτουργικές δραστηριότητες ενός τοµέα και τα οποία απασχολούνται είτε άµεσα και 
αποκλειστικά είτε εν µέρει και περιστασιακά από τον εν λόγω κλάδο. Σε περίπτωση 
που τα έσοδα του κλάδου περιλαµβάνουν ποσά από τόκους τότε η αναφορά στα 
περιουσιακά στοιχεία του κλάδου θα πρέπει να περιλαµβάνει πληροφορίες σχετικά 
µε τα ποσά που είναι εισπρακτέα από δάνεια, τις επενδύσεις, τα συµφέροντα από 
κοινοπραξίες και οποιοδήποτε άλλο περιουσιακό στοιχείο δηµιούργησε το 
αντίστοιχο έσοδο. Στην κατηγορία των περιουσιακών στοιχείων αυτών δεν πρέπει να 
περιλαµβάνονται τα ποσά που αφορούν φόρο εισοδήµατος. 

Αναφορά θα πρέπει να γίνει και στις υποχρεώσεις του κλάδου, οι οποίες 
προκύπτουν από τις συνήθεις δραστηριότητες του κλάδου και οι οποίες είναι άµεσα 
συνδεδεµένες µε τον αντίστοιχο κλάδο. Στην αναφορά αυτή δεν πρέπει να 
περιλαµβάνονται πληροφορίες σχετικά µε τις υποχρεώσεις από φόρους, 
χρηµατοοικονοµικές µισθώσεις ή αγορά παγίων και οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση 
δηµιουργήθηκε για χρηµατοπιστωτικούς σκοπούς και όχι για λειτουργικούς. Σε 
περίπτωση που υπάρχουν χρηµατοοικονοµικά έξοδα όπως είναι οι τόκοι στην 
κατάσταση θα πρέπει να υπάρχουν πληροφορίες αναφορικά µε την υποχρέωση βάσει 
της οποίας έχουν δηµιουργηθεί. Καθώς και οι υποχρεώσεις που έχουν δηµιουργηθεί 
από µια από κοινού ελεγχόµενη κοινοπραξία.  
  
3.7.3. ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΕΣ & ∆ΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

Οι αναφορές κατά κλάδο ή τοµέα διαχωρίζονται σε πρωτεύουσες και 
δευτερεύουσες. Ο διαχωρισµός αυτός εξαρτάται από την προέλευση των κινδύνων 
και την αποδοτικότητα ή αποτελεσµατικότητα του κλάδου ή του τοµέα. Εάν οι 
κίνδυνοι ή η αποδοτικότητα επηρεάζονται από την διαφοροποίηση των παρεχόµενων 
προϊόντων ή υπηρεσιών, τότε η αναφορά κατά κλάδο θα πρέπει να θεωρείται ως 
πρωτεύουσα αναφορά της επιχείρησης και η αναφορά κατά τοµέα ως η 
δευτερεύουσα. Στην περίπτωση όµως που οι κίνδυνοι και η αποτελεσµατικότητα της 
εταιρίας στηρίζεται στο γεγονός ότι οι λειτουργίες της είναι διεσπαρµένες σε 
διάφορες χώρες ή διάφορα αποµακρυσµένα σηµεία µεταξύ τους, τότε η αναφορά ανά 
γεωγραφικό τοµέα θεωρείται η πρωτεύουσα και η αναφορά ανά κλάδο η 
δευτερεύουσα. 



 51 

Μετά τον καθορισµό της πρωτεύουσας αναφοράς θα πρέπει να επιλεχθούν οι 
κλάδοι ή οι τοµείς για τους οποίους θα δοθεί αναφορά στις σηµειώσεις επί των 
οικονοµικών καταστάσεων. Τα κριτήρια για την επιλογή βασίζονται στα εξής 
κριτήρια: 
� Το σύνολο τον εσόδων από πωλήσεις θα πρέπει να είναι ίσο ή µεγαλύτερο του 

10% των συνολικών εσόδων όλων των κλάδων/τοµέων ή 
� Τα αποτελέσµατα χρήσεως του κλάδου/τοµέα ανεξάρτητα του αν είναι κέρδη ή 

ζηµιές θα πρέπει τα είναι τουλάχιστον ίσα ή µεγαλύτερα από το 10% του συνόλου 
των κερδοφόρων ή ζηµιογόνων κλάδων/τοµέων  

� Τα στοιχεία του ενεργητικού του κλάδου/τοµέα θα πρέπει να είναι ίσα ή 
µεγαλύτερα του 10% του συνολικού ποσού των στοιχείων του ενεργητικού όλων 
των κλάδων/τοµέων. 

Σύµφωνα µε το πρότυπο αυτό, οι αναφορές κατά κλάδο ή τοµέα θα πρέπει να 
περιλαµβάνουν αναλυτικά τουλάχιστον τους κλάδους ή τοµείς που καλύπτουν το 
75% του συνόλου των εσόδων από πωλήσεις των ενοποιηµένων αποτελεσµάτων της 
επιχείρησης. Εποµένως, αν όλοι οι κλάδοι/τοµείς πληρούν µεν την προϋπόθεση του 
10% αλλά δεν καλύπτουν το 75% του συνόλου των ενοποιηµένων εσόδων από 
πωλήσεις µιας επιχείρησης, τότε η αναφορά θα πρέπει να περιλαµβάνει και τα 
στοιχεία εκείνα από τους κλάδους ή τοµείς οι οποίοι δεν υπερβαίνουν το 10%, έτσι 
ώστε η συνολική ανάλυση να καλύπτει το 75%. Η επιλογή αυτή γίνεται αφού οι 
συγκεκριµένοι κλάδοι/τοµείς ταξινοµηθούν µε φθίνουσα σειρά των εσόδων από 
πωλήσεις ή των καθαρών αποτελεσµάτων τους ή των περιουσιακών τους στοιχείων 
και η επιλογή αρχίσει από τους µεγαλύτερους σε ποσοστό κλάδους/τοµείς. Μετά την 
κάλυψη του 75% όλοι οι υπόλοιποι κλάδοι/τοµείς αναφέρονται στην αναφορά ως 
«υπόλοιποι…». Τα υπόλοιπα µικρότερα ποσά αναφέρονται ως «διάφορα άλλα», 
«υπόλοιπα τµήµατα» ή άλλους χαρακτηρισµούς. 

Συνεπώς, για το 25% περίπου τα ποσά αυτά περιλαµβάνονται στην αναφορά 
ως µη καταµεριστέα, αλλά ως ποσά προς συµφωνία. Σε περίπτωση που κάποιος 
τοµέας δεν πληρούσε τα κριτήρια τα προηγούµενα έτη και για αυτό δεν 
περιλαµβανόταν σε αναφορά αυτής της µορφής οπότε θα πρέπει να αναφερθεί για 
πρώτη φορά, τότε ανεξάρτητα από το παρελθόν θα πρέπει να δοθούν και για το 
προηγούµενο έτος συγκριτικά στοιχεία. 

Η πρωτεύουσα αναφορά θα πρέπει να περιλαµβάνει τις παρακάτω 
πληροφορίες: 
� Έσοδα κατά κλάδο, διαχωρισµένα µεταξύ πωλήσεων σε τρίτους και πωλήσεων σε 

άλλους κλάδους. 
� Μεικτά αποτελέσµατα κατά κλάδο. 
� Περιουσιακά στοιχεία κατά κλάδο. 
� Υποχρεώσεις κατά κλάδο. 
� Κεφαλαιουχικές δαπάνες κατά κλάδο ή τοµέα που είχαν γίνει κατά τη διάρκεια 

του έτους. 
� Το σύνολο της πρόβλεψης αποσβέσεων για τα πάγια περιουσιακά στοιχεία του 

αντίστοιχου κλάδου/τοµέα. 
� Οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, η οποία θα ήταν χρήσιµη στους αναλυτές των 

οικονοµικών καταστάσεων, τους επενδυτές και τους τυχόν επίδοξους επενδυτές. 
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Κατά συνέπεια η δευτερεύουσα αναφορά θα πρέπει να περιλαµβάνει τα εξής: 
� Γεωγραφική ταξινόµηση των εσόδων της επιχείρησης µε βάση το κριτήριο του 

10%. 
� Γεωγραφική ταξινόµηση των περιουσιακών στοιχείων του κάθε τοµέα και πάλι µε 

βάση το κριτήριο του 10%. 
� Το σύνολο των κεφαλαιουχικών δαπανών κατά τη διάρκεια της χρήσης κατά 

γεωγραφικό τοµέα. 
Συµπερασµατικά, θα µπορούσαµε να πούµε ότι το συγκεκριµένο πρότυπο 

µέσα από την ανάλυση των πωλήσεων και των αποτελεσµάτων ανά βασικό προϊόν ή 
υπηρεσία της επιχείρησης, κάνει πιο εύκολη την κατανόηση της πηγής των 
βασικότερων εσόδων της επιχείρησης καθώς και του επιπέδου των καθαρών 
αποτελεσµάτων. Έτσι εµφανίζεται το επίπεδο της απόδοσης του κάθε κλάδου καθώς 
και οι πιθανότητες ανάπτυξης του στο µέλλον. Από την άλλη, η πληροφόρηση 
αναφορικά µε την γεωγραφική θέση της κάθε µονάδας βοηθάει στην εκτίµηση τυχόν 
µελλοντικών συναλλαγµατικών κινδύνων ή άλλων κινδύνων αγοράς, οι οποίοι 
πιθανόν να µην είναι δυνατό να αξιολογηθούν µέσα από την παροχή συγκεντρωτικών 
στοιχείων. 
 
3.8. ∆.Λ.Π. 15 «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΦΑΝΕΡΩΝΟΥΝ ΤΙΣ 
ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ» 

Το ∆.Λ.Π. 15 εγκρίθηκε αρχικά το 1981 και αναθεωρήθηκε το 1991. Αξίζει να 
σηµειωθεί ότι οι αξιώσεις παρουσίασης αυτού δεν θεωρούνται αναγκαίες για τις 
εταιρίες που ετοιµάζουν τις οικονοµικές τους καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆.Λ.Π., 
εποµένως θεωρείται ότι συµµορφώνονται πλήρως µε τις απαιτήσεις τους. Το 
πρότυπο έχει ως βασικό σκοπό την  απεικόνιση της επίδρασης που πιθανόν να έχουν 
οι µεταβολές του δείκτη τιµών στον υπολογισµό των αποτελεσµάτων χρήσεως µιας 
επιχείρησης όπως και της οικονοµικής θέσης ή κατάστασης της επιχείρησης. Το 
πρότυπο χρησιµοποιείται κυρίως στις περιοχές στις οποίες υπάρχουν σηµαντικές 
αλλαγές στις οικονοµικές συνθήκες.  
 
3.8.1. ΓΕΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ∆ΥΝΑΜΗ & ΤΡΕΧΟΝ ΚΟΣΤΟΣ 

Το πρότυπο 15 καθιερώνει δύο µεθόδους απεικόνισης της επίδρασης των 
αλλαγών των τιµών στα οικονοµικά στοιχεία της επιχείρησης την «γενική 
αγοραστική δύναµη» και το «τρέχον κόστος».  

Αναλυτικότερα, µε την Γενική Αγοραστική ∆ύναµη τα στοιχεία των 
οικονοµικών καταστάσεων µιας επιχείρησης µετατρέπονται µε βάση το γενικό δείκτη 
τιµών. Με τη µέθοδο αυτή διαφοροποιείται η µονάδα µέτρησης ενός ποσού και όχι η 
βάση επί της οποίας έχει υπολογιστεί. Επιπλέον, τα έσοδα από τις πωλήσεις, το 
κόστος των πωλήσεων και κάθε άλλο ποσό υψηλής ρευστότητας όπως είναι τα 
υπόλοιπα ταµείου, πελατών, πιστωτών και άλλα µετατρέπονται µε βάση τις αλλαγές 
στο δείκτη τιµών και οποιαδήποτε διαφορά προκύψει είτε είναι ζηµιά είτε κέρδος 
µετατρέπεται στην καθαρή θέση των ιδιοκτητών της επιχείρησης, αφού 
προηγουµένως αυτή έχει διαφοροποιηθεί µε βάση το δείκτη των αλλαγών στο δείκτη 
τιµών.  
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Όταν εφαρµόζεται το Τρέχον Κόστος η βάση των υπολογισµών στηρίζεται 
στην αξία αντικατάστασης µε την προϋπόθεση ότι αυτή δεν είναι υψηλότερη από την 
καθαρή πραγµατοποιήσιµη αξία και την τρέχουσα αξία. Στην περίπτωση όπου η αξία 
αντικατάστασης είναι µεγαλύτερη από τις δύο αυτές τότε εφαρµόζεται η υψηλότερη 
από τις δύο αυτές. Ως αξία αντικατάστασης µπορεί να θεωρηθεί το κόστος 
απόκτησης ενός καινούργιου ή µεταχειρισµένου παρόµοιου περιουσιακού στοιχείου 
ή περιουσιακού στοιχείου µε ισοδύναµη δυνατότητα παραγωγής ή εξυπηρέτησης. 
Εάν δεν είναι δυνατή η αντιστοίχηση µε παρόµοια καινούργια ή µεταχειρισµένα 
περιουσιακά στοιχεία τότε το κόστος θα πρέπει να υπολογιστεί µε βάση τους 
ισχύοντες δείκτες τιµών.  

Η καθαρή πραγµατοποιήσιµη αξία αντιπροσωπεύει την καθαρή τιµή πώλησης 
που είναι δυνατόν το περιουσιακό στοιχείο να διατεθεί. Ο όρος τρέχουσα αξία 
αντιπροσωπεύει το σύνολο των µελλοντικών εσόδων που µπορεί να προκύψουν µέσα 
από το αντίστοιχο περιουσιακό στοιχείο προεξοφληµένα µε τον τρέχοντα συντελεστή 
απόδοσης.  Για οποιαδήποτε επίδραση υπάρχει στα πάγια περιουσιακά στοιχεία θα 
πρέπει να γίνει πρόβλεψη για αντίστοιχη επίδραση επί της πρόβλεψης για απόσβεση. 
 
3.8.2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΩΝ 
 Με την εφαρµογή του προτύπου πρέπει να παρέχονται οι εξής πληροφορίες 
σχετικά µε το ποσό της συνολικής επίδρασης επί της πρόβλεψης για απόσβεση των 
πάγιων περιουσιακών στοιχείων, το συνολικό ποσό της τακτοποίησης του κόστους 
των πωλήσεων, οποιοδήποτε ποσό τακτοποίησης µετρητών ή ποσών που µπορούν να 
µετατραπούν εύκολα σε µετρητά, την επίδραση επι των υπολοίπων των ταµείων ή 
των συµφερόντων επί των ιδίων κεφαλαίων, ειδικά σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι 
τακτοποιήσεις αυτές έχουν ληφθεί υπόψη για τον προσδιορισµό των αποτελεσµάτων 
και την συνολική επίδραση επί των αποτελεσµάτων χρήσεως από όλες τις 
προαναφερόµενες διορθώσεις όπως και οποιαδήποτε άλλα ποσά προέρχονται από τις 
αλλαγές των τιµών. 

Με την εφαρµογή της µεθόδους της τρέχουσας αξίας τα πάγια περιουσιακά 
στοιχεία και τα αποθέµατα της επιχείρησης θα πρέπει να εµφανίζονται µε τις 
ανάλογες αξίες. Τέλος, πρέπει να γίνεται περιγραφή της µεθόδους που εφαρµόστηκε 
για τον υπολογισµό και τον προσδιορισµό των πληροφοριών που αναφέρονται καθώς 
και τους δείκτες οι οποίοι χρησιµοποιήθηκαν όταν αυτό είναι απαραίτητο. 
 
3.9. ∆.Λ.Π. 16 «ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΠΑΓΙΑ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ» 

Το ∆.Λ.Π. 16 αναθεωρήθηκε το 1998 και αρχίζει να εφαρµόζεται στις 
οικονοµικές καταστάσεις που καλύπτουν χρήσεις που αρχίζουν από την 01/07/99 ή 
µεταγενέστερα. Σκοπός του πρότυπου αυτού είναι ο λογιστικός χειρισµός των 
ενσώµατων ακινητοποιήσεων ή ενσώµατων περιουσιακών στοιχείων. Τα βασικότερα 
θέµατα στον λογιστικό χειρισµό είναι ο σωστός χρόνος της καταχώρησής τους ως 
περιουσιακά στοιχεία, ο προσδιορισµός της λογιστικής τους αξίας και της δαπάνης 
της απόσβεσής τους.  
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Το πρότυπο εφαρµόζεται για την λογιστική αντιµετώπιση των ενσώµατων 
ακινητοποιήσεων, όπως είναι τα ακίνητα, τα µηχανήµατα, οι εγκαταστάσεις, ο 
εξοπλισµός και οτιδήποτε άλλο χρησιµοποιείται για τους παραγωγικούς ή 
λειτουργικούς σκοπούς της επιχείρησης. Το πρότυπο δεν εφαρµόζεται εάν κάποιο 
άλλο ∆.Λ.Π. απαιτεί ή επιτρέπει διαφορετική αντιµετώπιση. Σε καµία όµως 
περίπτωση το πρότυπο αυτό δεν εφαρµόζεται για τα δάση και παρόµοιους χώρους, 
που µπορούν να αναγεννώνται και για τα δικαιώµατα των ορυχείων –µεταλλείων, 
την αναζήτηση ορυκτών και όµοιων πόρων που δεν αναγεννώνται.  
 
3.9.1. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Ένα περιουσιακό στοιχείο πρέπει να αναγνωρίζεται στα λογιστικά βιβλία της 
επιχείρησης µε την αρχική αξία κτήσης. Το εν λόγω στοιχείο θα πρέπει να 
παρουσιάζεται στα βιβλία ως το συνολικό ποσό των εξόδων που έχουν γίνει για την 
απόκτησή του µέχρι να µπορέσει αυτό να λειτουργήσει για το σκοπό για τον οποίο 
αποκτήθηκε. Η απόκτηση πάγιων περιουσιακών στοιχείων, η οποία προέρχεται µέσα 
από ανταλλαγή ανόµοιων πάγιων περιουσιακών στοιχείων θα πρέπει να 
αναγνωρίζεται στα λογιστικά της βιβλία µε τη δίκαιη αξία6 του πάγιου περιουσιακού 
στοιχείου που αποκτήθηκε, πλέον οποιαδήποτε καταβολή χρηµάτων για να γίνει η 
ολοκλήρωση της συναλλαγής. Σε περίπτωση ανταλλαγής όµοιων περιουσιακών 
στοιχείων, τιµή κτήσης θεωρείται η υπολειµµατική αξία αυτού που δόθηκε σε 
ανταλλαγή. Οποιαδήποτε ζηµιά προκύψει από αυτού του είδους την ανταλλαγή 
θεωρείται σαν µέρος του κόστους ή της αξίας κτήσης του νέου πάγιου περιουσιακού 
στοιχείου. Ανταλλαγή αυτής της µορφής αποτελεί και η αντιπαροχή που πιθανόν θα 
δοθεί µέσα από την ανταλλαγή ενός τεµαχίου γης µε συγκεκριµένο ποσοστό από την 
ανεγειρόµενη οικοδοµή. 
 
3.9.2. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ 
 Σύµφωνα µε το πρότυπο κάθε περιουσιακό στοιχείο εµφανίζεται στα λογιστικά 
βιβλία µε την αρχική του αξία µειωµένη µε τις συσσωρευµένες αποσβέσεις ή ζηµιές 
που πιθανό να υπάρχουν. Εξαίρεση σε αυτό αποτελεί η παρουσίαση ενός 
περιουσιακού στοιχείου στα βιβλία της επιχείρησης µε αναθεωρηµένη αξία, η οποία 
µπορεί να είναι υψηλότερη ή χαµηλότερη από την αρχική αναγνώριση, λόγω 
επανεκτίµησης της αξίας του.  

Η αποτίµηση των περιουσιακών στοιχείων θα πρέπει να είναι τακτική έτσι 
ώστε να αποφεύγεται η ύπαρξη σηµαντικών διαφορών µεταξύ της λογιστικής και της 
δίκαιης αξίας του στοιχείου. Όσον αφορά τη χρονική συχνότητα που γίνεται η 
επανεκτίµηση, αυτή εξαρτάται από τις διακυµάνσεις που µπορεί να υπάρχουν στην 
ελεύθερη αγορά όσον αφορά την δίκαιη αξία τους. Η επανεκτίµηση της αξίας ενός 
πάγιου περιουσιακού στοιχείου είναι αναγκαία όταν η δίκαιη αξία του διαφέρει 
σηµαντικά από την λογιστική του αξία. ∆ιαφορετικά επανεκτίµηση µπορεί να γίνεται 
σε µια περίοδο από τρία έως πέντε χρόνια.  

                                                 
6 «∆ίκαιη αξία» ονοµάζεται το ποσό για το οποίο ένα πάγιο στοιχείο µπορεί να ανταλλαγεί µεταξύ µερών που είναι 
πρόθυµα για την πραγµατοποίηση της συναλλαγής. 
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Μετά την επανεκτίµηση ενός πάγιου περιουσιακού στοιχείου υπάρχει 
περίπτωση να προκύψει ζηµιά ή κέρδος, η διαφορά αυτή αναγνωρίζεται άµεσα στο 
ίδιο έτος στο οποίο προέκυψε. Σε περίπτωση ζηµιάς, αυτή πιστώνεται στο 
λογαριασµό του πάγιου περιουσιακού στοιχείου και χρεώνεται άµεσα ο λογαριασµός 
αποτελεσµάτων χρήσης. Σε περίπτωση όµως που προκύψει κέρδος τότε το ποσό αυτό 
χρεώνεται στο λογαριασµό του πάγιου και πιστώνεται ο λογαριασµός «∆ιαφορές 
επανεκτίµησης» ή «Αποθεµατικό επανεκτίµησης», ο οποίος εντάσσεται στους 
λογαριασµούς που αποτελούν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων. Αν τώρα σε µια 
επανεκτίµηση προκύψει κέρδος και σε µια µελλοντική επανεκτίµηση προκύψει 
ζηµιά, η ζηµιά αυτή δεν µεταφέρεται στα αποτελέσµατα, αλλά διαγράφεται πρώτα 
από το αποθεµατικό κέρδους, το οποίο έχει δηµιουργηθεί στο παρελθόν από την 
επανεκτίµηση του συγκεκριµένου στοιχείου και το ποσό της ζηµιάς το οποίο δεν 
είναι δυνατόν να συγχωνευτεί, µεταφέρεται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων 
χρήσεως. 

Παράλληλα µε την επανεκτίµηση της αξίας του περιουσιακού στοιχείου, 
πρέπει να αναθεωρείται και το ύψος των συσσωρευµένων αποσβέσεων µέχρι τη 
στιγµή της επανεκτίµησης. Έτσι η συσσωρευµένη πρόβλεψη για απόσβεση µπορεί να 
διαγραφεί πλήρως από την αξία του στοιχείου, το λογιστικό υπόλοιπο του οποίου θα 
τακτοποιηθεί ως προς το αποτέλεσµα της επανεκτίµησης. Ακόµα, η συσσωρευµένη 
πρόβλεψη µπορεί να µεταβάλλεται ανάλογα µε την τροποποίηση της  αξίας του 
πάγιου περιουσιακού στοιχείου που προέρχεται από την επανεκτίµηση, έτσι ώστε η 
καθαρή αξία των βιβλίων να αντιπροσωπεύει την αξία του περιουσιακού στοιχείου, 
έτσι όπως προέκυψε µέσα από την επανεκτίµηση.  
 
3.9.3. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
 Ο ισολογισµός της επιχείρησης είτε είναι ενοποιηµένος είτε όχι θα πρέπει να 
εµφανίζει τα πάγια περιουσιακά στοιχεία στο σύνολο της καθαρής µεταφερόµενης 
αξίας ή της λογιστικής αξίας τους και οι σηµειώσεις των οικονοµικών καταστάσεων 
θα πρέπει να παρέχουν τις ακόλουθες πληροφορίες: 
� Το αρχικό υπόλοιπο, όπως εµφανίζεται στα βιβλία της επιχείρησης κατά την 

έναρξη της περιόδου για την οποία έχουν ετοιµαστεί οι εν λόγω οικονοµικές 
καταστάσεις. 

� Οι προσθήκες που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του έτους. 
� Οι πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων που έγιναν κατά τη διάρκεια του έτους. 
� Το αποτέλεσµα της επανεκτίµησης των πάγιων περιουσιακών στοιχείων κατά την 

διάρκεια του έτους. 
� Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν από συγχώνευση ή εξαγορά 

επιχείρησης. 
� ∆ιαγραφή ζηµιών, µετά από επανεκτίµηση οι οποίες έχουν επιβαρύνει τα 

αποτελέσµατα. 
� Τυχόν συναλλαγµατικές διαφορές που µπορεί να προκύψουν από την 

ενσωµάτωση πάγιων περιουσιακών στοιχείων επιχειρηµατικής µονάδας 
εγκατεστηµένης στο εξωτερικό. 



 56 

� Το συνολικό ποσό της τιµής κτήσεως ή της αξίας που προκύπτει από 
επανεκτίµηση των περιουσιακών στοιχείων ανά οµάδα, όπως αυτή διαµορφώνεται 
στο τέλος του χρόνου. 

Η πρόβλεψη για απόσβεση ανά οµάδα περιουσιακών στοιχείων θα πρέπει να 
αναλύεται στα πιο κάτω στοιχεία: 
� Συσσωρευµένη πρόβλεψη για απόσβεση στην αρχή της χρήσεως, όπως αυτή 

εµφανίζεται στα λογιστικά βιβλία της εταιρίας. 
� Πρόβλεψη για απόσβεση που έχει υπολογιστεί για την τρέχουσα χρήση. 
� Τυχόν πρόβλεψη για απόσβεση η οποία έχει διαγραφεί λόγω πώλησης 

περιουσιακών στοιχείων. 
� Πρόβλεψη για απόσβεση η οποία έχει διαγραφεί λόγω επανεκτίµησης των 

περιουσιακών στοιχείων. 
� Συσσωρευµένη πρόβλεψη για απόσβεση στο τέλος της χρήσεως. 
Πρέπει στις σηµειώσεις ακόµα να αναφέρονται: 
� Οι επιβαρύνσεις ή τα εµπράγµατα βάρη τα οποία έχουν επιβληθεί σε 

συγκεκριµένα περιουσιακά στοιχεία ή οµάδες αυτών και τα οποία αναφέρονται 
αναλυτικά. 

� Το ύψος του κόστους των περιουσιακών στοιχείων υπό κατασκευή. 
� Το ύψος ενδεχοµένων υποχρεώσεων για την απόκτηση σηµαντικών περιουσιακών 

στοιχείων. 
� Την λογιστική αρχή που εφαρµόστηκε για τον υπολογισµό  αποκατάστασης 

γηπέδων ή οικοπέδων που ανήκουν στην επιχείρηση ως προς περιβαλλοντικές 
ζηµιές που πιθανόν να έχουν προκληθεί. 

Επιπλέον πρέπει να αναφέρει τις λογιστικές αρχές οι οποίες εφαρµόστηκαν 
αναφορικά µε την ισχύουσα µέθοδο απόσβεσης και µε την αναµενόµενη ωφέλιµη 
χρήση των περιουσιακών στοιχείων ή στους συντελεστές απόσβεσης που 
εφαρµόστηκαν. Ακόµα, πρέπει να δοθεί οποιαδήποτε πληροφορία υπάρχει για την 
φύση και επίδραση των αλλαγών σε λογιστικούς υπολογισµούς οι οποίοι µπορεί να 
έχουν σηµαντική επίδραση στα αποτελέσµατα της τρέχουσας ή των µελλοντικών 
οικονοµικών καταστάσεων και τα οποία µπορεί να προέρχονται από την 
υπολειµµατική αξία του περιουσιακού στοιχείου, την αλλαγή στην αναµενόµενη 
ωφέλιµη χρήση του περιουσιακού στοιχείου και την αλλαγή στη µέθοδο 
υπολογισµού της πρόβλεψης για απόσβεση. 

Σε περίπτωση που κάποια περιουσιακά στοιχεία εµφανίζονται στις 
οικονοµικές καταστάσεις µε αξία που προήλθε µετά την επανεκτίµηση, θα πρέπει να 
παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες: 
� Η βάση ή η µέθοδος επί της οποίας έγινε η επανεκτίµηση του περιουσιακού 

στοιχείου. 
� Η ηµεροµηνία κατά την οποία έγινε η εν λόγω επανεκτίµηση. 
� Εάν η επανεκτίµηση έγινε από ανεξάρτητο εκτιµητή. 
� Εάν η επανεκτίµηση βασίστηκε στην τιµή αντικατάστασης, θα πρέπει να 

αναφερθούν οι δείκτες οι οποίοι εφαρµόστηκαν για τον εν λόγω υπολογισµό. 
� Την λογιστική αξία της κάθε οµάδας πάγιων περιουσιακών στοιχείων τα οποία θα 

είχαν συµπεριληφθεί στις οικονοµικές καταστάσεις µε βάση τις γενικές αρχές του 
προτύπου αυτού, δηλ. το ιστορικό τους  κόστος. Έτσι τα περιουσιακά στοιχεία 
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που έχουν επανεκτιµηθεί θα πρέπει να εµφανίζονται στο ιστορικό τους κόστος 
πλέον οποιουδήποτε ποσού προέρχεται µέσα από επανεκτιµήσεις που είχαν γίνει 
κατά καιρούς.  

� Οποιοιδήποτε περιορισµοί υπάρχουν ως προς τη διανοµή του πλεονάσµατος από 
επανεκτίµηση πάγιων περιουσιακών στοιχείων προς τους µετόχους. 

Τέλος, χρήσιµο είναι να παρέχονται ακόµα πληροφορίες στις σηµειώσεις των 
οικονοµικών καταστάσεων σχετικά µε τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία είναι 
προσωρινά ή µόνιµα εκτός χρήσης ή λειτουργίας, τα πλήρως αποσβεσµένα 
περιουσιακά στοιχεία τα οποία είναι ακόµη σε λειτουργία και στις περιπτώσεις 
καταστροφής ή απώλειας πάγιου περιουσιακού στοιχείου, το οποίο καλύπτεται από 
οποιαδήποτε µορφή αποζηµίωσης, το γεγονός αυτό θα πρέπει να αναφέρεται στις 
σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων και συγκεκριµένα κάτω από την 
επικεφαλίδα «πάγια περιουσιακά στοιχεία». 
 
3.10. ∆.Λ.Π. 17 «ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ» 

Το ∆.Λ.Π. 17 εφαρµόζεται για τις οικονοµικές καταστάσεις που αρχίζουν από 
την 01/01/99 ή µετά από αυτήν. Το πρότυπο αυτό εφαρµόζεται για τις 
µακροπρόθεσµες µισθώσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων και ασχολείται µε το 
λογιστικό χειρισµό και τις λογιστικές αρχές που θα πρέπει να ακολουθήσει τόσο ο 
εκµισθωτής όσο και ο µισθωτής, ως προς την αναγνώριση συναλλαγών αυτής της 
µορφής στα βιβλία τους, καθώς και το περιεχόµενο των πληροφοριών που θα πρέπει 
να υπάρχουν στις σηµειώσεις των οικονοµικών καταστάσεων. Το πρότυπο 
αναφέρεται ειδικότερα στη µεταφορά του δικαιώµατος χρήσης περιουσιακού 
στοιχείου από τον εκµισθωτή στον µισθωτό, ανεξάρτητα από το εάν ο εκµισθωτής 
είναι υπεύθυνος για την συντήρηση του περιουσιακού στοιχείου ή όχι. 

Το πρότυπο 17 χρησιµοποιείται για την λογιστική παρακολούθηση όλων των 
µισθώσεων µε εξαίρεση τις παρακάτω: 
� Μισθωτικές συµφωνίες για εξερεύνηση ή χρήση µεταλλευµάτων, πετρελαίων, 

φυσικού αερίου και άλλων µη αναγεννώµενων πόρων. 
� Συµφωνίες για άδειες παραχώρησης στοιχείων όπως κινηµατογραφικών ταινιών, 

µαγνητοσκοπήσεων, θεατρικών έργων, χειρογράφων, ευρεσιτεχνίας και 
εκδοτικών δικαιωµάτων. 

� Σε περιπτώσεις αποτίµησης από: 
o Μισθωτές περιουσιακών στοιχείων που έχουν αποκτηθεί µε βάση 

χρηµατοδοτική µίσθωση (υπάγονται στο ∆.Λ.Π. 40). 
o Εκµισθωτές περιουσιακών στοιχείων τα οποία παρεδόθησαν βάσει 

λειτουργικής µίσθωσης (υπάγονται στο ∆.Λ.Π. 40). 
o Μισθωτές βιολογικών περιουσιακών στοιχείων που κατέχονται µε 

χρηµατοδοτική µίσθωση (υπάγονται στο ∆.Λ.Π. 41). 
o Εκµισθωτές βιολογικών περιουσιακών στοιχείων τα οποία παρέχονται βάσει 

λειτουργικής µίσθωσης (υπάγονται στο ∆.Λ.Π. 41). 
Σε καµία όµως περίπτωση το πρότυπο αυτό δεν εφαρµόζεται σε συµφωνίες 

που αφορούν συµβάσεις για υπηρεσίες στις οποίες δεν µεταβιβάζεται το δικαίωµα 
χρήσης περιουσιακών στοιχείων από το ένα συµβαλλόµενο µέρος στο άλλο.  
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Με τον όρο µίσθωση το πρότυπο αναφέρεται στη συµφωνία µε την οποία ο 
εκµισθωτής µεταβιβάζει στο µισθωτό, µε αντάλλαγµα µια πληρωµή, το δικαίωµα 
χρήσης ενός περιουσιακού στοιχείου για µια συµφωνηµένη χρονική περίοδο. Ακόµα 
οι µισθωτικές καταστάσεις µε τις οποίες προβλέπεται το δικαίωµα του µισθωτή να 
αποκτήσει την κυριότητα του µισθωµένου περιουσιακού στοιχείου, µε την 
εκπλήρωση συµφωνηµένων όρων. Σε ορισµένες χώρες οι συµβάσεις αυτές είναι 
γνωστές ως συµβάσεις αγορών επί πιστώσει. Οι µισθώσεις χωρίζονται σε δύο 
βασικές κατηγορίες τις «χρηµατοδοτικές µισθώσεις» και τις «λειτουργικές 
µισθώσεις». 

Σε µια χρηµατοδοτική µίσθωση µεταβιβάζονται όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη 
που ακολουθούν την κυριότητα του περιουσιακού στοιχείου, ανεξάρτητα από την 
τελική µεταβίβαση ή µη του τίτλου κυριότητας. Ο µισθωτός µπορεί να 
χρησιµοποιήσει το δικαίωµα αγοράς µετά την πλήρη εξόφληση και τη λήξη της 
µίσθωσης. Επιπλέον, η παρούσα αξία (present value) του περιουσιακού στοιχείου 
είναι µεγαλύτερη ή ίση της τιµής πώλησης. Η χρονική διάρκεια της µίσθωσης είναι 
σχεδόν ταυτόσηµη µε την αντίστοιχη περίοδο της αναµενόµενης ωφέλιµης χρήσης 
του πάγιου περιουσιακού στοιχείου. Τα κατεχόµενα περιουσιακά στοιχεία είναι 
έτοιµα προς χρήση χωρίς σηµαντικές αλλαγές. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο 
µισθωτής έχει το δικαίωµα ακύρωσης της µίσθωσης, οποιεσδήποτε ζηµιές του 
εκµισθωτή επιβαρύνουν τον µισθωτή. Υπάρχουν και µη ακυρωτέες µισθώσεις, οι 
οποίες λύονται µόνο µε την επέλευση κάποιου απρόσµενου γεγονότος, µε την 
έγκριση του εκµισθωτή, εφόσον ο µισθωτής συνάψει µια νέα µίσθωση για το ίδιο ή 
ισοδύναµο περιουσιακό στοιχείο µε τον ίδιο εκµισθωτή ή µε την πληρωµή από τον 
µισθωτή ενός πρόσθετου ποσού, το ύψος του οποίου, κατά την έναρξη της 
µισθωτικής σχέσης, εξασφαλίζει σε ένα βαθµό τη µη διακοπή της µίσθωσης.  

Οι λειτουργικές µισθώσεις αποτελούν µισθώσεις οι οποίες δεν µπορούν να 
χαρακτηριστούν ως χρηµατοδοτικές διότι διαφέρουν µε αυτές στα εξής σηµεία: η 
διάρκεια της χρηµατοδοτικής µίσθωσης είναι συνήθως κατά πολύ µεγαλύτερη από 
αυτή της λειτουργικής µίσθωσης. Στις λειτουργικές µισθώσεις ο µισθωτής δεν 
αναλαµβάνει και τους κινδύνους που µπορεί να συνδέονται µε το συγκεκριµένο 
πάγιο περιουσιακό στοιχείο. Το τίµηµα που καλείται να καταβάλει ο µισθωτής σε 
περίπτωση που θέλει να του µεταβιβασθεί η κυριότητα του µισθωθέντος πάγιου µετά 
την λήξη της σύµβασης, είναι κατά πολύ µεγαλύτερο από το ποσό που καταβάλλεται 
σε µια χρηµατοδοτική µίσθωση. 

 
3.10.1. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ: 
3.10.1.1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΤΗ 

Η χρηµατοδοτική µίσθωση είναι απαραίτητο να καταχωρείται στις οικονοµικές 
καταστάσεις του µισθωτή γιατί η µη απεικόνιση της παραµορφώνει τους 
οικονοµικούς δείκτες της επιχείρησης αφού εµφανίζει µειωµένους τόσο τους 
οικονοµικούς πόρους της, όσο και το ύψος των υποχρεώσεων.  

Για την καταχώρηση της χρηµατοδοτικής µίσθωσης εµφανίζεται στο 
ενεργητικό του ισολογισµού το περιουσιακό στοιχείο και στο παθητικό την 
υποχρέωση καταβολής των µελλοντικών µισθωµάτων. Κατά την έναρξη της 
µίσθωσης, τόσο το περιουσιακό στοιχείο όσο και οι µελλοντικές υποχρεώσεις  πρέπει 
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να καταχωρούνται στον ισολογισµό µε το ίδιο ποσό. Η µίσθωση θα πρέπει να 
καταχωρείται µε την πραγµατική αξία της ή, αν είναι χαµηλότερη, µε την παρούσα 
αξία των ελάχιστων µισθωµάτων.  

Κατά τον υπολογισµό της παρούσας αξίας των ελάχιστων µισθωµάτων, ως 
προεξοφλητικό επιτόκιο χρησιµοποιείται το τεκµαρτό επιτόκιο της µίσθωσης, εάν 
αυτό είναι πρακτικά εύκολο. Σε αντίθετη περίπτωση πρέπει να χρησιµοποιείται το 
οριακό επιτόκιο δανεισµού.  

Οι υποχρεώσεις για µισθωµένα περιουσιακά στοιχεία δεν πρέπει να 
παρουσιάζονται στις οικονοµικές καταστάσεις αφαιρετικά από τα µισθωµένα 
περιουσιακά στοιχεία. Αν για την παρουσίαση των υποχρεώσεων στον ισολογισµό 
γίνεται διάκριση µεταξύ τρεχουσών και µη τρεχουσών υποχρεώσεων, η ίδια διάκριση 
γίνεται και για τις υποχρεώσεις από τις µισθώσεις.  

Τα µισθώµατα πρέπει να επιµερίζονται στα χρηµατοοικονοµικά έξοδα και σε 
µείωση της ανεξόφλητης υποχρέωσης. Το χρηµατοοικονοµικό βάρος πρέπει να 
κατανέµεται στη χρήση που διαρκεί η µίσθωση, έτσι ώστε να προκύπτει ένα σταθερό 
περιοδικό επιτόκιο πάνω στο αποµένον υπόλοιπο της υποχρέωσης κάθε χρήσης. 
Πρακτικά, κατά την κατανοµή του χρηµατοοικονοµικού βάρους στις χρήσεις που 
διαρκεί η µίσθωση µπορεί να χρησιµοποιείται κάποιος προσεγγιστικός τύπος που 
απλοποιεί τον υπολογισµό. 

Η χρηµατοδοτική µίσθωση συνεπάγεται για την κάθε χρήση ένα έξοδο 
απόσβεσης των αποσβέσιµων περιουσιακών στοιχείων, καθώς και ένα 
χρηµατοοικονοµικό έξοδο για κάθε λογιστική περίοδο. Η µέθοδος απόσβεσης των 
µισθωµένων αποσβέσιµων περιουσιακών στοιχείων πρέπει να είναι όµοια µε τη 
µέθοδο που ακολουθείται για τα αποσβέσιµα περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν 
στην επιχείρηση και η καταχωρούµενη απόσβεση πρέπει να υπολογίζεται σύµφωνα 
µε τη βάση που τίθεται από το ∆.Λ.Π. 16 «Ενσώµατες ακινητοποιήσεις» και το 
∆.Λ.Π. 38 «Άυλα περιουσιακά στοιχεία». Αν δεν υπάρχει καµία βεβαιότητα ότι 
µέχρι τη λήξη της µίσθωσης, ο µισθωτής θα αποκτήσει την κυριότητα του στοιχείου, 
τότε η πλήρης απόσβεση του µισθίου πρέπει να γίνει στο συντοµότερο χρόνο µεταξύ 
διάρκειας µίσθωσης και ωφέλιµης ζωής του περιουσιακού στοιχείου. Σε αντίθετη 
περίπτωση, τότε ως αναµενόµενη περίοδος χρησιµοποίησης του περιουσιακού 
στοιχείου λαµβάνεται η ωφέλιµη ζωή του. 

Επιπλέον, το πρότυπο ορίζει ότι, το αποσβεστέο ποσό ενός µισθωµένου 
περιουσιακού στοιχείου κατανέµεται σε όλες της χρήσεις κατά τις οποίες αναµένεται 
να χρησιµοποιηθεί το στοιχείο αυτό, µε τρόπο συστηµατικό και σύµφωνα µε τη 
µέθοδο απόσβεσης που ακολουθεί ο µισθωτής για τα δικά του αποσβέσιµα στοιχεία. 

Το σύνολο της δαπάνης απόσβεσης του περιουσιακού στοιχείου και του 
χρηµατοοικονοµικού εξόδου της χρήσεως,  σπάνια είναι ίσο µε τα πληρωτέα 
µισθώµατα της χρήσεως και συνεπώς, δεν αρκεί απλά η καταχώρηση των πληρωτέων 
µισθωµάτων σε βάρος των αποτελεσµάτων. Όταν τα αναµενόµενα µελλοντικά 
οικονοµικά οφέλη από το περιουσιακό στοιχείο είναι χαµηλότερα από τη λογιστική 
του αξία, η επιχείρηση εφαρµόζει το ∆.Λ.Π. 36 «Αποµείωση αξίας περιουσιακών 
στοιχείων», που διέπει την αποµείωση των περιουσιακών στοιχείων και θέτει τις 
προϋποθέσεις για το πώς η επιχείρηση πρέπει να επανεξετάζει τη λογιστική αξία των 
περιουσιακών της στοιχείων. 
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Το πρότυπο ορίζει ότι εκτός από τις απαιτήσεις του ∆.Λ.Π. 32 
«Χρηµατοπιστωτικά µέσα: γνωστοποίηση και παρουσίαση» θα πρέπει να παρέχονται 
κάποιες πρόσθετες γνωστοποιήσεις για κάθε κατηγορία περιουσιακών στοιχείων, την 
καθαρή λογιστική αξία κατά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού και για κάθε 
συµφωνία µεταξύ του συνόλου των ελάχιστων µισθωµάτων κατά την ηµεροµηνία 
του Ισολογισµού και της παρούσας αξίας τους. Ακόµα, να γνωστοποιεί το σύνολο 
των ελάχιστων µισθωµάτων κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού και την παρούσα 
αξία τους (για καθεµιά από τις περιόδους: µέχρι ένα έτος, από ένα µέχρι πέντε έτη, 
πέραν των πέντε ετών). Ακόµα, τα ενδεχόµενα µισθώµατα που καταχωρήθηκαν στα 
αποτελέσµατα της χρήσης, το σύνολο των µελλοντικών ελάχιστων εισπράξεων 
υποµισθωµάτων που αναµένεται να γίνουν, σύµφωνα µε µη ακυρωτέες υποµισθώσεις 
κατά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού και µια γενική περιγραφή των σηµαντικών 
µισθωτικών συµφωνιών του µισθωτή που περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων τα 
ακόλουθα: 

� Την τιµή προσδιορισµού των ενδεχόµενων µισθωµάτων, 
� Την ύπαρξη και τους όρους δικαιωµάτων ανανέωσης ή αγοράς και τους όρους 

κλιµάκωσης και  
� Περιορισµούς που υπάρχουν από µισθωτικές συµφωνίες όπως αυτοί που 

αφορούν µερίσµατα, κ.α.. 
Επιπλέον, οι απαιτήσεις γνωστοποιήσεων σύµφωνα µε τα ∆.Λ.Π. 16 

«Ενσώµατες ακινητοποιήσεις», ∆.Λ.Π. 36 «Αποµείωση αξίας περιουσιακών 
στοιχείων», ∆.Λ.Π 38 «Άυλα περιουσιακά στοιχεία», ∆.Λ.Π. 40 «Επενδύσεις σε 
ακίνητα» και ∆.Λ.Π. 41 «Γεωργία», εφαρµόζονται στα κονδύλια των µισθωµένων 
περιουσιακών στοιχείων µε βάση χρηµατοδοτικές µισθώσεις, λογιστικοποιούνται 
από το µισθωτή ως αγορές περιουσιακών στοιχείων. 
 
3.10.1.2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ 

Επειδή σε µια χρηµατοδοτική µίσθωση όλα τα οφέλη και οι κίνδυνοι 
µεταβιβάζονται από τον εκµισθωτή στον µισθωτή, ο εκµισθωτής στο ενεργητικό του 
Ισολογισµού του αντί για να παρουσιάζει τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία τελούν 
υπό χρηµατοδοτική µίσθωση, θα πρέπει να παρουσιάζει µια απαίτηση ποσού ίσου µε 
την καθαρή αξία της επένδυσης στη µίσθωση.  

Ο εκµισθωτής πρέπει να κατανείµει το χρηµατοοικονοµικό έσοδο σε όλη την 
διάρκεια της µίσθωσης. Η κατανοµή αυτή πρέπει να έχει µια σταθερή περιοδική 
απόδοση της καθαρής επένδυσης του εκµισθωτή πάνω στο ανεξόφλητο µέρος της 
χρηµατοδοτικής µίσθωσης. Τα µισθώµατα κάθε χρήσης µετά την αφαίρεση των 
δαπανών για υπηρεσίες, αντιπροσωπεύουν την ακαθάριστη επένδυση στη 
χρηµατοδοτική µίσθωση, έρχονται σε µείωση τόσο του επενδυµένου κεφαλαίου όσο 
και του µη δουλευµένου χρηµατοοικονοµικού εσόδου. Το µίσθωµα που εισπράττει ο 
εκµισθωτής απαρτίζεται από δύο µέρη. Το ένα µέρος αφορά τον τόκο επί του ποσού 
της απαίτησης και συνεπώς συνιστά έσοδο και το άλλο µέρος συνιστά χρεολύσιο για 
την εξόφληση της απαίτησης. Με το συνολικό ποσό των τόκων πιστώνεται ο 
µεταβατικός λογαριασµός του παθητικού «έσοδα επόµενων χρήσεων» και 
µεταφέρεται κατά τρόπο συστηµατικό στα αποτελέσµατα χρήσεως.  
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Ο εκµισθωτής οφείλει να επανεξετάζει τακτικά τις εκτιµώµενες µη εγγυηµένες 
υπολειµµατικές αξίες, οι οποίες χρησιµοποιούνται στον υπολογισµό της ακαθάριστης 
επένδυσης του εκµισθωτή σε µια µίσθωση. Σε περίπτωση που υπάρχει µείωση της 
εκτιµώµενης µη εγγυηµένης υπολειµµατικής αξίας, αναθεωρείται η κατανοµή του 
εσόδου για ολόκληρη τη διάρκεια της µίσθωσης και κάθε µείωση σε σχέση µε τα 
ποσά που ήδη έχουν λογιστεί καταχωρείται αµέσως.   

Σύµφωνα µε το πρότυπο πέρα από τις απαιτήσεις του ∆.Λ.Π. 32 
«Χρηµατοπιστωτικά µέσα: γνωστοποίηση και παρουσίαση», οι εκµισθώσεις πρέπει 
να προβαίνουν και στις ακόλουθες γνωστοποιήσεις για τις χρηµατοδοτικές 
µισθώσεις: 
� Μια συµφωνία µεταξύ της συνολικής ακαθάριστης επένδυσης στη µίσθωση κατά 

την ηµεροµηνία του ισολογισµού και της παρούσας αξίας των ελάχιστων 
εισπρακτέων µισθωµάτων κατά την ίδια ηµεροµηνία. Επιπλέον, η επιχείρηση θα 
πρέπει να γνωστοποιεί τη συνολική ακαθάριστη επένδυση στη µίσθωση και την 
παρούσα αξία των ελάχιστων εισπρακτέων µισθωµάτων κατά την ηµεροµηνία του 
ισολογισµού, για κάθε µια από τις παρακάτω περιόδους: 
� Μέχρι ένα έτος 
� Από ένα έως πέντε έτη 
� Πέραν το πέντε ετών. 

� Το µη πραγµατοποιηµένο χρηµατοοικονοµικό έσοδο. 
� Τις µη εγγυηµένες υπολειµµατικές αξίες που δικαιούται ο εκµισθωτής. 
� Τη συσσωρευµένη πρόβλεψη για επισφάλειες ανείσπρακτων µισθωµάτων. 
� Γενική περιγραφή των σηµαντικότερων µισθώσεων του εκµισθωτή. 
 
3.10.2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ 

Όσον αφορά τις λειτουργικές µισθώσεις, ο εκµισθωτής θα πρέπει να παρέχει 
στις σηµειώσεις επί των οικονοµικών του καταστάσεων, εκτός από τις διατάξεις του 
∆.Λ.Π. 32 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: γνωστοποίηση και παρουσίαση» τα 
ακόλουθα: 
• Το σύνολο των αναµενόµενων εισπρακτέων µισθωµάτων αναλυόµενο ως εξής: 

o Ποσά οφειλόµενα εντός ενός έτους από την ηµεροµηνία ισολογισµού. 
o Μισθώµατα οφειλόµενα προς είσπραξη εντός των επόµενων 1 µε 5 έτη. 
o Μισθώµατα οφειλόµενα προς είσπραξη πέραν των 5 ετών. 
o Το σύνολο των µη εισπρακτέων µισθωµάτων που έχουν αναγνωριστεί στο 

λογαριασµό αποτελεσµάτων. 
• Γενική περιγραφή των σηµαντικότερων µισθώσεων του εκµισθωτή. 

Στις οικονοµικές σηµειώσεις του µισθωτή των λειτουργικών µισθώσεων, θα 
πρέπει να παρέχονται οι αντίστοιχες πληροφορίες µε αυτές του εκµισθωτή. 
 
3.11. ∆.Λ.Π. 18 «ΕΣΟ∆Α» 

Το ∆.Λ.Π. 18 εκδόθηκε αρχικά µε τον τίτλο «Καταχώρηση των Εσόδων στα 
Αποτελέσµατα» και αναθεωρήθηκε το 1993. Το αναθεωρηµένο πρότυπο 
εφαρµόζεται για τις οικονοµικές καταστάσεις που καλύπτουν τις χρήσεις που 
αρχίζουν από την 01/01/1995 ή µεταγενέστερα. Το πρότυπο αυτό αναφέρεται στον 
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λογιστικό χειρισµό των διάφορων µορφών εσόδων, τα οποία µπορεί να προκύψουν 
σε µια επιχείρηση µέσα από τις συνήθεις δραστηριότητές της και στον προσδιορισµό 
του χρόνου αναγνώρισής τους. 

Σκοπός του πρότυπου είναι να περιγράψει τον χειρισµό των εσόδων που 
προκύπτουν από πώληση εµπορευµάτων ή προϊόντων, παροχή υπηρεσιών και των 
εσόδων που προκύπτουν από τη χρήση περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης από 
τρίτους. Είναι λάθος στο πρότυπο αυτό να περιλαµβάνονται έσοδα προερχόµενα από 
µισθώσεις (∆.Λ.Π. 17), µερίσµατα που προέρχονται από επενδύσεις, οι οποίες έχουν 
υπολογιστεί µε βάση τη µέθοδο της καθαρής θέσης (∆.Λ.Π. 28), ασφαλιστήρια 
συµβόλαια ασφαλιστικών επιχειρήσεων, κέρδη ή ζηµιές που προκύπτουν µέσα από 
αλλαγές στη δίκαιη αξία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού ή 
παθητικού (∆.Λ.Π. 39), την µεταβολή της αξίας άλλων στοιχείων κυκλοφορούντος 
ενεργητικού, τα κέρδη ή τις ζηµιές που προκύπτουν από αλλαγές στη δίκαιη αξία 
βιολογικών περιουσιακών στοιχείων που σχετίζονται µε γεωργικές δραστηριότητες 
(∆.Λ.Π. 41) και τα έσοδα από εξόρυξη µεταλλευµάτων, διότι όλα τα 
προαναφερθέντα ρυθµίζονται από άλλα πρότυπα. 
 
3.11.1. ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ & ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
 Τα έσοδα πρέπει να αποτιµώνται στην δίκαιη αξία του ανταλλάγµατος που 
εισπράχθηκε ή θα εισπραχθεί, λαµβάνοντας υπόψη οποιεσδήποτε εκπτώσεις ή 
µειώσεις λόγω όγκου πωλήσεων που πιθανόν να παρασχεθούν από την επιχείρηση. 
Εάν το ποσό µιας συναλλαγής κατανέµεται σε µεγάλα χρονικά διαστήµατα, τότε η 
δίκαιη αξία ανταλλάγµατος ίσως είναι χαµηλότερη από το πραγµατικό ποσό των 
µετρητών που έχει εισπραχθεί ή θα εισπραχθεί. Η πιθανή διαφορά που προκύψει 
οφείλεται στο κόστος δανεισµού7. Σε περίπτωση όµως όπου οι εισπράξεις 
εξοφληθούν µε το ποσοστό επιτοκίου που ισχύει σε παρόµοιες περιπτώσεις, τότε 
οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει, έσοδο από τόκους και αναγνωρίζεται στο 
λογαριασµό αποτελεσµάτων ως «Τόκοι» µε βάση το ποσό που προκύπτει από την 
είσπραξή του αντίστοιχου ποσού. Το σύνολο των τόκων που προκύπτει από την 
προεξόφληση ενός τέτοιου ποσού θεωρείται αναβαλλόµενο έσοδο, το οποίο κάθε 
χρόνο µειώνεται µε βάση τις εισπράξεις µέχρι αυτό να διαγραφεί πλήρως.  
Ενώ η ανταλλαγή όµοιων αγαθών δεν αποτελεί συναλλαγή, εποµένως δεν δηµιουργεί 
έσοδο για την επιχείρηση, µια ανταλλαγή αγαθών ή υπηρεσιών ανόµοια µεταξύ τους 
θεωρείται συναλλαγή η οποία δηµιουργεί έσοδα. Η αποτίµηση εσόδων, τα οποία 
δηµιουργούνται από συναλλαγή, στηρίζεται στη δίκαιη αξία των εµπορευµάτων ή 
των υπηρεσιών που παραλήφθηκαν διαµορφωµένη µε οποιοδήποτε ποσό µετρητών 
που έχει εισπραχθεί ή πληρωθεί για την συγκεκριµένη συναλλαγή.  
 
3.11.2. ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 Σε µια ξενοδοχειακή µονάδα το µεγαλύτερο µέρος των εσόδων της 
προέρχονται από παροχή υπηρεσιών. Ο υπολογισµός του αποτελέσµατος µιας 
συναλλαγής αυτού του είδους, µπορεί να γίνει µε ακρίβεια, όταν το ύψος του εσόδου 
µπορεί να υπολογιστεί µε αξιοπιστία και αναµένεται ότι τα οικονοµικά οφέλη, τα 

                                                 
7 ∆.Λ.Π. 23 «Κόστος ∆ανεισµού» σελ. 75. 
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οποία πηγάζουν από την εν λόγω συναλλαγή θα εισπραχθούν από την ξενοδοχειακή 
µονάδα. Επιπλέον το επίπεδο ολοκλήρωσης κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού 
µπορεί να καθοριστεί µε ακρίβεια και όταν τα αναλογούντα έξοδα, τα οποία 
επιβαρύνουν την συναλλαγή και το υπόλοιπο αυτό µέχρι την αποπεράτωσή της, 
µπορούν να υπολογιστούν µε ακρίβεια. 

Όταν όµως το αποτέλεσµα της συναλλαγής δεν µπορεί να υπολογιστεί µε 
ακρίβεια, τότε ως έσοδα µπορεί να ληφθούν υπόψη µόνο τα έσοδα που αναλογούν 
µέχρι το συγκεκριµένο επίπεδο διεκπεραίωσης της εργασίας, µε την προϋπόθεση ότι 
αυτά θα εισπραχθούν από την επιχείρηση. Η αβεβαιότητα ως προς την δυνατότητα 
είσπραξης κάποιου ποσού, το οποίο περιλαµβάνεται στο έσοδο το κάνει να θεωρείται 
ως έξοδο και όχι ως ποσό προσαρµογής των εσόδων. Οποιαδήποτε πρόβλεψη για 
επισφαλείς πελάτες αποτελεί επίσης έξοδο της επιχείρησης και αναγνωρίζεται έτσι 
στα αποτελέσµατα χρήσης και όχι ως ποσό προς µείωση των πωλήσεων ή γενικά των 
εσόδων της επιχείρησης. 

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στον χαρακτηρισµό των εισπράξεων που 
γίνονται κατά την διάρκεια διεκπεραίωσης ενός έργου, διότι δεν αποτελούν πάντοτε 
έσοδο της επιχείρησης. ∆εδοµένου ότι είναι πιθανό να δίνεται προκαταβολή έναντι 
µελλοντικών εργασιών ή καταβολή ποσών µικρότερων από την αξία της 
διεκπεραιωµένης εργασίας. Ωστόσο, ακριβής υπολογισµός του ύψους της 
παρεχόµενης υπηρεσίας είναι δυνατόν να γίνει όταν οι συµβατικές υποχρεώσεις 
όλων των µερών του έργου έχουν εκτελεστεί πλήρως και το τελικό τίµηµα ο τρόπος 
και οι όροι εξόφλησης έχουν συµφωνηθεί. 
 
3.11.3. ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 

Τα έσοδα αυτά είναι τόκοι, µερίσµατα και δικαιώµατα. Αυτά προέρχονται από 
την χρήση περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης από τρίτους έναντι 
ανταλλάγµατος. Η µορφή του ανταλλάγµατος διαφέρει ανάλογα µε την πηγή 
δηµιουργίας των εσόδων. Για να αναγνωριστούν τα ποσά αυτά ως έσοδα πρέπει να 
πληρούν τις εξής προϋποθέσεις: στα αναµενόµενα οικονοµικά οφέλη πρέπει να 
υπάρχει πίστη ότι θα εισπραχθούν και το ύψος των αναµενόµενων εσόδων θα πρέπει 
να µπορεί να υπολογιστεί µε αξιοπιστία.  
 
3.11.4. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ 
 Με βάσει τις διατάξεις του πρότυπου αυτού, στις σηµειώσεις των οικονοµικών 
καταστάσεων θα πρέπει να παρέχονται οι παρακάτω πληροφορίες σχετικά µε τα 
έσοδα: 
� Η λογιστική αρχή, η οποία εφαρµόστηκε για τον υπολογισµό των εσόδων. 
� Στις περιπτώσεις εσόδων από έργα, η µέθοδος µε την οποία καθορίστηκε το 

επίπεδο αποπεράτωσης του έργου ή των διάφορων σταδίων αυτού. 
� Ανάλυση της προέλευσης των διάφορων εσόδων της επιχείρησης στις ακόλουθες 

κατηγορίες: 
o Πωλήσεις αγαθών 
o Παροχή υπηρεσιών 
o Έσοδα από τόκους  
o ∆ιάφορες µορφές δικαιωµάτων 
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o Έσοδα από µερίσµατα 
� Το ύψος των εσόδων από ανταλλαγή αγαθών ή υπηρεσιών που αντιστοιχούν στις 

παραπάνω κατηγορίες. 
Όπως φαίνεται από τα παραπάνω, µια ξενοδοχειακή µονάδα έχει έσοδα από 

παροχή υπηρεσιών, αλλά είναι πιθανό να έχει έσοδα από πώληση αγαθών, στην 
περίπτωση όπου το ξενοδοχείο διαθέτει mini market ή εστιατόριο. 
 
3.12. ∆.Λ.Π. 19 ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 

Το ∆.Λ.Π. 19 εκδόθηκε το 1993 µε τον τίτλο «∆απάνες Παροχών 
Αποχώρησης» και αναθεωρήθηκε το 1998 µε τον τίτλο «Παροχές σε εργαζόµενους». 
Το αναθεωρηµένο πρότυπο αρχίζει να εφαρµόζεται για τις οικονοµικές καταστάσεις 
που καλύπτουν τις χρήσεις που αρχίζουν την 01/01/1999 ή µετά από αυτήν. 

Το πρότυπο πρέπει να εφαρµόζεται από κάθε εργοδότη για την αναγνώριση 
των παροχών και ωφεληµάτων που καταβάλλονται ή που οφείλονται προς τους 
εργαζοµένους. Οι υποχρεώσεις προς τους εργαζοµένους για τις παρεχόµενες 
υπηρεσίες από αυτούς θα πρέπει να αναγνωρίζονται άµεσα, ανεξάρτητα από το εάν 
έχουν καταβληθεί ή όχι. Η αναγνώριση αυτή παρουσιάζεται ως έξοδο της 
επιχείρησης που οφείλεται για τις παρεχόµενες υπηρεσίες από τους εργαζόµενους. 
Σύµφωνα µε το πρότυπο οι σηµειώσεις των οικονοµικών καταστάσεων δεν 
χρειάζεται να περιλαµβάνουν οποιαδήποτε αναφορά σχετικά µε τα προγράµµατα 
παροχής ωφεληµάτων προς τους εργαζόµενους. Το πρότυπο ωστόσο περιγράφει τους 
λογιστικούς χειρισµούς και τις πληροφορίες που θα πρέπει να περιλαµβάνονται 
αναφορικά µε τις παρεχόµενες και τα ωφελήµατα των εργαζοµένων και εφαρµόζεται 
για τις περιπτώσεις:  
• Παροχές ή ωφελήµατα που πηγάζουν από ατοµικές ή κλαδικές συµβάσεις των 

εργαζοµένων µε την επιχείρηση. 
• Παροχές ή ωφελήµατα που προέρχονται από νοµοθετικές ρυθµίσεις του κράτους 

ή του κλάδου και οι οποίες πιθανόν να επηρεάζουν το σύνολο των εργαζοµένων 
της χώρας. 

• Παροχές ή ωφελήµατα που πηγάζουν από ανεπίσηµη πρακτική και αποτελούν 
υποχρέωση της επιχείρησης να τα εφαρµόσει. 

Το πρότυπο χωρίζει τις παροχές και τα ωφελήµατα προς τους εργαζοµένους σε 
πέντε κατηγορίες ανάλογα µε τη διάρκεια και το χρόνο χορήγησής τους. Οι 
κατηγορίες είναι οι εξής: 
� Βραχυπρόθεσµες παροχές και ωφελήµατα εργαζοµένων, όπως είναι οι µισθοί και 

τα ηµεροµίσθια τα επιδόµατα αδείας και οι εργοδοτικές εισφορές στα 
ασφαλιστικά ταµεία. 

� Μακροπρόθεσµες παροχές και ωφελήµατα εργαζοµένων, όπως παροχές σε 
µακροχρόνια υπηρεσία και διάφορα επιδόµατα τα οποία σχετίζονται µε την 
πολυετή απασχόληση των εργαζοµένων. 

� Παροχές και ωφελήµατα µετά την λήξη της εργασίας, για παράδειγµα τα 
συνταξιοδοτικά προγράµµατα. 

� Ωφελήµατα αποχώρησης 
� Αποζηµίωση µέσα από τα κέρδη της επιχείρησης. 
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3.12.1. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ & ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

Βραχυπρόθεσµες παροχές και ωφελήµατα αποτελούν τα ηµεροµίσθια, οι 
µισθοί και οι εισφορές σε ασφαλιστικά ταµεία. Ακόµα βραχυπρόθεσµη υποχρέωση 
αποτελεί η αποζηµίωση λόγω απουσιών από την εργασία, οι οποίες αναµένεται να 
πραγµατοποιηθούν εντός των επόµενων 12 µηνών από την ηµεροµηνία του 
ισολογισµού και οι διάφορες παροχές σε είδος, όπως η παροχή κατοικίας. Οι 
βραχυπρόθεσµες παροχές και τα ωφελήµατα των εργαζοµένων πρέπει να 
αναγνωρίζονται και να καταµερίζονται στην περίοδο κατά την οποία αντιστοιχούν 
είτε ως έξοδο έναντι των εσόδων είτε ως κεφαλαιουχική δαπάνη, αν αυτή εµπίπτει 
στις προβλέψεις των ∆.Λ.Π. 2 «Αποθέµατα» και 16 «Ενσώµατες ακινητοποιήσεις». 
Οι παροχές και τα ωφελήµατα αυτά αρχικά αναγνωρίζονται ως υποχρέωση στους 
εργαζοµένους µειωµένη µε τυχόν προκαταβολές. Οι βραχυπρόθεσµες αποζηµιώσεις 
λόγω απουσίας από την εργασία (ετήσια άδεια διακοπών, απουσίες λόγω ασθένειας, 
στράτευσης κλπ.) χωρίζονται σε δύο κατηγορίες τις συσσωρευτικές και τις µη 
συσσωρευτικές. Στις συσσωρευµένες ο εργαζόµενος δικαιούται να µεταφέρει 
οποιεσδήποτε απουσίες δεν έχει πραγµατοποιήσει από την µια περίοδο στην άλλη, 
χωρίς να χάσει το δικαίωµα πραγµατοποίησής τους. Οι απουσίες αυτές µπορεί να 
είναι επενδυµένες δηλαδή απουσίες µετ’ αποδοχών ή µη επενδυµένες, οι οποίες είναι 
απουσίες άνευ αποδοχών, άσχετα από την κατηγορία των απουσιών από την εργασία 
η επιχείρηση οφείλει να δηµιουργεί υποχρέωση από πλευράς εργοδότη, η οποία και 
θα αναγνωρίζεται στις οικονοµικές καταστάσεις. Επιπλέον, µια επιχείρηση θα πρέπει 
να δηµιουργεί πρόβλεψη για την αναµενόµενη συσσωρευµένη υποχρέωση που 
πιθανόν να εκδηλωθεί µε καταβολή των απουσιών που δεν έχουν πραγµατοποιηθεί 
κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Όσον αφορά το αναµενόµενο κόστος 
διανοµής κερδών και δώρων προς τους εργαζόµενους θα πρέπει να αναγνωρίζεται 
από την επιχείρηση στις περιπτώσεις όπου α) η επιχείρηση έχει νοµική ή 
ανειληµµένη υποχρέωση καταβολής των ποσών αυτών, β) η υποχρέωση αυτή µπορεί 
να υπολογιστεί µε αξιοπιστία, γ) θεωρείται ότι ένας αξιόπιστος υπολογισµός 
βραχυπρόθεσµων αποζηµιώσεων µέσα από ένα πρόγραµµα συµµετοχής των 
εργαζοµένων στα κέρδη της επιχείρησης µπορεί να γίνει µόνο µε τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις: το εν λόγω πρόγραµµα περιλαµβάνει συγκεκριµένο τρόπο 
υπολογισµού για αποζηµιώσεις αυτής της µορφής και εάν δεν υπάρχει συγκεκριµένος 
τρόπος υπολογισµού της αποζηµίωσης, τότε ο υπολογισµός της βασίζεται σε 
ιστορικά στοιχεία και δεδοµένα του παρελθόντος. 
 
3.12.2. ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι παροχές και τα ωφελήµατα προς τους 
εργαζοµένους συνεχίζονται και µετά την ολοκλήρωση της απασχόλησης λόγω 
αποχώρησης από την εργασία, αυτές µπορεί να είναι ένα συνταξιοδοτικό πρόγραµµα 
ή µια ασφαλιστική κάλυψη. Τα προγράµµατα παροχής των ωφεληµάτων και µετά 
την συνταξιοδότηση χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες τα «Προγράµµατα 
Καθορισµένων Εισφορών» και τα «Προγράµµατα Καθορισµένων Παροχών και 
Ωφεληµάτων». Στα «Προγράµµατα Καθορισµένων Εισφορών» η επιχείρηση είναι 
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υποχρεωµένη να συνεισφέρει ένα καθορισµένο ποσό σε συγκεκριµένο Ταµείο, µέσα 
από το οποίο καλύπτονται οι παροχές και τα ωφελήµατα των εργαζοµένων µετά την 
αποχώρηση τους  από την υπηρεσία. Τέτοια Ταµεία δεν υπάρχουν ακόµα στην 
Ελλάδα. Όταν ένας εργαζόµενος αποχωρήσει από την επιχείρηση, τότε, ανάλογα µε 
τα έτη υπηρεσίας του δικαιούται ως πρόσθετη αποζηµίωση συγκεκριµένο ποσοστό 
από τις καταβολές του εργοδότη του πλέον οποιουδήποτε ποσού αναλογεί από τα 
έσοδα του εν λόγω Ταµείου που προέρχονται από την επένδυση των εισφορών του 
εργοδότη. Στα προγράµµατα «Καθορισµένων Παροχών και Ωφεληµάτων» οι 
υποχρεώσεις της επιχείρησης όσον αφορά τις εισφορές της προς τα ταµεία που 
περιλαµβάνονται στα προγράµµατα αυτά δεν έχουν σταθερό ύψος και υπάρχει η 
δυνατότητα οι εισφορές αυτές να επηρεάζονται και από το γενικό δείκτη τιµών ή 
ακόµη κι από τις πληθωριστικές τάσεις. Σε περίπτωση όπου το ταµείο προγράµµατος 
υποστεί ζηµιά λόγω µείωσης του γενικού δείκτη απόδοσης, τότε η ζηµιά αυτή 
επιβαρύνει την επιχείρηση, η οποία ίσως υποχρεωθεί να αυξήσει τις εισφορές της 
προς το ταµείο.  

Τις περιπτώσεις των προγραµµάτων «Πολλαπλών Εργοδοτών» καλύπτουν 
προγράµµατα µέσω των οποίων δηµιουργείται Ταµείο για την παροχή ωφεληµάτων 
προς τους πρώην εργαζόµενους που αποχώρησαν από την υπηρεσία, στο οποίο 
συµµετέχουν διάφοροι εργοδότες ή διάφορες επιχειρήσεις οι οποίες δεν ασκούν η µια 
στην άλλη έλεγχο οποιασδήποτε µορφής. Όταν ένα πρόγραµµα πολλαπλών 
εργοδοτών έχει τη µορφή καθορισµένων ωφεληµάτων και παροχών, η επιχείρηση θα 
πρέπει να περιλαµβάνει στις σηµειώσεις των οικονοµικών καταστάσεων της το 
ποσοστό συµµετοχής και υποχρεώσεων της προς το συγκεκριµένο πρόγραµµα και 
οποιαδήποτε έξοδα συνδέονται µε αυτά και οποιεσδήποτε αξιώσεις καθορίζονται από 
το πρότυπο αυτό για την παρουσίαση των διάφορων στοιχείων και πληροφοριών και 
αναλύονται στην παράγραφο «Αξιώσεις Παρουσίασης». 

Μια επιχείρηση µπορεί, ενώ εφαρµόζει πρόγραµµα καθορισµένων 
ωφεληµάτων, να προχωρήσει στη σύναψη ασφαλιστήριου συµβολαίου για την 
κάλυψη διαφορών που ίσως προκύψουν. Η κάθε επιχείρηση θα πρέπει να χειρίζεται 
τα προγράµµατα αυτά σαν να ήταν προγράµµατα καθορισµένων εισφορών, εκτός αν 
υπάρχει νοµική ή καθορισµένη υποχρέωση να καταβάλει τις παροχές και τα 
ωφέληµα των εργαζοµένων άµεσα και τη στιγµή που αυτά γίνουν απαιτητά ή να 
καταβάλει την πληρωµή οποιονδήποτε ποσών πέραν των υποχρεώσεων της 
ασφαλιστικής επιχείρησης, ώστε να καλυφθούν οι µελλοντικές παροχές και τα 
ωφελήµατα των εργαζοµένων.  

Όταν η επιχείρηση χρηµατοδοτεί πρόγραµµα παροχής ωφεληµάτων µετά την 
αποχώρηση από την υπηρεσία, δηµιουργώντας ασφαλιστική κάλυψη βάση της 
οποίας η επιχείρηση είναι υποχρεωµένη να καταβάλει την διαφορά πέραν αυτών που 
καλύπτονται από το ασφαλιστικό συµβόλαιο. Αυτό το πρόγραµµα νοείται ως 
πρόγραµµα «καθορισµένων ωφεληµάτων» και πρέπει η επιχείρηση να παρουσιάζει 
την ασφαλιστήρια κάλυψη ως περιουσιακό στοιχείο. Όταν όµως η επιχείρηση δεν 
είναι υποχρεωµένη να καταβάλει οποιοδήποτε ποσό, πέρα από αυτό που καλύπτει το 
ασφαλιστήριο συµβόλαιο, τότε η πληρωµές θεωρούνται ως συνδροµή σε πρόγραµµα 
καθορισµένων εισφορών και ως συνδροµή προς ένα επενδυτικό πρόγραµµα για την 
κάλυψη των υποχρεώσεων της επιχείρησης, οι οποίες αποτελούν έξοδα και όχι 
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επένδυση της επιχείρησης. Εάν τα έξοδα αυτά υπάγονται στις προβλέψεις των 
∆.Λ.Π. 2 και 168 τότε θεωρούνται κεφαλαιουχικές δαπάνες. Οι υποχρεώσεις, οι 
οποίες προέρχονται από προγράµµατα αυτής της µορφής εκτιµώνται σε τρέχουσα 
αξία, εκτός κι αν ξεπερνούν τους 12 µήνες αµέσως µετά την ηµεροµηνία του 
ισολογισµού, οπότε η εκτίµηση τους βασίζεται σε προεξόφληση των υποχρεώσεων.  
 
3.12.3. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
 Το πρότυπο προβλέπει και το χειρισµό για τις περιπτώσεις όπου ένας 
συγκεκριµένος εργαζόµενος ή µια οµάδα εργαζοµένων αποχωρεί από την εργασία 
πριν από τη φυσιολογική αποχώρηση λόγω συνταξιοδότησης ή όταν η επιχείρηση 
παρέχει δέσµη οικονοµικών ωφεληµάτων προς τους εργαζοµένους ως κίνητρο για 
εθελοντική έξοδο από την επιχείρηση. Στις περιπτώσεις αυτές η επιχείρηση µπορεί 
να δηµιουργήσει µια πρόβλεψη για την υποχρέωση που θα δηµιουργηθεί για το 
αντίστοιχο έξοδο, το οποίο θα πρέπει να αναγνωριστεί εντός της χρήσης που 
δηµιουργήθηκε, υπό την προϋπόθεση ότι η επιχείρηση δεσµεύεται επίσηµα για τις 
ενέργειες αυτές. Η δέσµευση αυτή προέρχεται από ένα πρόγραµµα, από το οποίο η 
επιχείρηση δεν έχει δυνατότητα αποχώρησης. Το εν λόγω πρόγραµµα πρέπει να 
περιλαµβάνει µια περιγραφή των εργασιών, της θέσης και του πλησιέστερου αριθµού 
των εργαζοµένων που επηρεάζονται από το πρόγραµµα αυτό, τις παροχές και τα 
ωφελήµατα που θα αποδοθούν στην κάθε θέση και τάξη εργαζοµένων λόγω της 
λήξης της εργασιακής θέσης και το χρονοδιάγραµµα εντός του οποίου αναµένεται να 
ολοκληρωθεί η εφαρµογή του προγράµµατος. Το πρόγραµµα θα πρέπει να τεθεί σε 
εφαρµογή το συντοµότερο από την ανακοίνωσή του και η ολοκλήρωσή του να είναι 
σύντοµη.  

Μια επιχείρηση ίσως έχει νοµοθετική ή συµβατική δέσµευση µε το εργασιακό 
προσωπικό ή τους αντιπροσώπους τους στην καταβολή οποιουδήποτε ποσού προς 
τους εργαζόµενους που αποχωρούν, οι πληρωµές αυτές είναι συνήθως εφάπαξ 
καταβολές συγκεκριµένων ποσών, τα οποία πιθανόν να είναι αυξηµένα µε διάφορα 
πρόσθετα ωφελήµατα λόγω λήξης της εργασιακής σχέσης ή άλλα ωφελήµατα που 
αφορούν την περίοδο µετά την έξοδο από την επιχείρηση. Ακόµα µπορεί να είναι 
αυξηµένα από αποδοχές προς αποζηµίωση αντί της αντίστοιχης περιόδου 
προειδοποίησης που θα πρέπει να δοθεί για άµεσα έξοδα από την επιχείρηση. Σε 
περίπτωση όπου η αποζηµίωση πρόκειται να καταβληθεί µετά από 12 µήνες από την 
ηµεροµηνία του ισολογισµού, τότε το ποσό αυτό θα εµφανιστεί στις οικονοµικές 
καταστάσεις προεξοφληµένο στη σηµερινή του αξία µε το τρέχοντα συντελεστή 
απόδοσης.  

Σε περίπτωση ενθάρρυνσης σχεδίου εθελοντικής αποχώρησης, η πρόβλεψη για 
την αποζηµίωση θα πρέπει να υπολογίζεται µε βάση τον αναµενόµενο αριθµό των 
εργαζοµένων που πιστεύεται ότι θα ασκήσουν το δικαίωµα αυτό. Η πρόβλεψη στην 
συγκεκριµένη περίπτωση γίνεται µε βάση τις οδηγίες του ∆.Λ.Π. 37 «Προβλέψεις, 
ενδεχόµενες υποχρεώσεις και ενδεχόµενες απαιτήσεις».  
 

                                                 
8 Βλ. ∆.Λ.Π. 2 σελ. 38 και ∆.Λ.Π. 16 σελ. 53. 
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3.13. ∆.Λ.Π. 20 «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ & ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ» 

Το ∆.Λ.Π. 20 αναθεωρήθηκε το 1994 ενώ άρχισε τα εφαρµόζεται για τις 
οικονοµικές καταστάσεις που καλύπτουν τη χρήση από 01/01/1984 και τις 
µεταγενέστερες. Το πρότυπο αυτό ασχολείται µε την λογιστική παρακολούθηση και 
γνωστοποίηση των κρατικών επιχορηγήσεων, καθώς και τη γνωστοποίηση άλλων 
µορφών υποστήριξης. Το πρότυπο όµως δεν ασχολείται µε την κρατική υποστήριξη, 
που παρέχεται σε επιχειρήσεις µε την µορφή πλεονεκτηµάτων κατά τον 
προσδιορισµό του φορολογητέου εισοδήµατος ή που εκπίπτονται από το φόρο 
εισοδήµατος. Η κρατική υποστήριξη µπορεί να αποβλέπει στην ενθάρρυνση µιας 
επιχείρησης να δραστηριοποιηθεί σε τοµέα που δεν θα αναλάµβανε χωρίς την 
υποστήριξη αυτή. Όταν η παρεχόµενη κρατική υποστήριξη δεν είναι επιδεκτική 
αποτίµησης, όπως παροχή δωρεάν τεχνικών ή εµπορικών συµβουλών ή παροχής 
εγγυήσεων ή δανείων µε χαµηλά επιτόκια ή άτοκα ή συµµετοχής της επιχείρησης σε 
προγράµµατα κρατικών προµηθειών, τότε δεν γίνεται λογιστικοποίηση των σχετικών 
ωφελειών, αλλά γίνονται µόνο σχετικές γνωστοποιήσεις.  

Οι κρατικές επιχορηγήσεις, συµπεριλαµβανοµένης και της αξίας των µη 
νοµισµατικών επιχορηγήσεων, δεν πρέπει να καταχωρούνται λογιστικά µέχρι να 
υπάρξει βεβαιότητα ότι η επιχείρηση θα συµµορφωθεί µε τους όρους της 
επιχορήγησης και ότι η επιχορήγηση θα εισπραχθεί. Μόνο η είσπραξη της 
επιχορήγησης δεν αποτελεί βεβαίωση για την εκπλήρωση των όρων της. Όταν µια 
κρατική επιχορήγηση καταχωρείται, κάθε σχετική υποχρέωση ή απαίτηση 
αντιµετωπίζεται σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 37 «Προβλέψεις, Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις 
και Ενδεχόµενες Απαιτήσεις». 

Όσον αφορά τις κρατικές επιχορηγήσεις, για τις οποίες δηµιουργείται 
υποχρέωση επιστροφής της, πρέπει να απεικονίζεται λογιστικά ως αναθεώρηση 
λογιστικής εκτίµησης.  
 
3.13.1. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ  
 Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν αποκτήσεις πάγιων στοιχείων, 
συµπεριλαµβανόµενης και της πραγµατικής αξίας των µη νοµισµατικών 
επιχορηγήσεων, πρέπει να εµφανίζονται στον ισολογισµό, είτε µε τη µορφή εσόδου 
επόµενων χρήσεων, είτε αφαιρετικά από τη λογιστική αξία των σχετικών 
περιουσιακών στοιχείων. Οι κρατικές επιχορηγήσεις πρέπει να λογίζονται, µε τρόπο 
συστηµατικό, στα έσοδα όσων χρήσεων απαιτούνται για το συσχετισµό των 
επιχορηγήσεων αυτών µε τις αντίστοιχες προς συµψηφισµό δαπάνες. ∆εν πρέπει 
λοιπόν, να πιστώνονται απ’ ευθείας στα ίδια κεφάλαια. Ο τρόπος είσπραξης της 
επιχορήγησης δεν επηρεάζει τη λογιστική µέθοδο που υιοθετείται για αυτήν. 
Παρακάτω αναλύεται ο λογιστικός χειρισµός για τις επιχορηγήσεις για απόκτηση 
περιουσιακών στοιχείων, για τις επιχορηγήσεις που αφορούν αποτελέσµατα,  τις µη 
νοµισµατικές επιχορηγήσεις και την κρατική υποστήριξη: 
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o ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
∆ύο µέθοδοι υπάρχουν για την εµφάνιση της επιχορήγησης στις οικονοµικές 

καταστάσεις της επιχείρησης. Η πρώτη µέθοδο θεωρεί ότι η επιχορήγηση είναι έσοδο 
των επόµενων χρήσεων. Η άλλη µέθοδος µεταφέρει την επιχορήγηση σε µείωση της 
λογιστικής αξίας του περιουσιακού στοιχείου. Η επιχορήγηση θεωρείται ως έσοδο 
κατά τη διάρκεια της ζωής ενός αποσβεστέου περιουσιακού στοιχείου, µέσω της 
µειωµένης δαπάνης απόσβεσης. Επειδή, η αγορά ενός περιουσιακού στοιχείου και η 
λήψη των σχετικών επιχορηγήσεων µπορεί να προκαλέσει σηµαντικές αλλαγές στις 
ταµειακές ροές, για να δοθεί η εικόνα της συνολικής επένδυσης σε περιουσιακά 
στοιχεία, οι µεταβολές αυτές εµφανίζονται σε χωριστό κονδύλι της Κατάστασης 
Ταµειακών Ροών. 
o   ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  
 Οι επιχορηγήσεις αυτές έχουν ως σκοπό την άµεση οικονοµική ενίσχυση της 
επιχείρησης κι όχι την απόκτηση πάγιων στοιχείων. Συνήθως, οι επιχορηγήσεις αυτές 
δίνονται για την κάλυψη εξόδων ή ζηµιών προηγούµενων χρήσεων. Οι 
επιχορηγήσεις αυτές καταχωρούνται στην πίστωση των αποτελεσµάτων χρήσεως 
στην οποία δηµιουργείται το δικαίωµα είσπραξης της, παρέχοντας και τις 
κατάλληλες πληροφορίες για την πλήρη κατανόηση των επιδράσεων της. Η 
καταχώρηση των επιχορηγήσεων µπορεί να γίνει σε χωριστό κονδύλι ή µε κάποιο 
γενικό τίτλο όπως «Λοιπά Έσοδα». Εναλλακτικός τρόπος απεικόνισης είναι η 
αφαίρεση των επιχορηγήσεων από τα απεικονιζόµενα αντίστοιχα έξοδα. Οι 
επιχορηγήσεις αυτές αποτελούν ανόργανο έσοδο της χρήσης. Εάν η επιχορήγηση 
δίνεται για την άµεση ενίσχυση της επιχείρησης τότε, καταχωρείται στα 
αποτελέσµατα της χρήσης στην οποία η επιχείρηση νοµιµοποιείται να την εισπράξει, 
και παρέχει τις κατάλληλες πληροφορίες για την πλήρη κατανόηση των επιδράσεων 
της.  
o    ΜΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 
 Οι επιχορηγήσεις αυτές έχουν τη µορφή µεταβίβασης ενός µη νοµισµατικού 
στοιχείου όπως ένα οικόπεδο, για εκµετάλλευση από την επιχείρηση. Η εκτίµηση του 
µη νοµισµατικού περιουσιακού στοιχείου και η λογιστική καταχώρηση, τόσο της 
επιχορήγησης, όσο και του περιουσιακού στοιχείου, γίνεται συνήθως µε την 
ακριβοδίκαιη αξία του στοιχείου. Εναλλακτικά, η καταχώρηση τους γίνεται µε αξίες 
µνείας.  
o    ΚΡΑΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
 Κρατική υποστήριξη είναι η δωρεάν παροχή τεχνικών ή εµπορικών 
συµβουλών κλπ., στις περιπτώσεις αυτές δεν γίνεται λογιστική καταχώρηση γιατί η 
υποστήριξη αυτής της µορφής δεν είναι επιδεκτική αποτίµησης. Το µέγεθος της 
ωφέλειας της επιχείρησης από την κρατική υποστήριξη µπορεί να επιβάλλει 
γνωστοποίηση του είδους, της έκτασης και της διάρκειας της υποστήριξης που 
παρέχεται στην επιχείρηση, για να µην υπάρχει περίπτωση παρερµηνείας των 
οικονοµικών καταστάσεών της. ∆άνεια άτοκα ή χαµηλότοκα αποτελούν επίσης, 
κρατική υποστήριξη, χωρίς όµως να προσδιορίζεται ποσοτικά η σχετική ωφέλεια µε 
βάση ένα τεκµαρτό επιτόκιο.  
 Στις παραπάνω επιχορηγήσεις µετά την καταχώρησή τους θα πρέπει να δοθούν 
και κάποιες γνωστοποιήσεις, ούτως ώστε να γίνεται κατανοητός ο χειρισµός τους. 
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Θα πρέπει λοιπόν να αναφέρεται η ακολουθούµενη λογιστική µέθοδος αναφορικά µε 
τις κρατικές επιχορηγήσεις, συµπεριλαµβανοµένου και του τρόπου εµφάνισής τους 
στις οικονοµικές καταστάσεις, την µορφή και το µέγεθος των κρατικών 
επιχορηγήσεων που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις, καθώς και τις 
πληροφορίες για άλλες µορφές κρατικής υποστήριξης και τους ανεκπλήρωτους 
όρους και τις λοιπές ενδεχόµενες υποχρεώσεις που σχετίζονται µε κρατική 
υποστήριξη, η οποία έχει απεικονιστεί λογιστικά. 
 
3.13.2. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ 
 Σε περίπτωση όπου µια επιχορήγηση δίδεται µε την υποχρέωση επιστροφής, 
πρέπει να εµφανίζεται λογιστικά ως αναθεώρηση λογιστικής εκτίµησης (∆.Λ.Π. 8 
«Καθαρό κέρδος ή ζηµιά, βασικά λάθη και µεταβολές λογιστικών µεθόδων»). Όταν 
η επιχορήγηση αφορά τα αποτελέσµατα µε την επιστροφή της πρέπει πρώτα να γίνει 
συµψηφισµός του τυχόν πιστωτικού υπολοίπου του σχετικού µε την επιχορήγηση 
λογαριασµού εσόδων επόµενων χρήσεων. Εφόσον το ποσό επιστροφής είναι 
µεγαλύτερο από το υπόλοιπο του λογαριασµού αυτού ή όταν δεν υπάρχει τέτοιο 
υπόλοιπο, η διαφορά ή ολόκληρο το ποσό της επιστροφής πρέπει να καταχωρηθεί 
αµέσως στα έξοδα της χρήσης.  
 Όταν το επιστρεφόµενο ποσό αφορά επιχορήγηση για απόκτηση περιουσιακού 
στοιχείου πρέπει να φέρεται σε αύξηση της λογιστικής αξίας του στοιχείου αυτού ή 
σε µείωση του πιστωτικού υπολοίπου του σχετικού λογαριασµού εσόδων επόµενων 
χρήσεων, ανάλογα µε το λογιστικό χειρισµό που εφαρµόστηκε κατά την λήψη της 
επιχορήγησης. Το σωρευµένο ποσό των επιπλέον αποσβέσεων, που µέχρι το χρόνο 
της επιστροφής θα είχε καταχωρηθεί στα έξοδα, αν δεν υπήρχε η επιχορήγηση, 
πρέπει να λογίζεται αµέσως στα έξοδα της χρήσης στην οποία γίνεται η επιστροφή 
της επιχορήγησης.  
 Όταν η επιστροφή αφορά ένα περιουσιακό στοιχείο απαιτείται επανεξέταση 
και πιθανή διόρθωση της νέας λογιστικής αξίας του περιουσιακού στοιχείου. 
 
3.14. ∆.Λ.Π. 21 «ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ» 
 Το ∆.Λ.Π. 21 αρχικά ίσχυε για τις οικονοµικές καταστάσεις οι οποίες 
κάλυπταν τις χρήσεις από 01/01/1985 και µετέπειτα. Το πρότυπο αναθεωρήθηκε το 
1993 και µε την αναθεωρηµένη µορφή του ισχύει για τις οικονοµικές καταστάσεις 
που καλύπτουν τις περιόδους που αρχίζουν από 01/01/1995 και έπειτα. Οι 
επιχειρηµατικές δραστηριότητες µιας εγχώριας επιχείρησης µε το εξωτερικό 
διεξάγονται είτε µε απευθείας συναλλαγές µε επιχειρήσεις του εξωτερικού που 
γίνονται σε ξένο νόµισµα και λογιστικοποιούνται στο εγχώριο νόµισµα µε βάση την  
ισοτιµία της ηµέρας της συναλλαγής. Είτε µε την εγκατάστασή στο εξωτερικό δικών 
της εκµεταλλεύσεων, οι οποίες τηρούν τα λογιστικά τους  βιβλία στο νόµισµα της 
χώρας εγκατάστασής τους και αποστέλλουν οικονοµικές καταστάσεις εκφρασµένες 
στο νόµισµα αυτό, οι καταστάσεις αυτές ενσωµατώνονται στις οικονοµικές 
καταστάσεις της έδρας, αφού το ξένο νόµισµα µετατραπεί σε εγχώριο, δηλ. σε €. 
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3.14.1. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ 
 Η αρχική καταχώρηση στο εγχώριο νόµισµα µιας συναλλαγής σε ξένο 
νόµισµα, πρέπει να γίνεται µε την εφαρµογή, στο ποσό του ξένου νοµίσµατος, της 
ισοτιµίας µεταξύ του εγχώριου και του ξένου νοµίσµατος κατά την ηµεροµηνία της 
συναλλαγής. Η ισοτιµία της ηµεροµηνίας της είναι η τιµή ηµέρας του 
συναλλάγµατος, σε σχέση µε το εγχώριο νόµισµα. Οι συναλλαγµατικές διαφορές που 
προκύπτουν κατά το διακανονισµό νοµισµατικών στοιχείων καταχωρούνται στα 
αποτελέσµατα της χρήσης στην οποία προκύπτουν. Μια συναλλαγµατική διαφορά 
προκύπτει από µεταβολή στην τιµή συναλλάγµατος, µεταξύ της ηµεροµηνίας 
συναλλαγής και της ηµεροµηνίας διακανονισµού. Όταν η συναλλαγή διακανονίζεται 
µέσα στην ίδια λογιστική χρήση στην οποία πραγµατοποιήθηκε, όλη η 
συναλλαγµατική διαφορά καταχωρείται σε αυτή τη χρήση. Όταν, όµως η συναλλαγή 
διακανονίζεται σε επόµενη χρήση, η συναλλαγµατική διαφορά που καταχωρείται σε 
κάθε ενδιάµεση χρήση µέχρι τη χρήση του διακανονισµού, προσδιορίζεται από τη 
µεταβολή στις τιµές συναλλάγµατος κατά τη διάρκεια της κάθε χρήσης.  
 Όσον  αφορά την ισοτιµία καταχώρησης στον ισολογισµό, των περιουσιακών 
στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε ξένο νόµισµα ακολουθείται ο παρακάτω 
χειρισµός. Κατά την ηµεροµηνία κλεισίµατος του κάθε ισολογισµού τα νοµισµατικά 
στοιχεία σε ξένο νόµισµα (απαιτήσεις και υποχρεώσεις, διαθέσιµα) πρέπει να 
εµφανίζονται στον ισολογισµό µε την ισοτιµία της ηµέρας κλεισίµατος του 
ισολογισµού. Τα µη νοµισµατικά στοιχεία, που παρακολουθούνται µε το ιστορικό 
κόστος, το οποίο είναι προσδιορισµένο σε ξένο νόµισµα, πρέπει να εµφανίζονται 
στον ισολογισµό µε την ισοτιµία της ηµεροµηνίας της συναλλαγής. Τα µη 
νοµισµατικά στοιχεία που παρακολουθούνται µε την πραγµατική αξία, η οποία είναι 
προσαρµοσµένη σε ξένο νόµισµα πρέπει να εµφανίζονται στον ισολογισµό µε τις 
ισοτιµίες που υπήρχαν, όταν προσδιορίστηκαν οι αξίες µε τις οποίες 
παρακολουθούνται. Ο χειρισµός των συναλλαγµατικών διαφορών έχεις ως εξής: οι 
συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν κατά το διακανονισµό νοµισµατικών 
στοιχείων ή κατά την αποτίµηση, την ηµέρα κλεισίµατος του ισολογισµού, τέτοιων 
στοιχείων της επιχείρησης σε διαφορετικές τιµές, από εκείνες στις οποίες είχαν 
αρχικώς καταχωρηθεί κατά την διάρκεια της χρήσης, ή είχαν εµφανισθεί σε 
προηγούµενες οικονοµικές καταστάσεις, πρέπει να λογίζονται στα αποτελέσµατα της 
χρήσης στην οποία προκύπτουν. Οι συναλλαγµατικές διαφορές όµως που 
προκύπτουν από ένα νοµισµατικό στοιχείο, το οποίο στην ουσία αποτελεί µέρος µιας 
καθαρής επένδυσης της επιχείρησης σε οικονοµική µονάδα στο εξωτερικό, 
καταχωρούνται στα ίδια κεφάλαια µέχρι τη διάθεση της καθαρής επένδυσης, οπότε 
µεταφέρονται στα αποτελέσµατα χρήσης. Ακόµα στην καθαρή θέση εντάσσονται και 
οι συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν από µια υποχρέωση σε ξένο νόµισµα, 
η οποία τηρείται σε αντιστάθµιση του κινδύνου της καθαρής επένδυσης της 
επιχείρησης σε οικονοµική µονάδα της στο εξωτερικό. Οι συναλλαγµατικές διαφορές 
αυτές µεταφέρονται στα αποτελέσµατα χρήσης αµέσως µετά τη διάθεση της καθαρής 
επένδυσης.  
 Το πρότυπο ορίζει όµως κι εναλλακτικό χειρισµό για τις συναλλαγµατικές 
διαφορές. Σύµφωνα µε αυτόν οι συναλλαγµατικές διαφορές που προέρχονται από µια 
σοβαρή υποτίµηση ή διολίσθηση ενός νοµίσµατος, έναντι της οποίας δεν υπάρχουν 
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πρακτικά µέσα αντιστάθµισης των κινδύνων, γεγονός που επιδρά στις υποχρεώσεις 
που δεν µπορούν να διακανονιστούν και οι οποίες προκύπτουν άµεσα από την 
πρόσφατη αγορά ενός περιουσιακού στοιχείου, που τιµολογήθηκε σε ξένο νόµισµα, 
πρέπει να συµπεριλαµβάνονται στην λογιστική αξία του σχετικού περιουσιακού 
στοιχείου, εφόσον αυτή η αναπροσαρµοσµένη λογιστική αξία δεν υπερβαίνει τη 
χαµηλότερη αξία από την πώληση ή τη χρήση του περιουσιακού στοιχείου. Οι 
συναλλαγµατικές διαφορές δεν συµπεριλαµβάνονται στη λογιστική αξία ενός 
περιουσιακού στοιχείου, όταν η επιχείρηση είναι σε θέση να διακανονίσει ή να 
αντισταθµίσει την υποχρέωση σε ξένο νόµισµα, που προκύπτει από την αγορά του 
περιουσιακού στοιχείου. Όµως, οι ζηµιές συναλλάγµατος αποτελούν µέρος του 
κόστους του περιουσιακού στοιχείου, όταν η υποχρέωση δεν µπορεί να 
διακανονιστεί και δεν υπάρχουν πρακτικά µέσα αντιστάθµισης του κινδύνου. 
Εποµένως, για τον εναλλακτικό τρόπο χειρισµού των συναλλαγµατικών διαφορών, 
ως κόστος ενός περιουσιακού στοιχείου τιµολογηµένου σε ξένο νόµισµα, θεωρείται 
το ποσό του τηρούµενου νοµίσµατος, το οποίο η επιχείρηση τελικά πρέπει να 
πληρώσει για να διακανονίσει τις υποχρεώσεις της που προκύπτουν άµεσα από την 
πρόσφατη αγορά του περιουσιακού στοιχείου.  
 Το πρότυπο όµως θέτει αυστηρές προϋποθέσεις για κεφαλαιοποίηση των 
συναλλαγµατικών διαφορών, πιο συγκεκριµένα: εάν η επιχείρηση είχε την 
δυνατότητα να διακανονίσει ή να αντισταθµίσει  τον κίνδυνο των ζηµιών του ξένου 
συναλλάγµατος σε οποιοδήποτε χρόνο, πριν την υποτίµηση, αυτό σηµαίνει ότι η 
ζηµιά δεν ήταν αναπόφευκτη άρα δεν δύναται να κεφαλαιοποιηθεί. Ακόµα, εάν η 
αγορά του περιουσιακού στοιχείου έγινε σε διάστηµα µεγαλύτερο των 12 µηνών πριν 
από την υποτίµηση του νοµίσµατος, η αγορά δεν θεωρείται πρόσφατη και οι 
συναλλαγµατικές διαφορές δεν κεφαλαιοποιούνται. Τέλος, πρέπει να αποδεικνύεται 
ότι το αναγκαίο ξένο νόµισµα δεν ήταν διαθέσιµο για το διακανονισµό της 
υποχρέωσης, όπως για παράδειγµα συναλλαγµατικοί περιορισµοί από το Κράτος ή 
µια Κεντρική Τράπεζα. 
 
3.15. ∆.Λ.Π. 22 «ΕΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» 

Το ∆.Λ.Π. 22 όπως αρχικά εκδόθηκε, άρχισε να ισχύει για τις ενοποιήσεις 
επιχειρήσεων που πραγµατοποιήθηκαν την ή µετά την 01/01/1985. Το πρότυπο 
αναθεωρήθηκε το 1993 και µε την αναθεωρηµένη του µορφή εφαρµόζεται για τις 
οικονοµικές καταστάσεις που καλύπτουν τις περιόδους που αρχίζουν από την 
01/01/1995 ή µετά από αυτή. Το πρότυπο περιγράφει το λογιστικό χειρισµό της 
ενοποίησης επιχειρήσεων που προέρχεται µέσα από την εξαγορά µιας επιχείρησης 
από άλλη, καθώς και από τη συγχώνευση επιχειρήσεων σε µια, χωρίς να είναι 
δυνατός ο καθορισµός ή ο εντοπισµός του αγοραστή. 

Από την ενοποίηση δύο ή περισσότερων επιχειρήσεων µπορεί να προκύψει 
µεταξύ τους µια σχέση «µητρική-θυγατρικής», κατά την οποία η αγοράστρια 
(µητρική) θα πρέπει να εφαρµόσει τις αξιώσεις του εν λόγω πρότυπου για την 
προετοιµασία ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. Στις οικονοµικές 
καταστάσεις της µητρικής θα πρέπει να εµφανίζεται η εν λόγω επένδυση µε βάση τις 
προβλέψεις του ∆.Λ.Π. 27 «Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις και παρουσίαση 
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επενδύσεων σε θυγατρικές». Υπάρχουν δύο είδη ενοποίησης η ενοποίηση µε 
εξαγορά και η ενοποίηση συµφερόντων. 
• ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΕΞΑΓΟΡΑ 

Μια εταιρία κατέχει τον έλεγχο µιας άλλης όταν κατέχει άµεσα περισσότερο 
από το 50% των δικαιωµάτων ψήφου της εταιρίας αυτής. Εναλλακτικά µπορεί να 
ασκήσει έλεγχο όταν κατέχει έµµεσα µαζί µε άλλους επενδυτές το 50% των 
δικαιωµάτων ψήφου της εταιρείας ή όταν βάσει συµφωνίας έχει τον πλήρη έλεγχο 
των οικονοµικών της επιχείρησης και της επιχειρηµατικής πολιτικής ή όταν έχει την 
δυνατότητα διορισµού ή απαλλαγής από τα καθήκοντα της πλειοψηφίας των µελών 
του ∆.Σ. της άλλης εταιρίας ή έχει την δυνατότητα της απόρριψης των  ψήφων των 
µελών του ∆.Σ. της άλλης εταιρίας µέσω της πλειοψηφίας των δικών της ψήφων.  
• ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 
 Στις περιπτώσεις αυτές δεν προκύπτει επικρατέστερο µέλος και οι µέτοχοι των 
επιχειρήσεων που συνενώνονται έχουν σχεδόν ίσες δυνάµεις επιρροής επί της 
διαχείρισης της νέας επιχείρησης. Με αποτέλεσµα την από κοινού συνεργασία για 
την διαχείριση των κινδύνων και τον καταµερισµό των ωφεληµάτων. Για την 
επίτευξη των στόχων αυτών θα πρέπει να εφαρµόζονται τα ακόλουθα: 

� Η πλειοψηφία, αν όχι όλες, των κοινών µετοχών µε δικαίωµα ψήφου των προς 
συνένωση εταιριών να έχει αντικατασταθεί.  

� Η καθαρή αξία των επιχειρήσεων να µην διαφέρει σηµαντικά µεταξύ τους. 
� Οι µέτοχοι των εταιριών να διατηρούν σχεδόν τα ίδια δικαιώµατα ψήφου από 

τις µετοχές τους καθώς και τα ίδια συµφέροντα και µετά τη συνένωση. 
 
3.15.1. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΕΞΑΓΟΡΑ 
 Στις συναλλαγές αυτές ο αγοραστής αναλαµβάνει τα στοιχεία ενεργητικού και 
παθητικού µιας επιχείρησης και εκδίδει µετοχές προς τους µετόχους της 
αγοραζόµενης επιχείρησης για την εξαγορά του ελέγχου της. Η εκτίµηση των 
συναλλαγών βασίζεται στις τρέχουσες αξίες των στοιχείων που αναλαµβάνει ο 
αγοραστής για την αναγνώριση της εξαγοράς. Η συναλλαγή της εξαγοράς 
διακρίνεται σε τρείς χρονικές περιόδου την περίοδο πριν την εξαγορά, την 
ηµεροµηνία κατά την εξαγορά και την περίοδο που ακολουθεί την ηµεροµηνία της 
εξαγοράς. Η ηµεροµηνία κατά την εξαγορά είναι πολύ σηµαντική διότι κατά την 
ηµεροµηνία αυτή ο αγοραστής θα πρέπει να καταχωρήσει τα στοιχεία του 
ενεργητικού και του παθητικού που έχει αναλάβει από την άλλη επιχείρηση όπως και 
οποιοδήποτε ποσό, θετικό ή αρνητικό, που σχετίζεται µε τη φήµη και πελατεία της 
επιχείρησης που έχει αγοραστεί. Επιπλέον, οποιαδήποτε κέρδη ή ζηµιές προκύψουν 
από την αγοραζόµενη επιχείρηση µετά την ηµεροµηνία εξαγοράς και µόνον αυτά, 
καταχωρούνται κατά την αναλογία του ποσοστού εξαγοράς στα αποτελέσµατα 
χρήσης του αγοραστή.  

Η κάθε εξαγορά πρέπει να αναγνωρίζεται στα βιβλία της επιχείρησης σε αξία 
κόστους, το οποίο αντιπροσωπεύεται από το τίµηµα που καταβάλλεται στον πωλητή 
µε οποιοδήποτε τρόπο για την απόκτηση του ελέγχου στην επιχείρηση. Εάν η 
πληρωµή της εξαγοράς έγινε µε έκδοση χρεογράφων, τα οποία είναι υπό 
διαπραγµάτευση στο χρηµατιστήριο, τότε πραγµατική αξία τους θεωρείται η αξία 
τους την ηµέρα που έγινε η συναλλαγή, εκτός κι αν προβλέπεται άλλη ηµεροµηνία 
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βάσει συµφωνίας. Στα βιβλία του αγοραστή θα πρέπει να καταχωρηθούν όλα τα 
στοιχεία ενεργητικού και παθητικού που υπήρχαν κατά την ηµεροµηνία της 
εξαγοράς. Μετά την ηµεροµηνία της εξαγοράς ο αγοραστής θα πρέπει να 
καταχωρήσει οποιαδήποτε πρόβλεψη θεωρείται αναγκαία για διάφορα έξοδα ή 
υποχρεώσεις που πιθανόν να προκύψουν. 

Τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού που αποκτήθηκαν από την εξαγορά θα 
πρέπει να αναγνωριστούν στα βιβλία του αγοραστή, αλλά µόνο εκείνα τα οποία 
κατείχε ο πωλητής και εντοπίστηκαν κατά την ηµεροµηνία της εξαγοράς µε τις 
προϋποθέσεις ότι ο αγοραστής αναµένει µελλοντική εισροή οικονοµικών 
ωφεληµάτων και µπορεί να γίνει ακριβής υπολογισµός του κόστους που θα προκύψει 
ή της πραγµατικής τους αξίας. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να αποτιµηθούν στο σύνολο 
της πραγµατικής τους αξίας κατά την ηµεροµηνία απόκτησής τους και κατά το 
ποσοστό που αποκτήθηκε από τον αγοραστή και στο σύνολο του λογιστικού 
υπολοίπου του ποσοστού εξαγοράς της µειοψηφίας που υπήρχε πριν από την 
ηµεροµηνία της εξαγοράς.  

Η εξαγορά µιας επιχείρησης µπορεί να γίνει σταδιακά µέσω του 
χρηµατιστηρίου όπου η εξακρίβωση της πραγµατικής αξίας των στοιχείων 
ενεργητικού και παθητικού γίνεται ξεχωριστά για την κάθε περίπτωση της 
διενεργούµενης αγοράς. Εάν η αξία που προκύπτει από µια µελλοντική αγορά είναι 
διαφορετική από τις προηγούµενες, τότε γίνεται αναµόρφωση όλων των 
προηγούµενων αξιών σύµφωνα µε την τελευταία, διαµορφώνοντας παράλληλα και 
την αντίστοιχη φήµη και πελατεία.  

Σύµφωνα µε τις οδηγίες του πρότυπου για τον καθορισµό της πραγµατικής 
αξίας και της αποτίµησης των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού που 
εντοπίστηκαν στον πωλητή και αναγνωρίστηκαν στα βιβλία του αγοραστή, ορίζουν 
ότι τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να εµφανίζονται ως εξής: 
� Τα διαπραγµατευόµενα χρεόγραφα σε χρηµατιστήριο, στην τρέχουσα αξία της 

αγοράς. 
� Τα µη διαπραγµατεύσιµα χρεόγραφα, σε καθ’ υπολογισµό αξίες λαµβάνοντας υπ’ 

όψιν για παράδειγµα το ποσοστό απόδοσης. 
� Ποσά εισπρακτέα στην τρέχουσα αξία των βιβλίων, µειωµένη µε πρόβλεψη για 

τυχόν επισφάλειες. 
� Τα αποθέµατα ετοίµων στην αναµενόµενη τιµή πώλησης, µειωµένη µε τυχόν 

έξοδα πώλησης για λογικό ποσοστό κέρδους για τον αγοραστή. 
� Η παραγωγή σε εξέλιξη στην αναµενόµενη τιµή πώλησης των ετοίµων, µειωµένη 

µε το κόστος ολοκλήρωσης, τυχόν έξοδα πώλησης και λογικό ποσοστό κέρδους 
για τον αγοραστή.  

� Τα γήπεδα και κτίρια στην τρέχουσα αξία της αγοράς. 
� Τα µηχανήµατα και οι εγκαταστάσεις στην τρέχουσα αξία της αγοράς βάσει 

εκτίµησης ή στην αποσβεσµένη αξία αντικατάστασης. 
� Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία εφαρµόζονται οι διατάξεις του ∆.Λ.Π. 38 «Άυλα 

περιουσιακά στοιχεία»9. 

                                                 
9 Βλ. σελ. 103 για περεταίρω ανάλυση. 
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� Τα ωφελήµατα προσωπικού στις περιπτώσεις «καθορισµένων προγραµµάτων», η 
παρούσα αξία τους µειωµένη µε τα στοιχεία του ενεργητικού του προγράµµατος. 

� Οι υποχρεώσεις στην τρέχουσα αξία των βιβλίων, µειωµένη µε το τρέχον 
ποσοστό επιτοκίου, εάν πρόκειται για µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις. 

� Πρόβλεψη για τυχόν υποχρεώσεις που πιθανόν να προκύψουν από διακοπή ή 
µείωση των δραστηριοτήτων. 

 
3.15.2. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 
 Στις ενοποιήσεις αυτής της µορφής όλα τα στοιχεία ενεργητικού και 
παθητικού των αντίστοιχων επιχειρήσεων συγκεντρώνονται σε ένα κοινό 
λογαριασµό, τον «λογαριασµό συµφερόντων». Οι οικονοµικές καταστάσεις των 
ενωµένων επιχειρήσεων πρέπει να περιλαµβάνουν συγκριτικά στοιχεία του 
προηγούµενου έτους, σαν να είχε γίνει η συγχώνευση αυτή το προηγούµενο έτος. 
Οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει µεταξύ του µετοχικού κεφαλαίου που έχει εκδοθεί 
και αυτού που έχει αναλάβει η νέα επιχείρηση, θα πρέπει να εµφανίζεται ως 
προσαρµογή των ιδίων συµφερόντων. Τέλος, στις ενοποιήσεις αυτής της µορφής δεν 
δηµιουργείται «φήµη και πελατεία», διότι δεν υπάρχει το στοιχείο της εξαγοράς, 
όπου το αντίστοιχο τίµηµα καθορίζει και τη διαφορά µε τη συνολική αξία ή το 
κόστος των αγορασθέντων. 
 
3.15.3. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 
 Σε όλες της περιπτώσεις ενοποίησης επιχειρήσεων θα πρέπει να δίνεται η 
περιγραφή και οι ονοµασίες των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση, 
οι λογιστικοί χειρισµοί για την υλοποίηση της ενοποίησης, ακόµα η ηµεροµηνία από 
την οποία ισχύει η ενοποίηση, οι δραστηριότητες ή λειτουργίες που καταργούνται 
λόγω της ενοποίησης. 

Στις περιπτώσεις ενοποίησης µε εξαγορά, τότε θα πρέπει να δίνεται επιπλέον 
το ποσοστό των µετοχών µε δικαίωµα ψήφου πληροφορίες που εξαγοράζονται, το 
κόστος της εξαγοράς και  ο τρόπος καταβολής του τιµήµατος εξαγοράς. 
 
3.16. ∆.Λ.Π. 23 «ΚΟΣΤΟΣ ∆ΑΝΕΙΣΜΟΥ» 

Το ∆.Λ.Π. 23 αναθεωρήθηκε το 1993 και τέθηκε σε εφαρµογή για τις 
οικονοµικές καταστάσεις που καλύπτουν τις περιόδους που αρχίζουν από την 
01/01/1995 και τις µετέπειτα χρήσεις. Σύµφωνα µε το πρότυπο κόστος δανεισµού 
είναι οι τόκοι και άλλες δαπάνες που πραγµατοποιούνται από µια επιχείρηση για την 
λήψη δανείων. Το κόστος δανεισµού µπορεί να περιλαµβάνει τραπεζικούς τόκους 
υπεραναλήψεως, καθώς και των βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων δανείων. 
Επιπλέον, την απόσβεση διαφοράς της υπό το άρτιο λήψης ή υπέρ το άρτιο 
εξόφληση δανείων, τις βοηθητικές δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν για τη λήψη 
των δανείων, τις χρηµατοοικονοµικές επιβαρύνσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις10 
και τις συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν από λήψη δανείων σε ξένο 
νόµισµα, κατά την έκταση που αυτές θεωρούνται ως συµπληρωµατικό ποσό των 
χρεωστικών τόκων. 

                                                 
10 Βλ. ∆.Λ.Π 17 «Μισθώσεις» σελ. 57. 
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3.16.1. ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ∆ΑΝΕΙΣΜΟΥ 

Σύµφωνα µε το πρότυπο το κόστος δανεισµού λογίζεται στα αποτελέσµατα της 
χρήσης στην οποία πραγµατοποιείται. Με µια εναλλακτική µέθοδο, το κόστος 
δανεισµού που σχετίζεται άµεσα µε την απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή ενός µη 
άµεσα εκµεταλλεύσιµου περιουσιακού στοιχείου συµπεριλαµβάνεται στο κόστος 
αυτού του στοιχείου. Γίνεται ανάλυση στην εναλλακτική µέθοδο χειρισµού διότι µια 
ξενοδοχειακή µονάδα, τα δανειακά κεφάλαια συνήθως τα διαθέτει σε µη άµεσα 
εκµεταλλεύσιµα περιουσιακά στοιχεία. Αυτό το κόστος δανεισµού προσδιορίζεται 
ως εξής: εάν τα δανειακά κεφάλαια προορίζονται αποκλειστικά για την απόκτηση 
ενός µη άµεσα εκµεταλλεύσιµου περιουσιακού στοιχείου, τότε το σύνολο των τόκων 
και των εξόδων του δανείου αυξάνουν την αξία κτήσης του στοιχείου αυτού, από τη 
στιγµή που διενεργούνται οι δαπάνες κατασκευής ή απόκτησης του µέχρι τη στιγµή 
που θα είναι έτοιµο για να χρησιµοποιηθεί ή θα πωληθεί. Σε περίπτωση, όµως 
αναστολής της κατασκευαστικής περιόδου χωρίς δικαιολογηµένη αιτία, διακόπτεται 
και η ενσωµάτωση του τόκου και των συναφών εξόδων στο κόστος κτήσης του 
κατασκευαζόµενου στοιχείου. Όταν όµως η διακοπή της κατασκευής είναι 
δικαιολογηµένη η ενσωµάτωση του τόκου και των εξόδων συνεχίζεται. Εάν τα 
δανειακά κεφάλαια λήφθηκαν πριν την έναρξη των εργασιών κατασκευής του µη 
άµεσα εκµεταλλεύσιµου περιουσιακού στοιχείου και τέθηκαν σε προσωρινή 
τοποθέτηση, τότε το κόστος µειώνεται κατά τα έσοδα της προσωρινής τοποθέτησης 
και το υπόλοιπο ενσωµατώνεται στην αξία κτήσης του στοιχείου. Όταν µέρος των 
κεφαλαίων γενικού δανεισµού χρησιµοποιούνται για το σκοπό της απόκτησης ενός 
µη άµεσα εκµεταλλεύσιµου περιουσιακού στοιχείου, το ποσό του κόστους δανεισµού 
που πρέπει να κεφαλαιοποιηθεί στο κόστος κτήσης του στοιχείου αυτού 
προσδιορίζεται µε την εφαρµογή ενός επιτοκίου κεφαλαιοποίησης στις επενδυτικές 
δαπάνες για αυτό το στοιχείο. Ως επιτόκιο κεφαλαιοποίησης πρέπει να λαµβάνεται ο 
µέσος σταθµικός όρος του κόστους δανεισµού, σε σχέση µε τα δάνεια της 
επιχείρησης που παραµένουν αχρησιµοποίητα κατά τη διάρκεια της χρήσης, 
εξαιρούνται τα δάνεια που αφορούν µόνο την απόκτηση ενός µη άµεσα 
εκµεταλλεύσιµου περιουσιακού στοιχείου. Το ποσό του κόστους δανεισµού που 
κεφαλαιοποιείται σε δεδοµένη χρήση, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό του 
πραγµατοποιηµένου µέσα στην ίδια χρήση κόστους δανεισµού.  
 
3.16.2. ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ∆ΑΝΕΙΣΜΟΥ 

Η κεφαλαιοποίηση του κόστους δανεισµού ως µέρος του κόστους κτήσης ενός 
µη άµεσα εκµεταλλεύσιµου περιουσιακού στοιχείου, πρέπει να αρχίζει όταν 
διενεργείται η επενδυτική δαπάνη για το περιουσιακό στοιχείο, όταν 
πραγµατοποιείται το κόστος δανεισµού και βρίσκονται σε εξέλιξη οι δραστηριότητες, 
που είναι αναγκαίες για να ετοιµαστεί το περιουσιακό στοιχείο για την προοριζόµενη 
χρήση ή πώλησή του. Οι επενδυτικές δαπάνες για ένα µη άµεσα εκµεταλλεύσιµο 
περιουσιακό στοιχείο περιλαµβάνουν µόνο εκείνες που έχουν ως αποτέλεσµα 
πληρωµές µετρητών, µεταφορές άλλων περιουσιακών στοιχείων ή την ανάληψη 
έντοκων υποχρεώσεων. Οι επενδυτικές δαπάνες µειώνονται µε κάθε λαµβανόµενο 
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κίνητρο ή επιχορήγηση11 σε σχέση µε το περιουσιακό στοιχείο. Η µέση λογιστική 
αξία του περιουσιακού στοιχείου, κατά τη διάρκεια της χρήσης, 
συµπεριλαµβανοµένου και του κόστους δανεισµού που έχει ήδη κεφαλαιοποιηθεί, 
αποτελεί µια προσέγγιση των επενδυτικών δαπανών στις οποίες εφαρµόζεται το 
επιτόκιο κεφαλαιοποίησης αυτής της χρήσης. Οι αναγκαίες δραστηριότητες για να 
ετοιµαστεί το περιουσιακό στοιχείο για την προοριζόµενη χρήση ή πώλησή του, 
µπορεί να περιλαµβάνουν τεχνική ή διοικητική εργασία, πριν από την έναρξη της 
φυσικής κατασκευής, όπως είναι για παράδειγµα οι δραστηριότητες για την λήψη 
αδειών για την κατασκευή. Η κεφαλαιοποίηση του κόστους δανεισµού ενός µη 
άµεσα εκµεταλλεύσιµου περιουσιακού στοιχείου αναστέλλεται κατά την διάρκεια 
εκτεταµένων περιόδων, κατά τις οποίες η ενεργός κατασκευή του στοιχείου έχει 
διακοπεί. Το κόστος δανεισµού συνεχίζει να βαρύνει το κόστος του µη άµεσα 
εκµεταλλεύσιµου στοιχείου όταν κατά την περίοδο της διακοπής της κατασκευής 
εκτελείται σηµαντική τεχνική και διοικητική εργασία ή όταν η προσωρινή 
καθυστέρηση αποτελεί αναγκαία διαδικασία προετοιµασίας του περιουσιακού 
στοιχείου για την κατά προορισµό χρήση ή πώληση του και όταν η διακοπή της 
κατασκευής οφείλεται σε συνήθη αναπόφευκτα γεγονότα. Η κεφαλαιοποίηση του 
κόστους δανεισµού παύει όταν όλες οι αναγκαίες δραστηριότητες προετοιµασίας του 
µη άµεσα εκµεταλλεύσιµου στοιχείου έχουν πραγµατοποιηθεί. Όταν η κατασκευή 
ενός µη άµεσα εκµεταλλεύσιµου περιουσιακού στοιχείου ολοκληρώνεται τµηµατικά 
κι ενώ το ένα τµήµα µπορεί να είναι έτοιµο για χρήση, η κατασκευή στα άλλα 
τµήµατα ίσως συνεχίζεται ακόµα, η κεφαλαιοποίηση του κόστους δανεισµού πρέπει 
να παύσει, όταν όλες οι αναγκαίες δραστηριότητες για να ετοιµαστεί το τµήµα αυτό 
για την προοριζόµενη χρήση ή πώλησή του έχουν ουσιαστικά ολοκληρωθεί. 
Παράδειγµα µπορεί να αποτελέσει ένα ξενοδοχειακό συγκρότηµα που αποτελείται 
από πολλές µονάδες δωµατίων στον ίδιο χώρο. Όταν µια µονάδα δωµατίων 
ολοκληρωθεί παύει η επιβάρυνση του κόστους δανεισµού για αυτό το τµήµα, ενώ 
συνεχίζεται η κατασκευή των υπολοίπων µονάδων. Τέλος, όταν υιοθετείται η 
επιτρεπόµενη εναλλακτική µέθοδος, αυτή πρέπει να εφαρµόζεται µε συνέπεια για 
όλα τα µη άµεσα εκµεταλλεύσιµα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης και όχι η 
εφαρµογή της µεθόδου αυτής να γίνεται επιλεκτικά.  

Στις οικονοµικές καταστάσεις θα πρέπει να γίνεται αναφορά σχετικά µε τις 
λογιστικές µεθόδους που υιοθετήθηκαν για το κόστος δανεισµού. Το ποσό του 
κόστους δανεισµού που κεφαλαιοποιήθηκε κατά την διάρκεια της χρήσης, καθώς και 
το επιτόκιο κεφαλαιοποίησης που χρησιµοποιήθηκε για να προσδιοριστεί το ποσό 
του κόστους δανεισµού που πληρεί τις προϋποθέσεις κεφαλαιοποίησης.  
 
3.17. ∆.Λ.Π. 24 «ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ» 

Το ∆.Λ.Π. 24 αρχικά εγκρίθηκε το 1984 και άρχισε να ισχύει για τις 
οικονοµικές καταστάσεις που κάλυπταν τις περιόδους που άρχιζαν από την ή µετά 
την 01/01/1986 και αναθεωρήθηκε το 1994. Το πρότυπο αναφέρεται στις συναλλαγές 
µιας επιχείρησης µε άλλα νοµικά ή φυσικά πρόσωπα. Σύµφωνα µε τις προδιαγραφές 
του πρότυπου συνδεδεµένα µέρη θεωρούνται: 

                                                 
11 Βλ. ∆.Λ.Π. 20 «Λογιστική των κρατικών επιχορηγήσεων και γνωστοποίηση της κρατικής υποστήριξης» σελ. 68. 
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� Επιχειρήσεις οι οποίες ελέγχουν ή ελέγχονται άµεσα ή έµµεσα από την µονάδα 
αναφοράς, δηλαδή τη µονάδα που εκδίδει οικονοµικές καταστάσεις µε βάση τα 
∆.Λ.Π. 

� Συνεργάτες ή συνέταιροι. 
� Φυσικά πρόσωπα, τα οποία άµεσα ή έµµεσα κατέχουν σηµαντικό δικαίωµα 

ψήφου µέσω του οποίου µπορούν να εξασκήσουν επίδραση στην εταιρία.  
� Βασικά διοικητικά στελέχη που έχουν τη δυνατότητα διαχείρισης, 

προγραµµατισµού και ελέγχου των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, 
περιλαµβανοµένων των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ∆ιοικητικών 
Στελεχών καθώς και των µελών των οικογενειών τους. 

� Επιχειρήσεις, στις οποίες ο κύριος µέτοχος είναι µέλος του διοικητικού 
συµβουλίου ή κύριος µέτοχος της µονάδας αναφοράς. 

∆εν αποτελούν συνδεδεµένα µέρη σύµφωνα µε το πρότυπο δύο εταιρίες, οι 
οποίες έχουν ένα κοινό µέλος στη σύνθεση των ∆ιοικητικών Συµβουλίων τους. Ούτε 
οι χρηµατοδότες, οι συντεχνίες ή οι ∆ηµόσιες Υπηρεσίες. Ακόµα τα νοµικά ή φυσικά 
πρόσωπα, µε τα οποία η επιχείρηση συναλλάσσεται εντός των συνηθισµένων 
δραστηριοτήτων της.  

Λόγω της υφιστάµενης σχέσης των συνδεδεµένων µερών πολλές συναλλαγές 
πιθανόν να µην είχαν επιτευχθεί ή να µην είχαν επιτευχθεί στην αξία µε την οποία 
συµφωνήθηκαν. Επίσης, ορισµένες φορές κάποιες συναλλαγές ίσως να µην είχαν 
ολοκληρωθεί εάν δεν υπήρχε η σχέση των συνδεδεµένων µερών. Εποµένως, σκοπός 
του πρότυπου είναι να διασφαλίσει την επιχείρηση από την απώλεια κερδών ή 
εσόδων ή από την πραγµατοποίηση µεγαλύτερων εξόδων από τα αναµενόµενα, λόγω 
της δυνατότητας που έχουν τα «συνδεδεµένα µέρη» να ασκούν έλεγχο ή επίδραση 
επί των λειτουργιών και δραστηριοτήτων της επιχείρησης προς όφελος των ιδίων. 
Για το λόγο αυτό το πρότυπο απαιτεί οι οικονοµικές καταστάσεις να περιέχουν 
συγκεκριµένα στοιχεία ή πληροφορίες αναφορικά µε συναλλαγές της µονάδας 
αναφοράς µε «συνδεδεµένα µέρη».  

Το  πρότυπο δεν εφαρµόζεται για τις ενδοεταιρικές συναλλαγές σε 
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, ούτε και για τις οικονοµικές καταστάσεις 
µετά την εξαγορά, όταν αυτές πρόκειται να δηµοσιευτούν µε τις ενοποιηµένες 
οικονοµικές καταστάσεις. Εκτός της εφαρµογής του πρότυπου είναι και οι 
οικονοµικές καταστάσεις µιας πλήρως εξαρτηµένης επιχείρησης, της οποίας η 
µητρική βρίσκεται στην ίδια χώρα και εκδίδει ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις. Ακόµα, δεν περιλαµβάνει τις συναλλαγές ενός οργανισµού 
ελεγχόµενου από το κράτος µε άλλο αντίστοιχο οργανισµό. 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί το πρότυπο 24 παρέχει πληροφορίες που αφορούν 
τις συναλλαγές µε τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, σηµαντικές ενδοεταιρικές 
συναλλαγές, επενδύσεις σε θυγατρικές και συνδεδεµένες επιχειρήσεις. Οι 
συναλλαγές όπως οι αγοροπωλησίες αγαθών, πάγιων ή άλλων περιουσιακών 
στοιχείων, η παροχή ή λήψη υπηρεσιών, οι συµφωνίες αντιπροσώπευσης ή 
µισθώσεων ακόµα η ανάθεση, µεταφορά µελετών έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και 
οι συµφωνίες παροχής αδειών, οι χρηµατοδοτήσεις και εγγυήσεις αποτελούν 
παραδείγµατα συναλλαγών οι οποίες χρειάζονται επιπρόσθετες πληροφορίες και 
επεξήγηση. Στις οικονοµικές καταστάσεις θα πρέπει να αναφέρεται και η σχέση 
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όλων των συνδεδεµένων µερών ακόµα και αυτά µε τα οποία δεν υπάρχει συναλλαγή. 
Στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν συναλλαγές µε κάποιο συνδεδεµένο µέρος, η 
επιχείρηση αναφοράς θα πρέπει να αναφέρει το γεγονός στις οικονοµικές 
καταστάσεις παρέχοντας πληροφορίες σχετικά µε το µέγεθος των συναλλαγών είτε 
σαν απόλυτη αξία είτε σαν ποσοστό. Ακόµα την αξία ή το ποσοστό των συναλλαγών 
που εκκρεµούν, το µέγεθος ή την πολιτική της τιµολόγησης που εφαρµόστηκε. 
Συναλλαγές παρόµοιας φύσης µπορεί να αναφέρονται σαν σύνολο, εκτός κι αν η 
περαιτέρω ανάλυση θεωρείται χρήσιµη για την καλύτερη κατανόηση της επίδρασης 
των συναλλαγών µε συνδεδεµένα µέρη. 
 
3.18. ∆.Λ.Π. 27 «ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΣΕ 
ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ» 

Το ∆.Λ.Π. 27 εκδόθηκε το 1988 και αναθεωρήθηκε το 1991. Με την 
αναθεωρηµένη του µορφή εφαρµόζεται για οικονοµικές καταστάσεις που καλύπτουν 
τις περιόδους που αρχίζουν την 01/01/1990 και έπειτα από αυτές. Το πρότυπο 
εφαρµόζεται για την παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων ενός οµίλου 
επιχειρήσεων οι οποίες τελούν υπό τον έλεγχο µιας επιχείρησης και για τον χειρισµό 
και την παρουσία των επενδύσεων της µητρική εταιρίας στις θυγατρικές της, µέσα 
στις οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής. Οι οδηγίες που παρέχει το πρότυπο είναι 
πρόσθετες µε αυτές που περιλαµβάνονται στο ∆.Λ.Π. 1 «Οικονοµικές Καταστάσεις». 
Το πρότυπο 27 δεν πρέπει να εφαρµόζεται στους λογιστικούς χειρισµούς ενοποίησης, 
στις περιπτώσεις αυτές εφαρµόζεται το πρότυπο 22 «Ενοποιηµένες επιχειρήσεις», 
στους λογιστικούς χειρισµούς επενδύσεων σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις και σε 
κοινοπραξίες, όπου εφαρµόζονται τα πρότυπα 28 «Λογιστική επενδύσεων σε 
συγγενείς επιχειρήσεις» και 31 «Χρηµατοοικονοµική παρουσίαση των δικαιωµάτων 
σε κοινοπραξίες» αντίστοιχα.  
 
3.18.1. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 Η ενοποίηση των ισολογισµών της µητρικής µε τις εξαρτηµένες επιχειρήσεις 
γίνεται µε την άθροιση κάθε στοιχείου το οποίο προκύπτει από όλους τους 
ισολογισµούς προς ενοποίηση και µε τις παρακάτω τακτοποιήσεις: 
� Το ποσό της επένδυσης της µητρικής στην κάθε εξαρτηµένη θα πρέπει να 

διαγράφεται µε το ανάλογο ποσοστό του µετοχικού κεφαλαίου της αντίστοιχης 
επιχείρησης. 

� Ο λογαριασµός αποτελεσµάτων των θυγατρικών θα πρέπει να περιλαµβάνει την 
διάθεση των αποτελεσµάτων µεταξύ της µητρικής και των δικαιωµάτων 
µειοψηφίας. 

� Ο λογαριασµός των δικαιωµάτων µειοψηφίας στις ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις πρέπει να περιλαµβάνει το υπόλοιπο, όπως αυτό διαµορφώνεται 
κατά την ηµεροµηνία ενοποίησης και το µερίδιο της µειοψηφίας όπως 
διαµορφώνεται κατά την ηµεροµηνία ενοποίησης. 

� Τα ενδοεταιρικά υπόλοιπα, οι συναλλαγές και τα απραγµατοποίητα κέρδη θα 
πρέπει να διαγράφονται πλήρως. 
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� Οι οικονοµικές καταστάσεις προς ενοποίηση δεν πρέπει να έχουν µεταξύ τους 
µεγαλύτερη διαφορά από τρεις µήνες, διαφορετικά θα πρέπει να περιλαµβάνονται 
όλες οι ενδιάµεσες σηµαντικές συναλλαγές. 

� Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις πρέπει να ετοιµάζονται µε την 
εφαρµογή κοινών λογιστικών αρχών ως προς το χειρισµό όµοιων συναλλαγών. 
∆ιαφορετικά θα πρέπει να δίνεται η ανάλογη επεξήγηση. 

� Σε περίπτωση όπου µια θυγατρική εταιρία δεν εφαρµόζει κοινές λογιστικές αρχές 
θα πρέπει οι οικονοµικές της καταστάσεις να διαµορφωθούν έτσι, ώστε να είναι 
δυνατή η ενοποίησή τους. 

� Τα αποτελέσµατα από τις λειτουργίες µιας θυγατρικής θα πρέπει να 
περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις από την 
ηµεροµηνία της εξαγοράς της επιχείρησης και µέχρι την ηµεροµηνία πώλησής 
της.  

� Στις περιπτώσεις όπου η µητρική παύει να εξασκεί έλεγχο σε µια από τις 
εξαρτηµένες της, η επένδυση στην επιχείρηση αυτή εµφανίζεται στις 
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις βάσει των οδηγιών του ∆.Λ.Π. 39 
«Χρηµατοοικονοµικά Μέσα» µε ισχύ από την ηµεροµηνία της αλλαγής, εφόσον 
µε την αλλαγή αυτή δεν έχει µετατραπεί σε συνδεδεµένη, διότι σε αυτή την 
περίπτωση θα πρέπει να εφαρµόζεται το ∆.Λ.Π. 28 «Επενδύσεις σε συνδεδεµένες 
εταιρίες». 

� Τα δικαιώµατα µειοψηφίας θα πρέπει να εµφανίζεται στους ενοποιηµένους 
ισολογισµούς ξεχωριστά από την καθαρή θέση και τις τρέχουσες υποχρεώσεις του 
οµίλου, καθώς επίσης και στον λογαριασµό αποτελεσµάτων. 

 Οι επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις που περιλαµβάνονται στις 
οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής και στις ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις, θα πρέπει να εµφανίζονται στην τιµή κτήσεως ή σύµφωνα µε τις 
οδηγίες των ∆.Λ.Π. 28 και ∆.Λ.Π. 39. 

Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις θα πρέπει να περιλαµβάνουν µια 
κατάσταση στην οποία θα αναφέρονται η επωνυµία, το ποσοστό συµµετοχής και το 
ποσοστό δικαιώµατος ψήφου, τους λόγους για τους οποίους οι οικονοµικές 
καταστάσεις συγκεκριµένης θυγατρικής δεν περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες 
οικονοµικές καταστάσεις. Επίσης τους λόγους δηµιουργίας της µητρικής µε την 
θυγατρική, στην περίπτωση κατά την οποία η µητρική δεν κατέχει περισσότερο από 
το 50% του µετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής. Ακόµα, πρέπει να αναφέρονται οι 
λόγοι για τους οποίους µια εταιρία δεν είναι θυγατρική, παρά το ότι η επένδυση σε 
αυτήν ξεπερνάει το 50% του µετοχικού της κεφαλαίου και την επίδραση από την 
απόκτηση ή διάθεση της θυγατρικής πάνω στην οικονοµική θέση της επιχείρησης 
κατά την ηµεροµηνία αναφοράς και ως προς τα συγκριτικά στοιχεία. Η κατάσταση 
αυτή θα πρέπει να αναφέρει όλες τις θυγατρικές εταιρίες. 
 
3.19. ∆.Λ.Π. 28 «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» 

Το ∆.Λ.Π. 28 εφαρµόζεται στις οικονοµικές καταστάσεις που καλύπτουν 
περιόδους που αρχίζουν την 01/01/1990 και τις µετέπειτα. Σκοπός του πρότυπου 
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είναι να καθορίσει τον τρόπο του λογιστικού χειρισµού και της παρουσίασης των 
επενδύσεων σε συνδεδεµένες εταιρίες στις οικονοµικές καταστάσεις µιας 
επιχείρησης. Συνδεδεµένη επιχείρηση είναι αυτή στην οποία ο επενδυτής ασκεί 
σηµαντική επίδραση, χωρίς αυτή να είναι θυγατρική ή κοινοπραξία 12. Σηµαντική 
επίδραση υπάρχει όταν ο επενδυτής κατέχει άµεσα ή έµµεσα το 20% τουλάχιστον 
των µετοχών µιας επιχείρησης µε δικαίωµα ψήφου κι επηρεάζει την οικονοµική και 
επιχειρηµατική πολιτική της επιχείρησης. Σύµφωνα µε το πρότυπο υπάρχουν δύο 
µέθοδοι για τον χειρισµό των επενδύσεων σε συγγενείς επιχειρήσεις, η µέθοδος της 
καθαρής θέσης και η µέθοδος του κόστους. 

Όταν εφαρµόζεται η µέθοδος της καθαρής θέσης η επένδυση καταχωρείται 
αρχικά στο κόστος κτήσης κι αναπροσαρµόζεται µετέπειτα για τη µεταβολή του 
µεριδίου του επενδυτή στην καθαρή θέση της εκδότριας. ∆ηλαδή η λογιστική αξία 
αυξάνεται ή µειώνεται, για να απεικονίσει το µερίδιο του επενδυτή στα κέρδη ή τις 
ζηµιές της εκδότριας µετά την ηµεροµηνία της απόκτησης, µε αντίστοιχη πίστωση ή 
χρέωση του λογαριασµού αποτελεσµάτων. Τα µερίσµατα τα οποία λαµβάνει ο 
επενδυτής µειώνουν την λογιστική αξία της επένδυσης. Αναπροσαρµογές στην 
λογιστική αξία µπορεί να επέλθουν από µεταβολές στην αναλογία των δικαιωµάτων 
του επενδυτή στην εκδότρια, που έχουν συµπεριληφθεί στο λογαριασµό 
αποτελεσµάτων. Τέτοιες µεταβολές προκύπτουν από αναπροσαρµογή της αξίας των 
ενσώµατων ακινητοποιήσεων και των επενδύσεων, από συναλλαγµατικές διαφορές 
και από την προσαρµογή των διαφορών που προκύπτουν σε µια ενοποίηση 
επιχειρήσεων.   

Μια επένδυση σε συγγενή επιχείρηση απεικονίζεται στις οικονοµικές 
καταστάσεις της επενδύτριας επιχείρησης από την ηµεροµηνία απόκτησής της. Κατά 
την απόκτηση µιας συγγενούς κάθε διαφορά µεταξύ του κόστους κτήσης και του 
µεριδίου του επενδυτή στην πραγµατική αξία των στοιχείων της καθαρής περιουσίας 
της συγγενούς λογιστικοποιείται σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 22 «Ενοποιήσεις 
επιχειρήσεων» 13. Στο µερίδιο του επενδυτή επί των κερδών ή ζηµιών µετά την 
απόκτηση γίνονται οι κατάλληλες διορθώσεις, προκειµένου να λογιστούν οι 
αποσβέσεις των αποσβέσιµων περιουσιακών στοιχείων, µε βάση την πραγµατική 
αξία τους και οι αποσβέσεις της διαφοράς µεταξύ του κόστους κτήσης της επένδυσης 
και του µεριδίου του επενδυτή επί της πραγµατικής αξίας των επιµέρους στοιχείων 
της καθαρής περιουσίας. Οι οικονοµικές καταστάσεις, οι οποίες χρησιµοποιούνται 
για την εφαρµογή της µεθόδους, είναι οι πιο πρόσφατες διαθέσιµες που µπορεί να 
παρέχει η συγγενής επιχείρηση και καταρτίζονται συνήθως στην ίδια ηµεροµηνία µε 
τις οικονοµικές καταστάσεις της επενδύτριας επιχείρησης. Όταν αυτό είναι αδύνατον 
χρησιµοποιούνται οικονοµικές καταστάσεις που καταρτίζονται µε διαφορετική 
ηµεροµηνία ισολογισµού. Σε αυτές τις περιπτώσεις γίνονται διορθώσεις των 
συνεπειών κάθε ουσιώδους γεγονότος ή συναλλαγής µεταξύ επενδυτή και συγγενούς, 
που συµβαίνει µεταξύ της ηµεροµηνίας των οικονοµικών καταστάσεων του 
επενδυτή. Σε περίπτωση όπου µια συγγενής επιχείρηση χρησιµοποιεί διαφορετικές 
λογιστικές µεθόδους από εκείνες που υιοθετούνται από την επενδυτική επιχείρηση 
                                                 
12 Βλ. ∆.Λ.Π. 27 «Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις και λογιστική επενδύσεων σε θυγατρικές» σελ. 79 και 
∆.Λ.Π. 31 «Χρηµατοοικονοµική παρουσίαση των δικαιωµάτων σε κοινοπραξίες» σελ. 87. 
13 Βλ. σελ. 72. 
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για όµοιες συναλλαγές και γεγονότα σε όµοιες συνθήκες, γίνονται οι κατάλληλες 
αναπροσαρµογές στις οικονοµικές καταστάσεις της συγγενούς. Όταν δεν είναι 
εύκολο να υπολογιστούν τέτοιες αναπροσαρµογές πρέπει να γίνει σχετική αναφορά. 
Αν µια συγγενής επιχείρηση οφείλει σωρευµένα µερίσµατα προνοµιούχων µετοχών, 
οι οποίες κατέχονται από τρίτους, ο επενδυτής υπολογίζει το µερίδιό του στα κέρδη ή 
στις ζηµιές µετά την αφαίρεση των προνοµιούχων µερισµάτων, είτε έχουν 
αναγγελθεί τέτοια µερίσµατα είτε όχι. Τέλος, όταν το µερίδιο του επενδυτή στις 
ζηµιές µιας συγγενούς είναι ίσο ή υπερβαίνει τη λογιστική αξίας της επένδυσης, ο 
επενδυτής δεν συνεχίζει να συµπεριλαµβάνει το µερίδιό του από τις περαιτέρω 
ζηµιές. Η επένδυση εµφανίζεται µε µηδενική αξία. Επιπλέον ζηµιές παρουσιάζονται, 
κατά την έκταση που ο επενδυτής έχει αναλάβει υποχρεώσεις ή έκανε πληρωµές για 
λογαριασµό της συγγενούς για να καλύψει υποχρεώσεις της, τις οποίες ο επενδυτής 
έχει εγγυηθεί ή έχει αναλάβει µε οποιοδήποτε τρόπο. Αν η συγγενής επιχείρηση 
µεταγενέστερα παρουσιάζει κέρδη, ο επενδυτής αρχίζει να συµπεριλαµβάνει το 
µερίδιό του από αυτά τα κέρδη, µόνο εφόσον το µερίδιο του από τα κέρδη εξισωθεί 
προς το µερίδιο των καθαρών ζηµιών που δεν έχουν καταχωρηθεί.  

Όταν χρησιµοποιείται η µέθοδος του κόστους κτήσης η επένδυση 
καταχωρείται στο κόστος κτήσης. Ο λογαριασµός αποτελεσµάτων απεικονίζει το 
κέρδος από την επένδυση µόνο στην έκταση που ο επενδυτής λαµβάνει µερίσµατα 
από καθαρά κέρδη της εκδότριας, που προκύπτουν µετά από την ηµεροµηνία 
απόκτησης. Μερίσµατα που λαµβάνονται επιπλέον τέτοιων κερδών, θεωρούνται 
ανάκτηση της επένδυσης και καταχωρούνται αφαιρετικά του κόστους της επένδυσης.  
 
3.19.1. ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 Όταν η επενδύουσα σε µια συγγενή επιχείρηση εκδίδει ενοποιηµένες 
οικονοµικές καταστάσεις και δεν προτίθεται στο εγγύς µέλλον να διαθέσει την 
επένδυση, πρέπει να απεικονίζει την επένδυση στο κόστος κτήσης, διαφορετικά θα 
πρέπει να λογιστικοποιεί την επένδυση µε την µέθοδο της Καθαρής Θέσης ή να 
λογιστικοποιεί το χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο στην κατηγορία των 
διαθέσιµων προς πώληση, σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 39 «Χρηµατοπιστωτικά µέσα: 
καταχώρηση και αποτίµηση». Όταν όµως η επενδύουσα δεν καταρτίζει ενοποιηµένες 
οικονοµικές καταστάσεις, οφείλει να απεικονίζει στις ατοµικές της οικονοµικές 
καταστάσεις τη συµµετοχή της στην συγγενή επιχείρηση στο κόστος κτήσης της 
επένδυσης, εναλλακτικά µπορεί να λογιστικοποιεί την επένδυση σύµφωνα µε το 
∆.Λ.Π. 39 ως διαθέσιµο προς πώληση χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο. 
 
3.19.2. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ & ΕΠΕΝ∆ΥΤΗ 

Στις πληροφορίες επί των οικονοµικών καταστάσεων θα πρέπει να παρέχονται 
επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά µε τις συγγενείς επιχειρήσεις. Στις οικονοµικές 
καταστάσεις θα πρέπει να υπάρχουν κατάλογοι και περιγραφή των σηµαντικών 
συγγενών, που περιλαµβάνει την αναλογία των συµµετοχικών δικαιωµάτων και, αν 
είναι διαφορετική, την αναλογία των κατεχόµενων δικαιωµάτων ψήφου.  Για τις 
επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις, οι οποίες λογιστικοποιούνται µε τη µέθοδο της 
καθαρής θέσης, πρέπει να κατατάσσονται στα µακροπρόθεσµα περιουσιακά στοιχεία 
και να γνωστοποιούνται µε ξεχωριστό κονδύλι του ισολογισµού. Το µερίδιο του 
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επενδυτή στα κέρδη ή στις ζηµιές των επενδύσεων πρέπει να γνωστοποιείται µε 
ξεχωριστό κονδύλι του λογαριασµού αποτελεσµάτων. Σε ξεχωριστό κονδύλι πρέπει 
να γνωστοποιείται το µερίδιο του επενδυτή σε κάθε έκτακτο ή προηγούµενης χρήσης 
κονδύλι. Τέλος, σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 37 «Προβλέψεις, Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις 
και Ενδεχόµενες Απαιτήσεις», ο επενδυτής πρέπει να γνωστοποιεί το µερίδιο του 
στις ενδεχόµενες υποχρεώσεις και τις κεφαλαιακές δεσµεύσεις µιας συγγενούς, για 
τα οποία ο ίδιος ενδεχοµένως να είναι υπεύθυνος και τις ενδεχόµενες υποχρεώσεις 
που προκύπτουν, επειδή ο επενδυτής είναι κυρίως υπεύθυνος για όλες τις 
υποχρεώσεις της συγγενούς.  
 
3.20. ∆.Λ.Π. 29 «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟ 
ΥΠΕΡΠΛΗΘΩΡΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» 

Το ∆.Λ.Π. 29 εκδόθηκε το 1989 και αναθεωρήθηκε το 1991 χωρίς ιδιαίτερες 
αλλαγές στο αρχικό κείµενο, εφαρµόζεται για τις οικονοµικές καταστάσεις που 
καλύπτουν τις περιόδους από την 01/01/1990 ή µετά από αυτήν. Το πρότυπο 
αναφέρεται στην έκδοση οικονοµικών καταστάσεων, είτε αυτές είναι ενοποιηµένες 
είτε όχι, σε οικονοµικό περιβάλλον µε υπερπληθωριστικές συνθήκες. Τα 
χαρακτηριστικά των συνθηκών αυτών είναι η γενική προτίµηση της χρήσης ή 
φύλαξης περιουσιακών στοιχείων ή συναλλαγής µε αυτά, σε οποιαδήποτε µορφή 
εκτός από το τοπικό νόµισµα και η συνολική αύξηση του πληθωρισµού σε περίοδο 
τριών περίπου ετών ισούται ή υπερβαίνει το 100%. Η έκδοση οικονοµικών 
καταστάσεων κάτω από τέτοιες συνθήκες και στο τοπικό νόµισµα, θεωρείται 
αδιανόητο, διότι το νόµισµα χάνει την αγοραστική του δύναµη σε τέτοιο βαθµό, 
ώστε η σύγκριση των ποσών από συναλλαγές και άλλα γεγονότα που συνέβησαν σε 
διαφορετικούς χρόνους, ακόµη και µέσα στην ίδια λογιστική περίοδο, είναι 
παραπλανητική. Γι' αυτό το λόγο το πρότυπο δίνει οδηγίες για την επαναδιατύπωση 
των καταστάσεων µε τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατή η συγκρισιµότητα των 
παρεχόµενων πληροφοριών. Είναι προτιµότερο όλες οι επιχειρήσεις, οι οποίες 
καταρτίζουν οικονοµικές καταστάσεις στο νόµισµα της ίδιας υπερπληθωριστικής 
οικονοµίας, να εφαρµόζουν το πρότυπο 29 από την ίδια ηµεροµηνία.  

Υπάρχουν δύο τρόποι για να καταρτίσουν τις οικονοµικές καταστάσεις τους οι 
επιχειρήσεις. Ο ένας τρόπος είναι µε βάση το ιστορικό κόστος κι ο άλλος µε βάση το 
τρέχον κόστος. Όταν εφαρµόζεται ο τρόπος µε βάση το ιστορικό κόστος δεν 
λαµβάνονται υπόψη οι αλλαγές του γενικού επιπέδου τιµών, ούτε οι αυξήσεις των 
επιµέρους τιµών των περιουσιακών στοιχείων που κατέχονται, εκτός από τα 
ενσώµατα πάγια και επενδύσεις, στον βαθµό που αυτές µπορούν να 
αναπροσαρµοστούν. Όταν οι καταστάσεις καταρτίζονται µε βάση το τρέχον κόστος 
τότε λαµβάνονται υπόψη οι επιδράσεις των µεταβολών στις επιµέρους τιµές των 
περιουσιακών στοιχείων που κατέχονται. Επειδή, οι οικονοµικές καταστάσεις σε 
υπερπληθωριστικές συνθήκες, είτε βασίζονται σε προσέγγιση του ιστορικού κόστους 
είτε του τρέχοντος κόστους, είναι χρήσιµες µόνο όταν παρουσιάζονται βάσει της 
τρέχουσας µονάδας µέτρησης κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού, το πρότυπο 
εφαρµόζεται στις οικονοµικές καταστάσεις των οικονοµικών µονάδων που 
καταρτίζονται στο νόµισµα της υπερπληθωριστικής οικονοµίας. Εποµένως, δεν 
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επιτρέπεται η παρουσίαση όσων απαιτεί το πρότυπο ως συµπλήρωµα οικονοµικών 
καταστάσεων που δεν επαναδιατυπώθηκαν.  

Οι οικονοµικές καταστάσεις της επιχείρησης διατυπώνονται, για να είναι ορθά 
καταρτισµένες, βάσει της τρέχουσας µονάδας µέτρησης κατά την ηµεροµηνία του 
ισολογισµού, τα αντίστοιχα ποσά της προηγούµενης περιόδου, που απαιτούνται από 
το ∆.Λ.Π. 1 «Παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων» και κάθε σχετική µε τις 
προηγούµενες περιόδους πληροφόρηση, διατυπώνονται επίσης βάσει της τρέχουσας 
µονάδας µέτρησης. Για να είναι δυνατή η παρουσίαση συγκρίσιµων κονδυλίων σε 
διαφορετικό νόµισµα παρουσίασης, εφαρµόζεται το ∆.Λ.Π. 21 «Οι επιδράσεις 
µεταβολών των τιµών συναλλάγµατος».  

 
3.20.1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 

Επαναδιατύπωση γίνεται τόσο στον ισολογισµό της επιχείρησης όσο και στην 
κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων και στο κέρδος ή ζηµιά στην καθαρή 
χρηµατική θέση.  
� Ισολογισµός. Τα ποσά του ισολογισµού, τα οποία δεν είναι εκφρασµένα στην 

τρέχουσα µονάδα µέτρησης κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού, 
επαναδιατυπώνονται µε ένα γενικό δείκτη τιµών. Εξαιρούνται τα χρηµατικά 
στοιχεία, διότι αυτά παρουσιάζονται ήδη µε βάση την τρέχουσα µονάδα 
µέτρησης. Όσον αφορά τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις, τα οποία 
συνδέονται βάσει συµφωνίας µε τις µεταβολές των τιµών, π.χ. οµόλογα και 
δάνεια, προσαρµόζονται ακολουθώντας τη συµφωνία, προκειµένου να 
επιβεβαιώνουν το τρέχον υπόλοιπο κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Τα εν 
λόγω στοιχεία παρουσιάζονται µε αυτήν την προσαρµοσµένη αξία στον 
επαναδιατυπωµένο ισολογισµό. Τα µη χρηµατικά στοιχεία που εµφανίζονται σε 
ποσά τρέχοντα κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού, όπως η καθαρή 
ρευστοποιήσιµη αξία και η αγοραία αξία, δεν επαναδιατυπώνονται. Όλα τα 
υπόλοιπα µη χρηµατικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις 
επαναδιατυπώνονται. Τα περισσότερα µη χρηµατικά στοιχεία τηρούνται 
λογιστικά σε κόστος ή σε κόστος µείον αποσβέσεις. Εποµένως, αυτά είναι 
εκφρασµένα σε ποσά τρέχοντα κατά την ηµεροµηνία της απόκτησής τους, για τα 
στοιχεία αυτά το επαναδιατυπωµένο κόστος ή το κόστος µείον αποσβέσεις, 
προσδιορίζεται µε την εφαρµογή, στο ιστορικό κόστος τους και στις σωρευµένες 
αποσβέσεις, της µεταβολής του γενικού δείκτη τιµών από την ηµεροµηνία 
απόκτησής τους µέχρι την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Μερικά µη χρηµατικά 
στοιχεία µπορεί να εµφανίζονται σε τρέχοντα ποσά διαφορετικών ηµεροµηνιών 
από αυτές της απόκτησης ή του ισολογισµού, σε µια τέτοια περίπτωση οι 
λογιστικές αξίες επαναδιατυπώνονται από την ηµεροµηνία της αναπροσαρµογής. 
Το επαναδιατυπωµένο ποσό ενός χρηµατικού στοιχείου µειώνεται εφαρµόζοντας 
τα κατάλληλα πρότυπα όταν αυτό υπερβαίνει το ανακτήσιµο ποσό από τη 
µελλοντική χρήση του στοιχείου. Έτσι, τα επαναδιατυπωµένα ποσά των 
ενσώµατων πάγιων, της υπεραξίας, των διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας και των 
σηµάτων µειώνονται µέχρι το ανακτήσιµο ποσό, τα επαναδιατυπωµένα ποσά των 
αποθεµάτων µειώνονται µέχρι την καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία και τα 
επαναδιατυπωµένα ποσά των βραχυπρόθεσµων επενδύσεων µειώνονται στην 
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αγοραία αξία τους. Όσον αφορά τις οικονοµικές καταστάσεις µιας συµµετοχής 
που παρακολουθούνται µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης µπορεί να καταρτίζονται 
από την εκδότρια επιχείρηση στο νόµισµα µιας υπερπληθωριστικής οικονοµίας. Ο 
ισολογισµός και η κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων της εκδότριας 
επαναδιατυπώνονται, σύµφωνα µε το παρόν πρότυπο για να υπολογιστεί το 
µερίδιο του επενδυτή στα καθαρά περιουσιακά στοιχεία και στα αποτελέσµατα 
εργασιών της εκδότριας. Όταν οι επαναδιατυπωµένες οικονοµικές καταστάσεις 
της εκδότριας παρουσιάζονται σε ξένο νόµισµα, µετατρέπονται µε βάση την 
ισοτιµία κλεισίµατος. Όταν δεν είναι δυνατόν να υπολογιστεί το ποσό του τόκου, 
αυτά τα περιουσιακά στοιχεία επαναδιατυπώνονται από την ηµεροµηνία 
πληρωµής κι όχι από την ηµεροµηνία αγοράς. Όταν εφαρµόζεται για πρώτη φορά 
το πρότυπο 29, τα επιµέρους στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων, εκτός των κερδών εις 
νέον και τυχόν πλεόνασµα αναπροσαρµογής, επαναδιατυπώνονται εφαρµόζοντας 
έναν γενικό δείκτη τιµών από της ηµεροµηνίας που τα στοιχεία συνεισφέρθηκαν ή 
προέκυψαν. Το τυχόν πλεόνασµα αναπροσαρµογής που προέκυψε σε 
προηγούµενες περιόδους απαλείφεται, ενώ τα επαναδιατυπωµένα κέρδη εις νέον 
προέρχονται από όλα τα άλλα ποσά του επαναδιατυπωµένου ισολογισµού. Στο 
τέλος της πρώτης περιόδου και στις επόµενες περιόδους όλα τα επιµέρους 
στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων επαναδιατυπώνονται, εφαρµόζοντας έναν γενικό 
δείκτη τιµών από την αρχή της περιόδου ή της ηµεροµηνίας εισφοράς, αν είναι 
µεταγενέστερη. Οι µεταβολές της περιόδου στα ιδία κεφάλαια γνωστοποιούνται, 
σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 1 «Οικονοµικές Καταστάσεις». 

� Καταστάσεις λογαριασµού αποτελεσµάτων. Σύµφωνα µε το πρότυπο όλα τα 
στοιχεία της κατάστασης λογαριασµού αποτελεσµάτων πρέπει να εκφράζονται 
στην τρέχουσα µονάδα µέτρησης κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 
Εποµένως, όλα τα ποσά χρειάζεται να επαναδιατυπωθούν, σύµφωνα µε τη 
µεταβολή του γενικού δείκτη τιµών, από τις ηµεροµηνίες που τα στοιχεία των 
εσόδων και των εξόδων είχαν αρχικά καταχωρηθεί στις οικονοµικές µονάδες.  

� Κέρδη ή ζηµιά στην καθαρή χρηµατική θέση. Σε περίοδο πληθωρισµού, µια 
επιχείρηση, η οποία έχει πλεόνασµα χρηµατικών περιουσιακών στοιχείων σε 
σχέση µε τις χρηµατικές υποχρεώσεις, χάνει αγοραστική δύναµη, ενώ µια 
επιχείρηση που έχει πλεόνασµα χρηµατικών υποχρεώσεων σε σχέση µε τα 
περιουσιακά στοιχεία, κερδίζει αγοραστική δύναµη κατά την έκταση που τα 
περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις δεν συνδέονται µε ένα επίπεδο τιµών. 
Αυτό το κέρδος ή η ζηµιά στην καθαρή χρηµατική θέση µπορεί να ληφθεί ως η 
διαφορά από την επαναδιατύπωση των µη χρηµατικών περιουσιακών στοιχείων, 
των ιδίων κεφαλαίων και των κονδυλίων της κατάστασης λογαριασµού 
αποτελεσµάτων και της προσαρµογής των περιουσιακών στοιχείων και των 
υποχρεώσεων που συνδέονται µε δείκτη τιµών. Το κέρδος ή η ζηµιά µπορεί να 
εκτιµάται εφαρµόζοντας τη µεταβολή του γενικού δείκτη τιµών στον 
σταθµισµένο µέσο όρο της διαφοράς, κατά την περίοδο, µεταξύ χρηµατικών 
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. Το κέρδος ή η ζηµιά στην καθαρή 
χρηµατική θέση περιλαµβάνεται στο καθαρό αποτέλεσµα. Η προσαρµογή όσων 
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων συνδέονται βάσει συµφωνίας µε τις 
µεταβολές των τιµών συµψηφίζονται έναντι του κέρδους ή της ζηµιάς στην 
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καθαρή χρηµατική θέση. Άλλα στοιχεία της κατάστασης λογαριασµού 
αποτελεσµάτων, όπως οι πιστωτικοί και οι χρεωστικοί τόκοι και συναλλαγµατικές 
διαφορές σχετιζόµενες µε επενδυµένα ή δανειακά κεφάλαια, συνδέονται επίσης 
µε την καθαρή χρηµατική θέση. Παρόλο που τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται 
χωριστά, µπορεί να είναι χρήσιµο να παρουσιάζονται στην κατάσταση 
λογαριασµού αποτελεσµάτων, µαζί µε το κέρδος ή τη ζηµιά στην καθαρή 
χρηµατική θέση.  

 
3.20.2. ΤΡΕΧΟΝ ΚΟΣΤΟΣ 
 Και στην περίπτωση όπου χρησιµοποιείται το τρέχον κόστος για να 
καταρτιστούν οι οικονοµικές καταστάσεις µιας επιχείρησης πρέπει να γίνει 
επαναδιατύπωση του ισολογισµού, της κατάστασης αποτελεσµάτων και στα κέρδη ή 
στις ζηµιές στην καθαρή χρηµατική θέση.  
� Ισολογισµός. Τα στοιχεία τα οποία απεικονίζονται στο τρέχον κόστος δεν 

επαναδιατυπώνονται, διότι είναι ήδη εκφρασµένα στην τρέχουσα µονάδα 
µέτρησης κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Τα υπόλοιπα στοιχεία όµως 
χρειάζονται επαναδιατύπωση, οµοίως µε την επαναδιατύπωση των στοιχείων του 
ισολογισµού που έχει καταρτιστεί µε την µέθοδο του ιστορικού κόστους.  

� Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων. Η κατάσταση λογαριασµού 
αποτελεσµάτων που καταρτίσθηκε µε βάση το τρέχον κόστος, πριν από την 
επαναδιατύπωση, απεικονίζει το κόστος που ίσχυε το χρόνο κατά τον οποίο οι 
αντίστοιχες συναλλαγές ή γεγονότα συνέβησαν. Το κόστος πωληθέντων και οι 
αποσβέσεις αναγνωρίζονται στο τρέχον κόστος τους κατά το χρόνο της 
ανάλωσης. Έξοδα πωλήσεων και άλλα έξοδα αναγνωρίζονται στα χρηµατικά 
ποσά τους, όταν πραγµατοποιούνται. Εποµένως, όλα τα ποσά χρειάζεται να 
επαναδιατυπωθούν βάσει της τρέχουσας µονάδας µέτρησης κατά την ηµεροµηνία 
του ισολογισµού, µε την εφαρµογή ενός γενικού δείκτη τιµών. 

� Κέδρος ή ζηµιά στην καθαρή χρηµατική θέση. Το κέρδος ή η ζηµιά της καθαρής 
θέσης αντιµετωπίζεται λογιστικά όπως και στην περίπτωση όπου οι οικονοµικές 
καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε τη µέθοδο του ιστορικού κόστους. 

Η επαναδιατύπωση των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε το πρότυπο 
µπορεί να δηµιουργήσει διαφορές ανάµεσα στη λογιστική αξία και τη φορολογική 
βάση µεµονωµένων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στον ισολογισµό. 
Αυτές οι διαφορές λογιστικοποιούνται σύµφωνα µε τις οδηγίες του ∆.Λ.Π. 12 
«Φόροι εισοδήµατος». Όσον αφορά την κατάσταση των ταµειακών ροών το πρότυπο 
ορίζει ότι όλα τα στοιχεία της κατάστασης εκφράζονται στην τρέχουσα κατά την 
ηµεροµηνία του ισολογισµού µονάδα µέτρησης. Τα κονδύλια των προηγούµενων 
καλυπτόµενων περιόδων αναφοράς, είτε αυτά βασίζονται στην προσέγγιση του 
ιστορικού κόστους είτε στην προσέγγιση του τρέχοντος κόστους, 
επαναδιατυπώνονται µε την εφαρµογή ενός γενικού δείκτη τιµών, έτσι ώστε οι 
συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις να παρουσιάζονται µε βάση την τρέχουσα 
κατά το τέλος της καλυπτόµενης περιόδου αναφοράς µονάδα µέτρησης. 
Πληροφορίες που γνωστοποιούνται σε σχέση µε προηγούµενες περιόδους 
εκφράζονται επίσης µε βάση την τρέχουσα µονάδα µέτρησης. Για το σκοπό της 
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παρουσίασης συγκρίσιµων κονδυλίων σε διαφορετικό νόµισµα παρουσίασης 
εφαρµόζεται το ∆.Λ.Π. 21 «Οι επιδράσεις µεταβολών των τιµών συναλλάγµατος».  

Όπως έχει ήδη αναφερθεί το πρότυπο έχει εφαρµογή και στις ενοποιηµένες 
οικονοµικές καταστάσεις. Γι' αυτό µια µητρική επιχείρηση που καταρτίζει 
οικονοµικές καταστάσεις στο νόµισµα µιας υπερπληθωριστικής οικονοµίας, µπορεί 
να έχει θυγατρικές που επίσης καταρτίζουν τις καταστάσεις τους σε νόµισµα 
υπερπληθωριστικής οικονοµίας. Οι οικονοµικές καταστάσεις κάθε τέτοιας 
θυγατρικής πρέπει να επαναδιατυπώνονται, µε την εφαρµογή ενός γενικού δείκτη 
τιµών της χώρας στο νόµισµα της οποίας εκδίδει τις καταστάσεις της η θυγατρική, 
πριν αυτές συµπεριληφθούν στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που 
εκδίδονται από τη µητρική επιχείρηση. Όταν µια τέτοια θυγατρική είναι στο 
εξωτερικό οι επαναδιατυπωµένες οικονοµικές της καταστάσεις µετατρέπονται µε 
βάση τις ισοτιµίες κλεισίµατος. Οι οικονοµικές καταστάσεις των θυγατρικών που δεν 
καταρτίζουν οικονοµικές καταστάσεις σε νόµισµα υπερπληθωριστικών οικονοµιών, 
διέπονται από το ∆.Λ.Π. 21 «Οι επιδράσεις των µεταβολών στις τιµές 
συναλλάγµατος». Αν οι οικονοµικές καταστάσεις ενοποιούνται µε διαφορετικές 
ηµεροµηνίες αναφοράς, όλα τα κονδύλια, χρηµατικά και µη, χρειάζεται να 
επαναδιατυπώνονται στην τρέχουσα κατά την ηµεροµηνία των ενοποιηµένων 
οικονοµικών καταστάσεων µονάδα µέτρησης.  

Όταν µια οικονοµία παύει να είναι υπερπληθωριστική και η επιχείρηση 
διακόπτει την κατάρτιση και παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα 
µε το πρότυπο 29, λαµβάνει τα ποσά που είναι εκφρασµένα στην τρέχουσα κατά το 
τέλος της προηγούµενης καλυπτόµενης περιόδου αναφοράς µονάδα µέτρησης, ως 
βάση για τις λογιστικές αξίες στις µεταγενέστερες οικονοµικές καταστάσεις της.  
 
3.20.3. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

Σύµφωνα µε το πρότυπο πραγµατοποιούνται οι εξής γνωστοποιήσεις: το 
γεγονός ότι οι οικονοµικές καταστάσεις και τα αντίστοιχα κονδύλια των 
προηγούµενων περιόδων έχουν επαναδιατυπωθεί, λόγω µεταβολών της γενικής 
αγοραστικής δύναµης του νοµίσµατος λειτουργίας και ως αποτέλεσµα, εµφανίζονται 
µε βάση την τρέχουσα κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού µονάδα µέτρησης, 
επιπλέον αν οι οικονοµικές καταστάσεις βασίζονται στην προσέγγιση του ιστορικού 
κόστους ή στην προσέγγιση του τρέχοντος κόστους, ακόµα η ταυτότητα και το 
επίπεδο του δείκτη τιµών κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού και η µεταβολή του 
δείκτη κατά τη διάρκεια της τρέχουσας και της προηγούµενης περιόδου αναφοράς.  
Αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι απαραίτητες προκειµένου να αποσαφηνιστεί ο τρόπος 
αντιµετώπισης των επιδράσεων του πληθωρισµού στις οικονοµικές καταστάσεις. 
Επίσης, προορίζονται για να παρέχουν πρόσθετη πληροφόρηση, αναγκαία στην 
κατανόηση του τρόπου αυτού και των ποσών που προκύπτουν. 
 
3.21. ∆.Λ.Π. 31 «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ 
ΤΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΕ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ» 
 Το ∆.Λ.Π. 31 εγκρίθηκε το 1990 και παρουσιάζεται µε την αναθεωρηµένη του 
µορφή από το 1991. Το πρότυπο εφαρµόζεται για την λογιστική αντιµετώπιση των 
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δικαιωµάτων σε κοινοπραξίες και την απεικόνιση των περιουσιακών στοιχείων, 
υποχρεώσεων, εσόδων και εξόδων της κοινοπραξίας στις οικονοµικές καταστάσεις 
των Κοινοπρακτούντων και των Επενδυτών, ανεξάρτητα από τις δοµές ή τις µορφές 
µε τις οποίες διεξάγονται οι δραστηριότητές της κοινοπραξίας. Οι κοινοπραξίες 
εµφανίζονται µε διάφορες µορφές και δοµές. Το πρότυπο χωρίζει τις κοινοπραξίες σε 
τρείς βασικές κατηγορίες µε κοινό χαρακτηριστικό ότι δύο ή περισσότεροι 
κοινοπρακτούντες δεσµεύονται µέσω συµβατικού διακανονισµού και ο συµβατικός 
διακανονισµός επιβάλλει τον από κοινού έλεγχο. Οι κοινοπραξίες είναι οι από κοινού 
ελεγχόµενες εργασίες, τα από κοινού ελεγχόµενα περιουσιακά στοιχεία και οι από 
κοινού ελεγχόµενες οικονοµικές µονάδες.  
 Στις κοινοπραξίας από κοινού ελεγχόµενες εργασίες κάθε κοινοπρακτών 
χρησιµοποιεί τις δικές του ενσώµατες ακινητοποιήσεις και εµφανίζει τα δικά του 
αποθέµατα και γενικότερα λειτουργεί σαν αυτόνοµη επιχείρηση. Η συµφωνία της 
κοινοπραξίας προβλέπει ένα τρόπο µε τον οποίο το έσοδο από τις πωλήσεις και κάθε 
έξοδο που πραγµατοποιείται κατανέµεται µεταξύ των κοινοπρακτούντων. Στην 
µορφή αυτή της κοινοπραξίας δεν απαιτείται η τήρηση ιδιαίτερων λογιστικών 
βιβλίων, οι κοινοπρακτούντες όµως µπορούν να συντάσσουν απολογιστικές 
καταστάσεις, ούτως ώστε να µπορούν να εκτιµούν την απόδοση της κοινοπραξίας.  

Στις κοινοπραξίες από κοινού ελεγχόµενα περιουσιακά στοιχεία προϋποθέτετε 
ο από κοινού έλεγχος και η από κοινού κυριότητα, από τους κοινοπρακτούντες, ενός 
ή περισσότερων περιουσιακών στοιχείων, που εισφέρονται στην κοινοπραξία ή 
αγοράζονται από αυτή και διατίθενται για τους σκοπούς της. Κάθε κοινοπρακτών 
µπορεί να πάρει ένα µερίδιο του προϊόντος των περιουσιακών στοιχείων και καθένας 
επιβαρύνεται µε το συµφωνηθέν µερίδιο των εξόδων που πραγµατοποιούνται. Κάθε 
κοινοπρακτών ασκεί έλεγχο πάνω στο µερίδιό του επί των  µελλοντικών 
οικονοµικών  ωφελειών, µέσω του µεριδίου του στο από κοινού ελεγχόµενο 
περιουσιακό στοιχείο. Οι κοινοπρακτούντες µπορεί να µην καταρτίζουν οικονοµικές 
καταστάσεις για την κοινοπραξία, µπορούν ωστόσο να συντάσσουν απολογιστικές 
καταστάσεις για να µπορούν να εκτιµούν την απόδοση της κοινοπραξίας.  

Στις κοινοπραξίες από κοινού ελεγχόµενες οικονοµικές µονάδες απαιτείται η 
δηµιουργία µιας ξεχωριστής εταιρείας στην οποία κάθε κοινοπρακτών έχει 
συµµετοχικά δικαιώµατα. Η οικονοµική µονάδα λειτουργεί µε τον ίδιο τρόπο, όπως 
όλες οι επιχειρήσεις, εκτός από το ότι ένας συµβατικός διακανονισµός µεταξύ των 
κοινοπρακτούντων προβλέπει κοινό έλεγχο πάνω στην οικονοµική δραστηριότητα 
της µονάδας. Μια από κοινού ελεγχόµενη οικονοµική µονάδα έχει στον έλεγχο της 
τα περιουσιακά στοιχεία της κοινοπραξίας, αναλαµβάνει υποχρεώσεις και έξοδα και 
πραγµατοποιεί έσοδα. Κάθε κοινοπρακτών δικαιούται ένα µερίδιο των 
αποτελεσµάτων της από κοινού ελεγχόµενης οικονοµικής µονάδας, καθώς και 
µερίδιο στη διανοµή του προϊόντος της κοινοπραξίας. Μια από κοινού ελεγχόµενη 
οικονοµική µονάδα τηρεί τα δικά της λογιστικά βιβλία και καταρτίζει και 
παρουσιάζει δικές της οικονοµικές καταστάσεις. Κάθε κοινοπρακτών συνεισφέρει 
µετρητά ή άλλους πόρους στην από κοινού ελεγχόµενη οικονοµική µονάδα. Αυτές οι 
συνεισφορές περιλαµβάνονται στα λογιστικά βιβλία του κοινοπρακτούντος και 
απεικονίζονται στις δικές του οικονοµικές καταστάσεις, ως συµµετοχική επένδυση 
στην Κοινοπραξία.  
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3.21.1. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ 
ΚΟΙΝΟΠΡΑΚΤΟΥΝΤΟΣ 
 Στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του ο κοινοπρακτών πρέπει να 
εµφανίζει τα δικαιώµατα του στην από κοινού ελεγχόµενη οικονοµική µονάδα. 
Υπάρχουν δύο τρόποι για την παρουσίαση των δικαιωµάτων του.  
� ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟ∆ΟΣ: ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ 

Η εφαρµογή της αναλογικής ενοποίησης σηµαίνει ότι ο ενοποιηµένος 
ισολογισµός του κοινοπρακτούντος περιλαµβάνει το µερίδιο του στα περιουσιακά 
στοιχεία που ελέγχει από κοινού, καθώς και το µερίδιο του στις υποχρεώσεις για τις 
οποίες έχει την από κοινού ευθύνη. Ο ενοποιηµένος λογαριασµός αποτελεσµάτων 
του κοινοπρακτούντος περιλαµβάνει το µερίδιό του στα έσοδα και στα έξοδα της από 
κοινού ελεγχόµενης µονάδας. Για την αναλογική ενοποίηση χρησιµοποιούνται δύο 
τύποι απεικόνισης του µεριδίου του κοινοπρακτούντος στα περιουσιακά στοιχεία, 
στις υποχρεώσεις, στα έσοδα και στα έξοδα της από κοινού ελεγχόµενης µονάδας: 
α)Ο κοινοπρακτών ενσωµατώνει το µερίδιό του στα όµοια στοιχεία των 
ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων του στη βάση «γραµµή προς γραµµή». β) 
Ο κοινοπρακτών µπορεί να συµπεριλάβει ξεχωριστές σειρές κονδυλίων στις 
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του, για το µερίδιο του. 

Αυτοί οι δύο τύποι απεικόνισης των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων 
καταλήγουν στα ίδια ποσά του καθαρού αποτελέσµατος και της κάθε κύριας 
κατηγορίας περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων, εσόδων και εξόδων, και είναι 
αποδεκτοί για τους σκοπούς του πρότυπου. Ο κοινοπρακτών διακόπτει τη χρήση της 
αναλογικής ενοποίησης από την ηµεροµηνία κατά την οποία παύει να συµµετέχει 
στον έλεγχο µιας από κοινού ελεγχόµενης οικονοµικής µονάδας. 
� ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟ∆ΟΣ: ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 

Στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του, ο κοινοπρακτών πρέπει να 
απεικονίζει τα δικαιώµατα του στην από κοινού ελεγχόµενη οικονοµική µονάδα, 
χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της καθαρής θέσης.  Ο κοινοπρακτών πρέπει να 
διακόπτει τη χρήση της µεθόδου από την ηµεροµηνία κατά την οποία παύει να έχει 
κοινό έλεγχο ή να ασκεί ουσιώδη επιρροή, πάνω σε µια από κοινού ελεγχόµενη 
οικονοµική µονάδα.  

Υπάρχουν εξαιρέσεις όµως όσων αφορά και τις δύο µεθόδους απεικόνισης. Ο 
κοινοπρακτών πρέπει να λογιστικοποιεί το δικαίωµα σε µια από κοινού ελεγχόµενη 
οικονοµική µονάδα, που αποκτάται και κατέχεται αποκλειστικά εν όψει 
µεταγενέστερης διάθεσης του µέσα σε 12 µήνες. Και το δικαίωµα σε µια από κοινού 
ελεγχόµενη οικονοµική µονάδα, που λειτουργεί κάτω από σοβαρούς µακροχρόνιους 
περιορισµούς, οι οποίοι αποµειώνουν σηµαντικά τη δυνατότητα της να µεταβιβάζει 
κεφάλαια στον κοινοπρακτούντα. Η λογιστικοποίηση των δικαιωµάτων αυτών πρέπει 
να γίνει σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 39 «Χρηµατοπιστωτικά Μέσα: Καταχώρηση και 
Αποτίµηση». Από την ηµεροµηνία κατά την οποία µια από κοινού ελεγχόµενη 
οικονοµική µονάδα καθίσταται θυγατρική ενός κοινοπρακτούντος, ο κοινοπρακτών 
λογιστικοποιεί το δικαίωµα του, σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 27 «Ενοποιηµένες 
Οικονοµικές Καταστάσεις και λογιστική επενδύσεων σε θυγατρικές».  
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3.21.2. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΟΙΝΟΠΡΑΚΤΟΥΝΤΟΣ & 
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ 
 Την περίπτωση όπου ο κοινοπρακτών συνεισφέρει ή πωλεί περιουσιακά 
στοιχεία σε µια κοινοπραξία η καταχώρηση του κέρδους ή της ζηµιάς από την 
συναλλαγή πρέπει να ανταποκρίνεται στην πραγµατική αξία της συναλλαγής. 
Εφόσον ο κοινοπρακτών έχει µεταβιβάσει στην κοινοπραξία  τους σηµαντικούς 
κινδύνους και οφέλη της κυριότητας, των περιουσιακών στοιχείων, πρέπει να 
καταχωρεί µόνο το µέρος του κέρδους ή της ζηµιάς που αντιστοιχεί στη συµµετοχή 
των άλλων κοινοπρακτούντων. Ο κοινοπρακτών  πρέπει να καταχωρεί όλο το ποσό 
της τυχόν ζηµιάς, όταν η συνεισφορά ή η πώληση παρέχει απόδειξη µιας µείωσης της 
καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων ή 
µιας ζηµιάς αποµείωσης.  

Στην περίπτωση όπου ο κοινοπρακτών αγοράζει περιουσιακά στοιχεία από µια 
κοινοπραξία, πρέπει να καταχωρεί το µερίδιο του στα κέρδη της κοινοπραξίας από τη 
συναλλαγή, µέχρι να πωλήσει τα στοιχεία αυτά σε έναν ανεξάρτητο τρίτο. Ο 
κοινοπρακτών πρέπει να καταχωρεί το µερίδιό του στις ζηµιές που προκύπτουν από 
αυτές τις συναλλαγές µε τον ίδιο τρόπο, όπως τα κέρδη, εκτός αν οι ζηµιές πρέπει να 
καταχωρούνται αµέσως, όταν δηλαδή αντιπροσωπεύουν µια µείωση της καθαρής 
ρευστοποιήσιµης αξίας του κυκλοφορούντος ενεργητικού ή µια ζηµιά αποµείωσης.  

Όταν ένας κοινοπρακτών συνεισφέρει µη νοµισµατικά περιουσιακά στοιχεία 
σε µια από κοινού ελεγχόµενη οικονοµική µονάδα, µε αντάλλαγµα ένα συµµετοχικό 
δικαίωµα σε αυτήν, τότε ο κοινοπρακτών καταχωρεί στα αποτελέσµατα χρήσης, 
µέσα στην οποία έγινε η συνεισφορά, το κέρδος ή τη ζηµιά που αποδίδεται στα 
συµµετοχικά δικαιώµατα στην καθαρή θέση των άλλων κοινοπρακτούντων. Η 
παραπάνω καταχώρηση δεν γίνεται όταν οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και ωφέλειες της 
ιδιοκτησίας των νοµισµατικών στοιχείων που συνεισφέρθηκαν δεν έχουν 
µεταβιβασθεί στην από κοινού ελεγχόµενη οικονοµική µονάδα. Ακόµα, όταν το 
κέρδος ή η ζηµιά από την µη νοµισµατική συνεισφορά δεν µπορεί να αποτιµηθεί 
αξιόπιστα ή όταν τα µη νοµισµατικά περιουσιακά στοιχεία που εισφέρθηκαν είναι 
όµοια προς εκείνα που εισφέρθηκαν από άλλους κοινοπρακτούντες. Σε περίπτωση 
όµως όπου ο κοινοπρακτών πέραν του συµµετοχικού δικαιώµατος, στην καθαρή 
θέση της από κοινού ελεγχόµενης οικονοµικής µονάδας, λαµβάνει νοµισµατικά ή µη 
νοµισµατικά περιουσιακά στοιχεία ανόµοια µε εκείνα που αυτός εισέφερε, τότε 
καταχωρεί µια κατάλληλη αναλογία κέρδους ή ζηµιάς.  

Τέλος, απραγµατοποίητα κέρδη ή ζηµιές από µη νοµισµατικά περιουσιακά 
στοιχεία που εισφέρθηκαν στην από κοινού ελεγχόµενη οικονοµική µονάδα, πρέπει 
να απαλείφονται συµψηφιζόµενα µε τα σχετικά περιουσιακά στοιχεία όταν 
ακολουθείται η µέθοδος της αναλογικής ενοποίησης και µε την αξία της επένδυσης 
όταν ακολουθείται η µέθοδος της καθαρής θέσης.  
 
3.22. ∆.Λ.Π. 32 ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ: ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
& ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
 Το ∆.Λ.Π. 32 εγκρίθηκε το 1995 και άρχισε να εφαρµόζεται στις οικονοµικές 
καταστάσεις που καλύπτουν τις χρήσεις που αρχίζουν την ή µετά την 01/01/1996. Το 
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πρότυπο αυτό αναφέρεται στις γνωστοποιήσεις και στον τρόπο παρουσίασης των 
πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται στις οικονοµικές καταστάσεις αναφορικά µε 
τα διάφορα χρηµατοοικονοµικά µέσα. Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα σύµφωνα µε τον 
διαχωρισµό που κάνει το πρότυπο είναι αυτά που έχουν αναγνωριστεί και 
παρουσιάζονται στον ισολογισµό της επιχείρησης και σε αυτά που δεν έχουν 
αναγνωριστεί λογιστικά και δεν εµφανίζονται στον ισολογισµό. Αξίζει να σηµειωθεί 
ότι το πρότυπο 32 δεν έχει εφαρµογή στα συµφέροντα σε θυγατρικές εταιρίες 
(∆.Λ.Π. 27), στα συµφέροντα από συνδεδεµένες επιχειρήσεις (∆.Λ.Π. 28), στα 
συµφέροντα σε κοινοπραξίες (∆.Λ.Π. 31) στα δικαιώµατα ή υποχρεώσεις που 
προκύπτουν από εργασιακές συµβάσεις (∆.Λ.Π. 19 και ∆.Λ.Π. 26), στις υποχρεώσεις 
παραχώρησης δικαιωµάτων αγοράς µετοχών από εργαζοµένους (∆.Λ.Π. 19) και στις 
υποχρεώσεις που προκύπτουν από ασφαλιστήρια συµβόλαια. 

Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα συνίστανται σε οποιαδήποτε σύµβαση, η οποία 
δηµιουργεί χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ενεργητικού ή παθητικού ή παρέχει 
δικαίωµα συµµετοχής στην καθαρή θέση µιας άλλης επιχείρησης. Ακόµα και οι 
συµβάσεις συναλλαγών µε αγαθά, στις οποίες το κάθε µέρος έχει το δικαίωµα 
εξόφλησης µε µετρητά ή µε άλλο χρηµατοοικονοµικό µέσο, θα πρέπει να 
αναγνωρίζονται ως χρηµατοοικονοµικά µέσα εκτός αν συνεχίζουν να υπάρχουν 
αξιώσεις τις επιχείρησης, οι οποίες προκύπτουν από την εν λόγω σύµβαση και 
αφορούν οποιαδήποτε συναλλαγή αφορά εµπορεύµατα και όταν οι αξιώσεις 
καθορίστηκαν από την σύναψη της σύµβασης και αναµένεται να εκπληρωθούν µε 
την παράδοση των αγαθών.  

Χρηµατοοικονοµικά µέσα του ενεργητικού είναι τα µετρητά, τα συµβατικά 
δικαιώµατα είσπραξης µετρητών ή οποιουδήποτε άλλου χρηµατοοικονοµικού µέσου 
άλλης επιχείρησης. Ακόµα τα συµβατικά δικαιώµατα ανταλλαγής 
χρηµατοοικονοµικών µέσων µε άλλη επιχείρηση και οι τίτλοι συµµετοχής στα ίδια 
κεφάλαια µιας επιχείρησης. Όσον αφορά το παθητικό τα χρηµατοοικονοµικά µέσα 
είναι η απόδοση µετρητών ή άλλου χρηµατοοικονοµικού στοιχείου του ενεργητικού 
προς άλλη επιχείρηση και η ανταλλαγή οποιωνδήποτε χρηµατοοικονοµικών µέσων 
µε άλλη επιχείρηση.  

Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού µιας 
επιχείρησης πρέπει να εµφανίζονται χωριστά στις οικονοµικές καταστάσεις. Η 
αντιστάθµιση των δύο επιτρέπεται µόνο όταν υφίσταται εκτελεστό νοµικό δικαίωµα 
συµψηφισµού των αναγνωρισµένων ποσών και έχει γίνει προγραµµατισµός 
εξόφλησης µε συµψηφισµό και εξόφληση του υπολοίπου ή µε ρευστοποίηση των 
περιουσιακών στοιχείων και παράλληλη εξόφληση της υφιστάµενης υποχρέωσης.  

Όσον αφορά τις αξιώσεις της παρουσίασης των χρηµατοοικονοµικών µέσων 
αυτές στόχο έχουν την διευκόλυνση της αξιολόγησης της έκτασης των κινδύνων, οι 
οποίοι µπορεί να προέρχονται από τον κίνδυνο τιµών, ο οποίος µπορεί να προέρχεται 
από τις διακυµάνσεις ισοτιµιών συναλλάγµατος, διακυµάνσεις επιτοκίων αγοράς και 
τις µεταβολές στις τιµές που ισχύουν στην αγορά. Επιπλέον υπάρχει ο κίνδυνος 
απώλειας εισπράξεων λόγω πιστωτικής πολιτικής, ο κίνδυνο έλλειψης ρευστότητας 
για κάλυψη τρεχουσών απαιτήσεων και ο κίνδυνος των ταµειακών ροών από µείωση 
µελλοντικών εισροών µετρητών. 
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Για κάθε µια από τις οµάδες χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού ή 
παθητικού και τίτλων συµµετοχής πρέπει να παρέχονται πληροφορίες σχετικά µε το 
µέγεθος και τη φύση των χρηµατοοικονοµικών µέσων και των σηµαντικών όρων που 
ίσως επηρεάσουν τις αναµενόµενες µελλοντικές ταµειακές ροές, τις λογιστικές αρχές 
και τα κριτήρια που εφαρµόστηκαν για την αναγνώριση και αποτίµησή τους. Ακόµα 
η επιχείρηση θα πρέπει να αναφέρει στις σηµειώσεις των οικονοµικών καταστάσεων 
τους στόχους και την πολιτική που εφαρµόζει για τη διαχείριση των διαφόρων 
χρηµατοοικονοµικών κινδύνων. Καθώς και την πολιτική που ακολουθεί για 
αντισταθµιστικά µέσα κινδύνων, όπου αυτά εφαρµόζονται. Στην περίπτωση όπου η 
επιχείρηση κατέχει ή έχει εκδώσει χρηµατοοικονοµικά µέσα µε σηµαντικό επίπεδο 
κινδύνου και έχει δηµιουργήσει αντισταθµιστικά µέτρα ασφαλείας τότε θα πρέπει να 
παρέχει πληροφορίες σχετικά µε το ποσό επί του οποίου θα βασιστεί η µελλοντική 
πληρωµή, την ηµεροµηνία λήξεως, την ύπαρξη δικαιώµατος αντικατάστασης του µε 
άλλο χρηµατοοικονοµικό µέσο, καθώς και τη µονάδα ισοτιµίας που θα εφαρµοστεί. 
Επιπλέον, πληροφορίες θα πρέπει να δοθούν και για την ύπαρξη δικαιώµατος 
εξόφλησης πριν την ηµεροµηνία λήξεως, τις περιοδικές εισπράξεις ή πληρωµές µε 
βάση τους όρους του χρηµατοοικονοµικού µέσου, το ποσοστό ή ποσό τόκων ή 
µερισµάτων ή άλλων περιοδικών αποδόσεων που θα προκύψουν κατά τη χρονική 
διάρκεια που θα ισχύει το εν λόγω µέσο, την ύπαρξη εγγύησης αντισταθµιστικών 
µέτρων και να γίνει αναφορά στο νόµισµα στο οποίο έχουν εκδοθεί τα 
χρηµατοοικονοµικά µέσα εάν αυτό είναι διαφορετικό από το «νόµισµα αναφοράς».  

Είτε τα χρηµατοοικονοµικά µέσα του ενεργητικού και του παθητικού είναι 
αναγνωρισµένα είτε όχι η επιχείρηση οφείλει να παρέχει πληροφορίες σχετικά µε την 
έκθεση τους στον κίνδυνο διακύµανσης των επιτοκίων. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει 
να αναφέρουν το συµβατικό δικαίωµα αναθεώρησης της αξίας οποιουδήποτε εξ 
αυτών προηγείται και τα ποσοστά των επιτοκίων που ευρίσκονται σε ισχύ. Όσον 
αφορά την έκθεση για τον κίνδυνο της πιστωτικής πολιτικής της επιχείρησης θα 
πρέπει να αναφέρει το πιθανό µέγιστο πιστωτικό κίνδυνο που υπήρχε κατά την 
ηµεροµηνία του ισολογισµού και τους κινδύνους που µπορεί να έχουν συλλογική 
µορφή και να προέρχονται από συγκεκριµένο επιχειρηµατικό κλάδο.  
 
3.23. ∆.Λ.Π. 33 «ΕΣΟ∆Α ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ» 

Το ∆.Λ.Π. 33 εγκρίθηκε το 1997 και αρχίζει να εφαρµόζεται για τις 
οικονοµικές καταστάσεις οι οποίες καλύπτουν τις χρήσεις που αρχίζουν από την 
01/01/1998 ή µετά από αυτήν. Το πρότυπο ορίζει τη µέθοδο και τις αρχές που πρέπει 
να εφαρµοστούν για τον καθορισµό και την παρουσίαση των εσόδων ανά µετοχή. 
Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στον υπολογισµό του αριθµητή του σχετικού κλάσµατος, 
διότι ο δείκτης αυτός παρουσιάζει το µέγεθος της αποδοτικότητας της επιχείρησης 
από περίοδο σε περίοδο και δίνει τη δυνατότητα σύγκρισης µε άλλες επιχειρήσεις 
που λειτουργούν στον ίδιο τοµέα. Το εν λόγω πρότυπο πρέπει να εφαρµόζεται από 
όλες τις επιχειρήσεις που έχουν εκδώσει κοινές µετοχές, οι οποίες βρίσκονται υπό 
διαπραγµατεύσεις στην ελεύθερη αγορά ή είναι στην διαδικασία έκδοσης τέτοιων 
µετοχών. Εάν µια επιχείρηση εκδίδει ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις οι 
οποίες συνοδεύονται από τις οικονοµικές καταστάσεις της ιδίας, τότε ο δείκτης αυτός 



 93 

µπορεί να υπολογιστεί και να γνωστοποιηθεί µόνο για τις ενοποιηµένες καταστάσεις. 
Οι επιχειρήσεις των οποίων οι µετοχές δεν είναι εισηγµένες στο χρηµατιστήριο ή δεν 
είναι υπό διαπραγµάτευση στην ελεύθερη αγορά, δεν είναι υποχρεωµένες να τηρούν 
το πρότυπο. 
 
3.23.1. ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΣΟ∆ΩΝ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 
 Τα έσοδα ανά µετοχή µπορούν να οριστούν µε δύο µεθόδους την «Βασική 
µέθοδο» και την «Μέθοδο µειωµένων κερδών». 
 
3.23.1.1. ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟ∆ΟΣ 

Τα καθαρά κέρδη ή οι ζηµιές της περιόδου που εξετάζονται και που 
αναλογούν στους κατόχους των κοινών µετοχών διαιρούνται µε το µέσο σταθµικό 
αριθµό των κοινών µετοχών που υπάρχουν κατά τη διάρκεια του έτους. Για τον 
υπολογισµό των εσόδων ανά µετοχή λαµβάνονται υπόψη τα καθαρά κέρδη της 
επιχείρησης µετά την αφαίρεση του µερίσµατος που δικαιούνται οι κάτοχοι των 
προνοµιούχων µετοχών, του φόρου εισοδήµατος, των έκτακτων οργανικών και 
ανόργανων εξόδων και εσόδων, τα δικαιώµατα µειοψηφίας και τις διορθώσεις 
θεµελιωδών σφαλµάτων. Για τον υπολογισµό του µέσου σταθµικού αριθµού των 
κοινών µετοχών που υπήρχαν κατά την διάρκεια του έτους, πρέπει να λαµβάνονται 
υπόψη και οποιεσδήποτε µετοχές έχουν εκδοθεί χωρίς καµία αλλαγή των 
οικονοµικών πόρων της επιχείρησης. Οι περιπτώσεις αυτές αφορούν την έκδοση 
µετοχών χωρίς διακίνηση µετρητών όπως η έκδοση δωρεάν µετοχών µε 
κεφαλαιοποίηση διαθέσιµων αποθεµατικών, κατάτµηση µετοχών και ενοποίηση 
µετοχών. 

 
3.23.1.2. ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΜΕΙΩΜΕΝΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 
 Για να υπολογιστούν τα έσοδα ανά µετοχή, θα πρέπει ο υπολογισµός του 
µέσου σταθµικού αριθµού των µετοχών να προσαρµοστεί έτσι, ώστε να 
περιλαµβάνονται και όλοι οι τίτλοι οι µετατρέψιµοι σε κοινές µετοχές, η µετατροπή 
των οποίων θα επιφέρει µειωµένα έσοδα ανά µετοχή. Για την χρήση της µεθόδου 
αυτής θα πρέπει τα καθαρά κέρδη µετά φόρων και µερισµάτων προς τους κατόχους 
προνοµιούχων µετοχών να αυξηθούν µε οποιαδήποτε µερίσµατα ή τόκους έχουν 
αναγνωριστεί κατά τη διάρκεια της χρήσης ως οφειλόµενα προς δικαιούχους τίτλων 
δυνάµενων να µετατραπούν σε κοινές µετοχές. Η «µείωση» ισούται µε τη δίκαιη 
αξία των µετοχών µείζον την αξία στην οποία θα εκδοθούν οι νέες µετοχές. Ο 
υπολογισµός των µειωµένων εσόδων ανά µετοχή βασίζεται στην εξής προϋπόθεση: 
� Υπολογίζεται ποιος θα ήταν ο αριθµός των µετοχών που θα εκδίδονταν στην 

κανονική τιµή 
� Το σύνολο αυτό αφαιρείται από το συνολικό αριθµό των µετοχών που θα 

εκδοθούν 
� Το υπόλοιπο αντιπροσωπεύει τον αριθµό των µετοχών που θα εκδίδονταν χωρίς 

αξία. 
Η επιχείρηση θα πρέπει να εµφανίζει τα βασικά και τα µειωµένα έσοδα ανά 

µετοχή για κάθε οµάδα µετοχών µε διαφορετικά δικαιώµατα επιµερισµού κερδών, 
παρέχοντας παράλληλα τα διαµορφωµένα συγκριτικά στοιχεία. Ακόµα, θα πρέπει να 
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εµφανίζει τα ποσά που αποτελούν τον αριθµητή στον υπολογισµό των βασικών και 
των µειωµένων εσόδων ανά µετοχή καθώς και τα ποσά µε τα οποία έχουν τυχόν 
προσαρµοστεί τα καθαρά κέρδη της εταιρίας. Τέλος, θα πρέπει να εµφανίζει τον 
µέσο σταθµικό αριθµό των µετοχών που εφαρµόστηκε ως παρανοµαστής για τον 
υπολογισµό των βασικών και µειωµένων εσόδων ανά µετοχή.  
 
3.24. ∆.Λ.Π. 34 «ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ» 

Το ∆.Λ.Π. 34 τέθηκε σε εφαρµογή για τις οικονοµικές αναφορές που αρχίζουν 
την ή µετά την 01/01/1999. Σκοπός του πρότυπου είναι η παροχή ενδιάµεσων 
πληροφοριών και στοιχείων αναφορικά µε την οικονοµική κατάσταση της 
επιχείρησης. Οι ενδιάµεσες αυτές αναφορές αποτελούν πλήρεις ή περιληπτικές 
περιοδικές οικονοµικές καταστάσεις, οι οποίες αναφέρονται στις δραστηριότητες της 
επιχείρησης για περίοδο µικρότερη από το πλήρες οικονοµικό έτος της επιχείρησης. 
Η συχνότητα µε την οποία θα εκδίδονται οι ενδιάµεσες οικονοµικές αναφορές ή 
ποιες εταιρίες πρέπει να τις εκδίδουν δεν ορίζονται από το πρότυπο. Η ρύθµιση αυτή 
γίνεται από τις αρµόδιες αρχές του κάθε κράτους. 

Οι ενδιάµεσες οικονοµικές αναφορές θα πρέπει να περιέχουν τον Ισολογισµό, 
την Κατάσταση Αποτελεσµάτων, την Κατάσταση µεταβολής ιδίων συµφερόντων 
(καθαρή θέση), την Κατάσταση διακίνησης µετοχών και ακολουθούµενες λογιστικές 
αρχές και επιπρόσθετες πληροφορίες. Η έκδοση ολοκληρωµένων οικονοµικών 
καταστάσεων δεν απαγορεύεται από τα ∆.Λ.Π. αρκεί να εκδίδονται µε βάση τις 
προβλέψεις του ∆.Λ.Π. 1 «Οικονοµικές Καταστάσεις». Εάν όµως εκδίδονται σε 
περιληπτική µορφή, θα πρέπει να περιέχουν τουλάχιστον όλες τις σηµειώσεις που 
περιέχουν οι λεπτοµερείς οικονοµικές καταστάσεις, ως επικεφαλίδες. Οι προσωρινές 
οικονοµικές καταστάσεις παρέχουν το ελάχιστο δυνατό των πληροφοριών που 
πιθανόν να είναι χρήσιµες, σε ένα συνοπτικό ισολογισµό, ένα συνοπτικό λογαριασµό 
αποτελεσµάτων κλπ. Ανεξάρτητα από το αν οι προσωρινές οικονοµικές καταστάσεις 
εκδίδονται σε περιληπτική ή λεπτοµερή µορφή, θα πρέπει πάντοτε να υπάρχει η 
πληροφορία αναφορικά µε τα έσοδα ανά µετοχή (∆.Λ.Π. 33). Η πληροφόρηση αυτή 
θα πρέπει να παρέχεται τόσο για τα βασικά, όσο και για τα µειωµένα έσοδα ανά 
µετοχή.  

Επιπλέον στις προσωρινές οικονοµικές καταστάσεις πρέπει να περιέχονται 
όλες οι σηµαντικές συναλλαγές ή τα σηµαντικά γεγονότα από την ηµεροµηνία των 
τελευταίων οικονοµικών καταστάσεων, όπως: 
� Τυχόν έκτακτες και ανόργανες συναλλαγές, 
� Η φύση και το ύψος τυχόν αλλαγών σε λογιστικούς υπολογισµούς, 
� Τυχόν αλλαγές σε χρεόγραφα και µετοχικό κεφάλαιο, 
� Πληροφορίες για πληρωµή µερισµάτων ανά είδος µετοχών, 
� ∆ήλωση ότι θα υπήρξε αλλαγή στις ακολουθούµενες λογιστικές αρχές, όπου αυτό 

είναι πραγµατικότητα, 
� Επεξηγήσεις αναφορικά µε την εποχικότητα των λειτουργιών της επιχείρησης, 

στην περίπτωση που παρουσιάζεται το φαινόµενο αυτό, 
� Τα έσοδα και τα αποτελέσµατα ανά τµήµα ή τοµέα, 
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� Σηµαντικά γεγονότα ή συναλλαγές µετά την ηµεροµηνία των προσωρινών 
οικονοµικών καταστάσεων, όπως προβλέπεται και από το ∆.Λ.Π. 10 «Γεγονότα 
µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού», 

� Τυχόν αλλαγές στην οργάνωση της επιχείρησης, όπως είναι οι συγχωνεύσεις, 
� ∆ιαφοροποιήσεις στις ενδεχόµενες υποχρεώσεις της επιχείρησης. 

Οι διαφορές υπολογισµών προηγούµενων περιόδων πρέπει να 
περιλαµβάνονται στις τρέχουσες προσωρινές οικονοµικές καταστάσεις και να µην 
γίνονται αναδροµικές διορθώσεις των προηγούµενων. Ακόµα, περιστασιακά ή 
εποχιακά έσοδα πρέπει να αναγνωρίζονται πλήρως µέσα στην περίοδο που 
αποκτήθηκαν και να µην κατανέµονται µε οποιοδήποτε τρόπο στην υπόλοιπη 
περίοδο χρήσης του οικονοµικού έτους της επιχείρησης. Τα έξοδα που 
κατανεµήθηκαν ανισοµερώς κατά τη διάρκεια µιας οικονοµικής χρήσης της 
επιχείρησης πρέπει να αναγνωρίζονται µέσα στην περίοδο κατά την οποία έχουν 
επιτευχθεί εκτός κι αν επιτρέπεται να γίνει η ισοµερή κατανοµή τους στο τέλος της 
οικονοµικής περιόδου.  

Για τον υπολογισµό του φόρου εισοδήµατος ακολουθείται η εξής διαδικασία: 
αρχικά γίνεται προϋπολογισµός των καθαρών φορολογητέων εισοδηµάτων της 
επιχείρησης για όλη την οικονοµική χρήση, στη συνέχεια στο ποσό αυτό 
υπολογίζεται το αναµενόµενο ύψος του φόρου εισοδήµατος που αναλογεί έπειτα ο 
φόρος που αναλογεί κατανέµεται ισόποσα σε όλη τη διάρκεια του οικονοµικού έτους 
της επιχείρησης ή κατανέµεται αναλόγως του ύψους των αναµενόµενων εσόδων ανά 
περίοδο στις περιπτώσεις όπου τα έσοδα  της επιχείρησης είναι εποχιακά. Τέλος, σε 
περίπτωση όπου υπάρχει αλλαγή της ακολουθούµενης λογιστικής αρχής, τότε η 
οποιαδήποτε επίδραση προκύπτει θα πρέπει να απεικονίζεται µε µια από τις 
µεθόδους που περιγράφονται στο ∆.Λ.Π. 8 «Καθαρό κέρδος ή ζηµιά χρήσεως, 
βασικά λάθη και µεταβολές στις λογιστικές µεθόδους» για την παρουσίαση των 
συγκριτικών πληροφοριών. 
 
3.25. ∆.Λ.Π. 35 «∆ΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ» 

Το ∆.Λ.Π. 35 πραγµατεύεται την παρουσίαση και τις γνωστοποιήσεις που 
αφορούν σε διακοπτόµενες εκµεταλλεύσεις και εφαρµόζεται για οικονοµικές 
καταστάσεις των χρήσεων που αρχίζουν από την 01/01/1999 ή µετά από αυτήν. 
Σκοπός του πρότυπου είναι η καθιέρωση αρχών ως προς τη διατύπωση και το 
περιεχόµενο των πληροφοριών που θα πρέπει να περιλαµβάνονται σε µια αναφορά 
της επιχείρησης που έχει προχωρήσει ή προτίθεται να προχωρήσει στη σταδιακή 
διακοπή σηµαντικής λειτουργίας. Η σταδιακή διακοπή της λειτουργίας αναφέρεται 
σε περιπτώσεις διακοπή ευρείας κλίµακας, δηλαδή διακοπής ολόκληρης της 
επιχείρησης ή συγκεκριµένου γεωγραφικού τοµέα που λαµβάνει χώρα είτε µέσω της 
σταδιακής εγκατάλειψης ή συρρίκνωσης των λειτουργιών ή µέσω της τµηµατικής 
πώλησης της επιχείρησης. 

Η σταδιακή διακοπή λειτουργίας αναφέρεται πάντοτε στο επιχειρηµατικό ή 
λειτουργικό µέρος µιας εταιρίας ή ενός οργανισµού, το οποίο µπορεί να διακριθεί 
από µόνο του, τόσο λειτουργικά όσο και για λόγους οικονοµικής αναφοράς ∆.Λ.Π. 
14 «Οικονοµικές καταστάσεις κατά τοµέα». Τα λειτουργικά µέρη σύµφωνα µε το 
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πρότυπο κατέχουν ίδια στοιχεία ενεργητικού και παθητικού, τα οποία είναι άµεσα 
αναγνωρίσιµα, τα έσοδα που προέρχονται από τα µέρη αυτά είναι άµεσα 
αναγνωρίσιµα και τα έξοδα λειτουργίας τους είναι άµεσα αποδόσιµα. Ωστόσο δεν 
αποτελούν σταδιακή διακοπή των λειτουργιών ή εργασιών η αλλαγή του σκοπού της 
επιχείρησης, η πλήρη αλλαγή του τρόπου λειτουργίας, η αντικατάσταση του 
παραγόµενου προϊόντος και η αύξηση ή µείωση του εργατικού δυναµικού. 

Για να θεωρήσουµε ότι υπάρχει έναρξη σταδιακής διακοπής της λειτουργίας 
πρέπει η επιχείρηση να έχει συνάψει σύµβαση για την πώληση όλων των 
περιουσιακών στοιχείων της ή το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της να ενέκρινε 
προκαταρτικό σχέδιο για τη σταδιακή διακοπή της λειτουργίας συγκεκριµένης 
µονάδας ή και της επιχείρησης και να το έχει ήδη ανακοινώσει επίσηµα. Για να 
εφαρµοστεί η σταδιακή διακοπή των λειτουργιών µιας επιχείρησης θα πρέπει να 
ληφθούν υπ’ όψιν ορισµένα θέµατα, όπως για παράδειγµα οι αποζηµιώσεις του 
προσωπικού λόγω της διακοπής αυτής. Εποµένως, στις περιπτώσεις αυτές η 
επιχείρηση θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόµενο εφαρµογή διαφόρων ∆.Λ.Π. όπως 
το ∆.Λ.Π. 16 «Ενσώµατες ακινητοποιήσεις», το ∆.Λ.Π. 19 «Παροχές σε 
εργαζόµενους». Το πρότυπο 36 «Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων» και το 
∆.Λ.Π. 37 «Προβλέψεις, ενδεχόµενες υποχρεώσεις και ενδεχόµενες απαιτήσεις». 

Με την ανακοίνωση του πλάνου της σταδιακής διακοπής συνήθως ακολουθεί 
διαφοροποίηση στην αξία των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης που 
συνδέονται µε την επηρεαζόµενη λειτουργία. Έτσι αυτά αποτιµώνται στην 
υψηλότερη αξία µεταξύ της καθαρής πραγµατοποιήσιµης αξίας τους και της αξίας 
της χρήσης. Επιπλέον στις οικονοµικές καταστάσεις θα πρέπει να περιέχονται οι εξής 
πληροφορίες: 
• Περιγραφή της προς διακοπή λειτουργίας 
• Τον κλάδο ή το γεωγραφικό τοµέα ο οποίος περιελάµβανε την λειτουργία αυτή 

στις οικονοµικές καταστάσεις του 
• Την ηµεροµηνία και το περιεχόµενο της αρχικής ανακοίνωσης της σχετικής 

απόφασης 
• Την αναµενόµενη ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της σταδιακής διακοπής 
• Το λογιστικό υπόλοιπο των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού προς πώληση 

κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού 
• Τα αντίστοιχα έσοδα, έξοδα και κέρδη προ φόρων της προς διακοπή λειτουργίας 
• Την καθαρή διακίνηση µετρητών που προήλθε από την αντίστοιχη λειτουργία 

κατά τη διάρκεια του έτους που έγινε η σχετική ανακοίνωση της σταδιακής 
διακοπής. 

Εάν η σταδιακή διακοπή αποφασίστηκε κατά τον µήνα ∆εκέµβριο και η 
σχετική ανακοίνωση γίνεται το επόµενο έτος και στη συνέχεια εγκρίθηκαν οι 
οικονοµικές καταστάσεις της επιχείρησης, τότε αυτό αποτελεί γεγονός µετά την 
ηµεροµηνία του ισολογισµού και οι οικονοµικές καταστάσεις θα πρέπει να 
περιλαµβάνουν όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο αυτό. Στις 
σηµειώσεις των οικονοµικών καταστάσεων θα πρέπει να περιλαµβάνονται και οι 
συµφωνίες για πώληση περιουσιακών στοιχείου που τυχόν έγιναν µετά την 
ηµεροµηνία κλεισίµατος του ισολογισµού και πριν την έγκρισή του από το 
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∆ιοικητικό Συµβούλιο, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του ∆.Λ.Π. 10 «Γεγονότα µετά 
την ηµεροµηνία του ισολογισµού». 

Επειδή η διακοπή της λειτουργίας γίνεται σταδιακά, ο ίδιος ρυθµός 
ακολουθείται και για την εξόφληση των στοιχείων παθητικού της επιχείρησης µέσα 
από τη διάθεση των στοιχείων ενεργητικού της. Γι' αυτό η επιχείρηση θα πρέπει να 
περιλαµβάνει στις οικονοµικές της καταστάσεις οποιοδήποτε κέρδος ή ζηµιά, προ 
φόρων έχει αναγνωριστεί από την υλοποίηση της διακοπής βάσει συλλογικής 
συµφωνίας, πλέον του φόρου που αναλογεί και το πεδίο διακύµανσης των τιµών 
πώλησης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων εάν αυτά πωλήθηκαν βάσει 
πολλαπλών συµφωνητικών, καθώς και την αναµενόµενη ηµεροµηνία είσπραξης και 
το υπόλοιπο της καθαρής αξίας των περιουσιακών στοιχείων που δεν διατέθηκαν. 

Όταν η σταδιακή διακοπή γίνεται σε περισσότερες από µια λειτουργίες, τότε 
οι πληροφορίες παρέχονται για κάθε λειτουργία ξεχωριστά. Τα αποτελέσµατα από 
την σταδιακή διακοπή των λειτουργιών µιας επιχείρησης δεν πρέπει να εµφανίζονται 
ως «έκτακτες συναλλαγές», διότι οι περιπτώσεις αυτές αποτελούν εξαίρεση των 
οδηγιών του ∆.Λ.Π. 8 «Καθαρό κέρδος ή ζηµιά χρήσεως, βασικά λάθη και 
µεταβολές στις λογιστικές µεθόδους». Τέλος, οι οικονοµικές καταστάσεις θα πρέπει 
να παρουσιάζουν τα τρέχοντα και συγκριτικά οικονοµικά στοιχεία των κλάδων ή 
τοµέων που συνεχίζουν να λειτουργούν, σε ξεχωριστές στήλες από τα στοιχεία των 
κλάδων ή τοµέων που έχουν προχωρήσει σε σταδιακή διακοπή.  
 
3.26. ∆.Λ.Π. 36 «ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ» 

Το ∆.Λ.Π. 36 εκδόθηκε το 1998 και η εφαρµογή του ξεκινάει µε τις 
οικονοµικές καταστάσεις, οι οποίες καλύπτουν τις χρήσεις που αρχίζουν από την 
01/01/1999 ή µετά από αυτήν. Σκοπός του προτύπου αυτού είναι να προδιαγράψει τις 
διαδικασίες που πρέπει να εφαρµόζει µια επιχείρηση, για να εξασφαλίζει ότι, τα 
περιουσιακά στοιχεία της απεικονίζονται σε αξία όχι µεγαλύτερη από το ανακτήσιµο 
ποσό τους. 

Μια επιχείρηση πρέπει σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού να διαπιστώνει αν 
υπάρχει οποιαδήποτε ένδειξη ότι ένα περιουσιακό στοιχείο µπορεί να είναι 
αποµειωµένο. Εποµένως, η επιχείρηση θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη τις διάφορες 
πληροφορίες από εξωτερικές και εσωτερικές πηγές πληροφόρισης. 
Εξωτερικές πηγές πληροφόρησης: 
� Κατά την διάρκεια της περιόδου, η αγοραία αξία ενός περιουσιακού στοιχείου 

µπορεί να έχει µειωθεί σηµαντικά, ως αποτέλεσµα της παρόδου του χρόνου ή της 
κανονικής χρήσης. 

� Σηµαντικές µεταβολές πιθανόν να έχουν λάβει χώρα κατά την διάρκεια της 
περιόδου ή θα λάβουν χώρα στο άµεσο µέλλον, στο τεχνολογικό περιβάλλον της 
αγοράς, στο οικονοµικό ή νοµικό περιβάλλον στο οποίο µια επιχείρηση 
λειτουργεί. 

� Αγοραία επιτόκια ή άλλα αγοραία ποσοστά απόδοσης των επενδύσεων ίσως 
έχουν αυξηθεί κατά τη διάρκεια της περιόδου και αυτές οι αυξήσεις είναι πιθανό 
να επηρεάζουν το προεξοφλητικό επιτόκιο που χρησιµοποιείται κατά τον 
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υπολογισµό της αξίας λόγω χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου και εποµένως να 
µειώνουν το ανακτήσιµο ποσό του περιουσιακού στοιχείου.  

� Η λογιστική αξία της επιχείρησης µπορεί να είναι µεγαλύτερη από την 
κεφαλαιοποίηση της αγοραίας αξίας της. 

Εσωτερικές πηγές πληροφόρησης: 
� ∆ιαθέσιµες αποδείξεις για απαξίωση ή φυσική ζηµιά ενός περιουσιακού 

στοιχείου. 
� Προγράµµατα για διακοπή ή αναδιάρθρωση της εκµετάλλευσης, στην οποία ένα 

περιουσιακό στοιχείο ανήκει ή για διάθεση ενός περιουσιακού στοιχείου πριν από 
την προηγουµένως αναµενόµενη ηµεροµηνία. 

� Αποδείξεις διαθέσιµες από εκθέσεις εσωτερικού ελέγχου, που αποδεικνύουν ότι η 
οικονοµική απόδοση ενός περιουσιακού στοιχείου χειροτερεύει ή θα είναι 
χειρότερη από την αναµενόµενη. 

 
3.26.1. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΚΤΗΣΙΜΟΥ ΠΟΣΟΥ ΕΝΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟΥ 
ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ 
 Ένα περιουσιακό στοιχείο ή µια µονάδα δηµιουργίας ταµιακών ροών 
αποτιµάται στην χαµηλότερη τιµή µεταξύ της λογιστικής αξίας και του ανακτήσιµου 
ποσού. Ανακτήσιµο ποσό είναι το µεγαλύτερο ποσό µεταξύ της καθαρής τιµής 
πώλησης ενός περιουσιακού στοιχείου και της αξίας χρήσης αυτού. Το ανακτήσιµο 
ποσό προσδιορίζεται για τη µονάδα που δηµιουργεί ταµιακές ροές στην οποία το 
περιουσιακό στοιχείο ανήκει. 
 Όταν η «αξία χρήσης» ενός περιουσιακού στοιχείου δεν θεωρείται ότι διαφέρει 
σηµαντικά από την «καθαρή τιµή πώλησης» του, τότε η ανακτήσιµη αξία του µπορεί 
να θεωρηθεί ως η «καθαρή τιµή πώλησης»14. Η καλύτερη απόδειξη της καθαρής 
τιµής πώλησης ενός περιουσιακού στοιχείου, είναι µια τιµή σε µια δεσµευτική 
συµφωνία πώλησης, σε µια συναλλαγή µε καθαρά εµπορική βάση. Όταν δεν υπάρχει 
δεσµευτική συµφωνία πώλησης, αλλά ένα περιουσιακό στοιχείο είναι αντικείµενο 
εµπορίου σε µια ενεργό αγορά, καθαρή τιµή πώλησης είναι η αγοραία τιµή του 
περιουσιακού στοιχείου µείον το κόστος διάθεσης. Εάν µε τον καθορισµό της 
«καθαρής τιµής πώλησης», προκύψει ότι αυτή είναι µεγαλύτερη από την λογιστική 
αξία του περιουσιακού στοιχείου τότε θεωρείται ότι το εν λόγω πρότυπο δεν έχει 
υποστεί οποιαδήποτε µείωση στη λογιστική του αξία. Όταν όµως η «καθαρή τιµή 
πώλησης» είναι χαµηλότερη από την λογιστική του αξία τότε το εν λόγω 
περιουσιακό στοιχείο θεωρείται ότι έχει υποστεί µείωση της λογιστικής του αξίας.  
 Η εκτίµηση της αξίας λόγω χρήσης ενός περιουσιακού στοιχείου ακολουθεί 
την εξής διαδικασία: αρχικά γίνεται εκτίµηση των µελλοντικών ταµιακών εισροών 
και εκροών που προέρχονται από την συνεχή χρήση του περιουσιακού στοιχείου και 
από την τελική διάθεση του και στην συνέχεια γίνεται εφαρµογή του κατάλληλου 
προεξοφλητικού επιτοκίου σε αυτές τις µελλοντικές ταµειακές ροές.  

Η επανεκτίµηση της αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου δεν είναι απαραίτητη 
όταν: 

                                                 
14 Καθαρή τιµή πώλησης είναι το καθαρό έσοδο της πώλησης ενός περιουσιακού στοιχείου, δηλαδή το ποσό που 
προκύπτει από την τιµή πώλησης µείον όλα τα έξοδα της συναλλαγής. 
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� Η ανακτήσιµη αξία του είναι σηµαντικά µεγαλύτερη από την λογιστική του αξία 
� Ο συντελεστής προεξόφλησης δεν έχει µεταβληθεί από την προηγούµενη 

επανεκτίµηση. Οι αλλαγές στα επιτόκια βραχυπρόθεσµων συναλλαγών δεν 
επηρεάζουν τον εν λόγω συντελεστή 

� Η ανακτήσιµη αξία του περιουσιακού στοιχείου δεν είναι σηµαντικά χαµηλότερη 
από την µεταφερόµενη αξία του 

� Η µείωση της ανακτήσιµης αξίας δεν προβλέπεται να επιφέρει σηµαντική 
διαφοροποίηση της ζηµιάς, σε περίπτωση όπου το περιουσιακό στοιχείο 
εµφανίζεται στα βιβλία της επιχείρησης σε ανακτήσιµη αξία, λόγω ζηµιάς από 
επανεκτίµηση που αναγνωρίστηκε σε προηγούµενες χρήσεις. 

 
3.26.2. ΖΗΜΙΑ ΑΠΟ ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗ 

Όταν η ανακτήσιµη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου είναι χαµηλότερη από 
της λογιστική του αξία, τότε αυτή πρέπει να µειωθεί στην ανακτήσιµη αξία και η 
ζηµιά µεταφέρεται στο λογαριασµό των αποτελεσµάτων. Η ζηµιά αυτή µεταφέρεται 
στο λογαριασµό «Αποθεµατικό πλεόνασµα επανεκτίµησης», µε την προϋπόθεση ότι 
το ποσό της ζηµιάς δεν ξεπερνά  το υπόλοιπο του αντίστοιχου λογαριασµού 
αποθεµατικού που υπάρχει λόγω προηγούµενης επανεκτίµησης του ίδιου 
περιουσιακού στοιχείου, κατά το οποίο είχε προκύψει πλεόνασµα15. Εάν από την 
αποτίµηση του περιουσιακού στοιχείου προκύψει ότι καθαρή πραγµατοποιήσιµη 
αξία είναι µεγαλύτερη από την λογιστική, τότε ο λογιστικός χειρισµός της 
καθορίζεται από άλλα λογιστικά πρότυπα όπως το ∆.Λ.Π. 16 όταν αναφέρεται σε 
πάγια περιουσιακά στοιχεία. Μετά την επανεκτίµηση του περιουσιακού στοιχείου θα 
πρέπει να διαµορφωθεί και η ετήσια πρόβλεψη για απόσβεση, έτσι ώστε η νέα 
λογιστική του αξία να αποσβεστεί κατά την διάρκεια της υπολειπόµενης ωφέλιµης 
χρήσης του.  

Κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού θα πρέπει να εξετάζεται εάν η ζηµιά 
που προέρχεται από την µείωση της αξίας του περιουσιακού στοιχείου, η οποία είχε 
αναγνωριστεί σε προηγούµενες χρήσεις, µπορεί να µειωθεί ολικώς ή µερικώς. Για να 
γίνει σωστά η εφαρµογή αυτή θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ενδείξεις που 
προέρχονται από τις εξωτερικές πηγές πληροφόρησης όπως είναι µια σηµαντική 
αύξηση της αξίας του περιουσιακού στοιχείου στην αγορά ή ευνοϊκές αλλαγές στο 
οικονοµικό, τεχνολογικό ή εµπορικό περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί η επιχείρηση 
ή τυχόν µείωση των επιτοκίων ή άλλων ποσοστών απόδοσης τα οποία επηρεάζουν 
τους συντελεστές προεξόφλησης που εφαρµόζονται για τον  υπολογισµό της αξίας 
χρήσης αυξάνοντας σηµαντικά την ανακτήσιµη αξία του περιουσιακού στοιχείου. 
Ακόµα, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι εσωτερικές πηγές πληροφόρησης 
δηλαδή οι κεφαλαιουχικές δαπάνες για την βελτίωση της απόδοσης ενός 
περιουσιακού στοιχείου πέραν της αρχικής αναµενόµενης απόδοσης του και η 
αναδιοργάνωση της λειτουργίας στην οποία υπάγεται καθώς και η ύπαρξη πειστικών 
στοιχείων µέσα από εσωτερικές αναφορές ότι η απόδοσή του είναι µεγαλύτερη από 
την αναµενόµενη.  

                                                 
15 Όπως προβλέπει το ∆.Λ.Π. 16 «Ενσώµατες ακινητοποιήσεις». 
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Αντιστροφή της ζηµιάς που προέρχεται από τη µείωση της αξίας περιουσιακού 
στοιχείου επιτρέπεται µόνο όταν υπάρχει αλλαγή στον τρόπο υπολογισµού της 
ανακτήσιµης αξίας του περιουσιακού στοιχείου από την τελευταία αναγνώριση 
παρόµοιας ζηµιάς. Η αυξηµένη λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το µεταφερόµενο ποσό που θα είχε εάν η αξία του δεν είχε 
µειωθεί λόγω αναγνωρισµένης ζηµιάς σε προηγούµενες χρήσεις. Στην περίπτωση 
όπου υπάρχει αύξηση της λογιστικής αξίας µεγαλύτερη από αυτήν που θα είχε εάν 
δεν είχε υποτιµηθεί σε προηγούµενες χρήσεις, αυτή αντιµετωπίζεται σύµφωνα µε το 
∆.Λ.Π. 16 «Ενσώµατες ακινητοποιήσεις». Το ∆.Λ.Π. 16 εφαρµόζεται και όταν 
υπάρχει ανάκτηση ποσού πέραν της υποτίµησης, το οποίο αφορά υποτίµηση του 
περιουσιακού στοιχείου. Η ανάκτηση οποιασδήποτε υποτίµησης του παρελθόντος θα 
πρέπει να θεωρείται ως έσοδο εντός της περιόδου που προέκυψε. Μετά την 
αναγνώριση της υποτίµησης θα πρέπει να γίνεται αναθεώρηση των µελλοντικών 
προβλέψεων για απόσβεση µε βάση τη νέα µεταφερόµενη αξία του περιουσιακού 
στοιχείου. Όταν η υποτίµηση αφορά «µονάδα δηµιουργίας µετρητών» θα πρέπει να 
κατανέµεται στα περιουσιακά στοιχεία που την αποτελούν, κατ’ αναλογία στη 
λογιστική αξία όλων των περιουσιακών στοιχείων της µονάδος και στη φήµη και 
πελατεία που αντιστοιχεί στην εν λόγω µονάδα.  

Η λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου µετά την κατανοµή της 
ανάκτησης οποιασδήποτε υποτίµησης δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερη της 
χαµηλότερης ανακτήσιµης αξίας ή της µεταφερόµενης αξίας εάν δεν είχε γίνει 
αναγνώριση υποτίµησης στο παρελθόν.  
 
3.26.3. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ ΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
 Για κάθε οµάδα περιουσιακών στοιχείων θα πρέπει οι οικονοµικές 
καταστάσεις να παρέχουν τα εξής: 
� Το ποσό της υποτίµησης που αναγνωρίστηκε κατά την διάρκεια της χρήσης και το 

ποσό το οποίο περιλαµβάνεται στην κατάσταση των αποτελεσµάτων 
� Το ποσό της ανάκτησης της υποτίµησης που αναγνωρίστηκε κατά τη διάρκεια της 

χρήσης και το κονδύλι της κατάστασης των αποτελεσµάτων που περιλαµβάνει το 
ποσό αυτό.  

� Το ποσό των υποτιµήσεων που αναγνωρίστηκε και µεταφέρθηκε στα ιδία 
κεφάλαια της επιχείρησης 

� Το ποσό ανάκτησης υποτιµήσεων που αναγνωρίστηκε και µεταφέρθηκε στα ίδια 
κεφάλαια της επιχείρησης.  

Όταν µια υποτίµηση ή η ανάκτησή της θεωρείται σηµαντική για τις 
οικονοµικές καταστάσεις της επιχείρησης, θα πρέπει να παρέχονται επιπλέον 
πληροφορίες για τις συνθήκες ή τα γεγονότα που οδήγησαν στην αναγνώριση, για το 
ποσό που αναγνωρίστηκε και για κάθε επηρεαζόµενο περιουσιακό στοιχείο, τη φύση 
του και τον κλάδο στον οποίο ανήκει. Όταν η υποτίµηση ή η ανάκτησή της αφορά 
«µονάδα ταµειακών ροών» θα πρέπει να γίνεται επιπλέον αναφορά στην περιγραφή 
της µονάδος (γραµµή παραγωγής, εγκαταστάσεις κλπ.), στο αναγνωρισµένο ποσό της 
υποτίµησης ή ανάκτησης για κάθε επηρεαζόµενη οµάδα περιουσιακών στοιχείων και 
εάν υπάρξει αλλαγή στα περιουσιακά στοιχεία που αποτελούν συγκεκριµένη µονάδα 
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από την ηµεροµηνία του τελευταίου υπολογισµού της ανακτήσιµης αξίας τους, θα 
πρέπει να υπάρχει περιγραφή της µονάδας πριν και µετά την αλλαγή.  

Γενικότερα θα πρέπει να αναφέρεται εάν  η ανακτήσιµη αξία των 
περιουσιακών στοιχείων αντιπροσωπεύει την καθαρή πραγµατοποιήσιµη αξία τους ή 
την αξία χρήσης τους. Εάν η ανακτήσιµη αξίας τους είναι η καθαρή 
πραγµατοποιήσιµη αξία τους θα πρέπει να δοθεί εξήγηση ως προς τον τρόπο 
υπολογισµού της, εάν πάλι αντιπροσωπεύει την αξία χρήσης τους τότε πρέπει να 
γίνει αναφορά στους συντελεστές προεξόφλησής που εφαρµόστηκαν για τον 
υπολογισµό της αξίας χρήσης.  

 
3.27. ∆.Λ.Π. 37 «ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ, ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ» 

Το ∆.Λ.Π. 37 αναθεωρήθηκε το 1998 και τέθηκε σε ισχύ για τις ετήσιες 
οικονοµικές καταστάσεις που καλύπτουν τις χρήσεις από 01/01/1999. Σκοπός του 
πρότυπου αυτού είναι να εξασφαλίζει ότι, ορθά κριτήρια καταχώρησης και βάσεις 
αποτίµησης εφαρµόζονται για τις προβλέψεις, τις ενδεχόµενες υποχρεώσεις και τις 
ενδεχόµενες απαιτήσεις και ότι επαρκείς πληροφορίες γνωστοποιούνται στο 
Προσάρτηµα των Οικονοµικών Καταστάσεων για να καθιστούν ικανούς τους 
χρήστες να αντιλαµβάνονται τη φύση, το χρονοδιάγραµµα και το ποσό τους.  
 
3.27.1. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

Μια πρόβλεψη πρέπει να καταχωρείται όταν µια επιχείρηση έχει µια παρούσα 
δέσµευση ως αποτέλεσµα ενός γεγονότος του παρελθόντος, όταν είναι πιθανό ότι µια 
εκροή πόρων που ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη θα απαιτηθεί για το 
διακανονισµό της δεσµεύσεως, και όταν µια αξιόπιστη εκτίµηση µπορεί να γίνει για 
το ποσό της δέσµευσης. 

Για τον υπολογισµό µιας πρόβλεψης θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όλοι οι 
κίνδυνοι και τα σηµεία αβεβαιότητας και να δοθεί µεγάλη προσοχή, ώστε το 
αποτέλεσµα να µην είναι υπερβολικά µεγαλύτερο από ότι θα µπορούσε να είναι. Για 
να επιτευχθεί µε ακρίβεια ο υπολογισµός της πρόβλεψης συνιστάται η εφαρµογή της 
αρχής της «Συντηρητικότητας». Όταν µια πρόβλεψη είναι σηµαντική από πλευράς 
ύψους και χρόνου, τότε θα πρέπει να προεξοφληθεί στην παρούσα αξία της, µε την 
εφαρµογή συντελεστή προεξόφλησης προ φόρων και να µην περιλαµβάνει 
οποιαδήποτε πρόβλεψη για κινδύνους. Όσον αφορά τις περιπτώσεις κατά τις οποίες 
ένα έξοδο πρόκειται να επιστραφεί στην επιχείρηση, τότε δεν πρέπει να γίνεται 
πρόβλεψη για την επιστροφή, εκτός κι αν είναι βέβαιο ότι θα υπάρξει επιστροφή µε 
την εξόφληση της υποχρέωσης που δηµιουργήθηκε. Το ποσό της πρόβλεψης δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το ποσό της αναµενόµενης επιστροφής. Η πρόβλεψη που τυχόν 
έχει δηµιουργηθεί για την επιστροφή θα πρέπει να αναγνωριστεί σε ξεχωριστό 
λογαριασµό ως στοιχείο ενεργητικού. Ακόµα, προβλέψεις δεν πρέπει να γίνονται για 
µελλοντικές λειτουργικές ζηµιές διότι η υποχρέωση αυτή δεν αφορά γεγονότα του 
παρελθόντος για τα οποία αναµένεται εκροή οικονοµικών πόρων.  

Σε περίπτωση όπου µια επιχείρηση συνδέεται µε µία άλλη µε «επαχθή 
σύµβαση», δηλαδή µε µια σύµβαση όπου το αναπόφευκτο κόστος αποφυγής των 
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υποχρεώσεων είναι κατά πολύ υψηλότερο των αναµενόµενων οικονοµικών 
ωφεληµάτων, τότε πρέπει να δηµιουργείται πρόβλεψη όλων των υποχρεώσεων που 
πηγάζουν από αυτή την σύµβαση µέχρι το στάδιο της ολοκλήρωσής της.  
 Το ποσό που καταχωρείται ως πρόβλεψη πρέπει να είναι η ορθή εκτίµηση της 
δαπάνης που απαιτείται για τον διακανονισµό της δαπάνης  δηλαδή το ποσό που µια 
επιχείρηση λογικά θα πλήρωνε για να διακανονίσει τη δέσµευση κατά την 
ηµεροµηνία του Ισολογισµού. Πρέπει όµως να λαµβάνονται υπόψη οι κίνδυνοι και οι 
αβεβαιότητες που αναπόφευκτα περιβάλλουν τα γεγονότα και τις καταστάσεις για 
την προσέγγιση στην ορθή εκτίµηση µιας πρόβλεψης. 

Όσον αφορά την προεξόφληση των προβλέψεων όταν η επίδραση της 
διαχρονικής αξίας του χρήµατος είναι ουσιώδης το ποσό της πρόβλεψης πρέπει να 
είναι η παρούσα αξία της δαπάνης που αναµένεται να απαιτηθεί για το διακανονισµό 
της δέσµευσης. Λόγω της διαχρονικής αξίας του χρήµατος, προβλέψεις που αφορούν 
σε ταµειακές εκροές, οι οποίες ανακύπτουν αµέσως µετά τη ηµεροµηνία του 
Ισολογισµού είναι περισσότερο επαχθείς από εκείνες τις ταµιακές εκροές του ίδιου 
ποσού που προκύπτουν αργότερα. Οι προβλέψεις εποµένως προεξοφλούνται, όταν το 
αποτέλεσµα είναι ουσιώδες. Τα επιτόκια προεξόφλησης πρέπει να είναι ένα προ-
φόρου επιτόκιο που αντανακλά τις τρέχουσες εκτιµήσεις της αγοράς για τη 
διαχρονική αξία του χρήµατος και τους συναφείς µε την υποχρέωση κινδύνους.  

Οι προβλέψεις πρέπει να αναθεωρούνται σε κάθε ηµεροµηνία Ισολογισµού και 
να αναπροσαρµόζονται για να αντανακλούν την τρέχουσα εκτίµηση. Μια πρόβλεψη 
πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο για δαπάνες για τις οποίες η πρόβλεψη είχε αρχικά 
καταχωρηθεί. Έναντι αυτής της πρόβλεψης καταχωρούνται µόνο οι δαπάνες που 
αφορούν την αρχική πρόβλεψη. Εάν καταχωρηθούν δαπάνες έναντι µιας πρόβλεψης, 
οι οποία είχε καταχωρηθεί αρχικά για ένα άλλο σκοπό θα αποκρύπτονταν η επιρροή 
των δυο διαφορετικών γεγονότων. 
 
3.27.2. ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  

Μια επιχείρηση δεν πρέπει να καταχωρεί µια ενδεχόµενη υποχρέωση παρά 
µόνο για τη γνωστοποιεί. Όταν όµως µια επιχείρηση ευθύνεται από κοινού εις 
ολόκληρον για µία δέσµευση, τότε το µέρος της δέσµευσης που αναµένεται να 
εκπληρωθεί από τρίτους θεωρείται ενδεχόµενη υποχρέωση. Η επιχείρηση καταχωρεί 
µια πρόβλεψη για το µέρος της δέσµευσης για το οποίο είναι πιθανή η εκροή πόρων 
που ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη, εκτός από σπάνιες περιπτώσεις, όπου καµία 
αξιόπιστη εκτίµηση δεν µπορεί να γίνει.  
 
3.27.3. ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  

Μια επιχείρηση µπορεί να καταχωρεί µια ενδεχόµενη απαίτηση. Αυτές 
συνήθως προκύπτουν από απρογραµµάτιστα ή µη αναµενόµενα γεγονότα, που 
δηµιουργούν όµως την πιθανότητα µιας εισροής οικονοµικών ωφελειών στην 
επιχείρηση. Οι ενδεχόµενες απαιτήσεις δεν καταχωρούνται σε οικονοµικές 
καταστάσεις δεδοµένου ότι αυτό µπορεί να καταλήξει στην καταχώρηση εσόδων που 
µπορεί να µην πραγµατοποιηθούν ποτέ.  
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3.27.4. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ, ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Για κάθε πρόβλεψη η επιχείρηση θα πρέπει να παρέχει τις εξής πληροφορίες: 
- Το ύψος του µεταφερόµενου υπολοίπου στην αρχή και στο τέλος της χρήσης. 
- Το ποσό της επιπλέον πρόβλεψης, που πιθανόν δηµιουργήθηκε κατά την διάρκεια 
της χρήσης. 

- Τα ποσά των προβλέψεων τα οποία διαγράφηκαν λόγω πραγµατοποίησης και δεν 
θεωρούνται πλέον αναγκαία. 

- Τυχόν διαφοροποιήσεις στις προεξοφλήσεις των ποσών των προβλέψεων. 
- Μια σύντοµη περιγραφή της µορφής της υποχρέωσης. 
- Περιγραφή των συντελεστών της αβεβαιότητας. 
- Το αναµενόµενο ποσό των υποχρεώσεων που πιθανό να προκύψει από τις 
αβεβαιότητες. 

- Το αναµενόµενο χρονοδιάγραµµα εξόφλησης των εν λόγω προβλεπόµενων 
υποχρεώσεων. 

- Το αναµενόµενο ύψος τυχόν αποζηµιώσεων και εάν έχει ήδη γίνει οποιαδήποτε 
αναγνώριση. 

Όταν η πιθανότητα εξόφλησης της ενδεχόµενης υποχρέωσης αποτελεί γεγονός 
χρονολογικά αποµακρυσµένο τότε δεν πρέπει να δίνονται συγκεκριµένες 
πληροφορίες αλλά µια σύντοµη περιγραφή της µορφής της υποχρέωσης και των 
αβεβαιοτήτων που καλύπτουν την κάθε περίπτωση. Επιπλέον µια εκτίµηση της 
οικονοµικής επίδρασης που µπορεί να έχει, τους λόγους που καθορίζουν την 
αβεβαιότητα ως προς το χρόνο δηµιουργίας της υποχρέωσης ή εξόφλησής της και 
την πιθανότητα ανάκτησης οποιουδήποτε ποσού υπό µορφή αποζηµίωσης. Οι ίδιες 
πληροφορίες πρέπει να δίνονται σε παρόµοιες περιπτώσεις και για τα στοιχεία του 
ενεργητικού. Σε περίπτωση όπου οι πληροφορίες αυτές δεν είναι δυνατόν να δοθούν 
θα πρέπει να υπάρχει σηµείωση επί των οικονοµικών καταστάσεων αναφορικά µε το 
γεγονός αυτό.  

Η παρουσίαση των ενδεχόµενων υποχρεώσεων πρέπει να γίνεται µε ιδιαίτερη 
προσοχή. Η επιχείρηση µπορεί να περιλάβει περιγραφή της φύσης της αντιδικίας, τα 
γεγονότα και τους λόγους για τους οποίους δεν έχει περιληφθεί επιπλέον 
πληροφόρηση ή πρόβλεψη, αποφεύγοντας οποιεσδήποτε εκτιµήσεις.  
 
3.28. ∆.Λ.Π. 38 ΆΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Το ∆.Λ.Π. 38 αναθεωρήθηκε το 1998 και άρχισε να εφαρµόζεται για τις 
οικονοµικές καταστάσεις που καλύπτουν τις χρήσεις που αρχίζουν από την ή µετά 
την 01/01/1999. Σύµφωνα µε το πρότυπο «άυλο περιουσιακό στοιχείο» είναι ένα 
αναγνωρίσιµο µη νοµισµατικό περιουσιακό στοιχείο, χωρίς φυσική υπόσταση, το 
οποίο κατέχεται για χρήση στην παραγωγή ή προµήθεια αγαθών ή υπηρεσιών, για 
εκµίσθωση σε άλλους, ή για διοικητικούς σκοπούς, για παράδειγµα λογισµικά και 
άδειες ευρεσιτεχνίας. Το πρότυπο αυτό πρέπει να εφαρµόζεται από όλες τις 
επιχειρήσεις για τη λογιστική των άυλων περιουσιακών στοιχείων, εκτός όταν τα 
άυλα περιουσιακά στοιχεία καλύπτονται από ένα άλλο ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο. 
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3.28.1. ΑΠΟΚΤΗΣΗ & ΑΞΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ 
 Ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο πρέπει να καταχωρείται όταν πιθανολογείται 
ότι τα µελλοντικά οφέλη, τα οποία αποδίδονται στο στοιχείο θα εισρεύσουν στην 
επιχείρηση και το κόστος του µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα. Η αρχική 
καταχώρηση ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου γίνεται στο κόστος κτήσης του, στο 
οποίο πρέπει να γίνεται η αρχική αποτίµηση του αποκτώµενου στοιχείου.  

Όταν ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο αποκτάται µεµονοµένως, το κόστος του 
µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα και περιλαµβάνει την τιµή αγοράς του, τους 
εισαγωγικούς δασµούς, που τυχόν υπάρχουν και κάθε άµεση δαπάνη, που απαιτείται 
για την προετοιµασία του στοιχείου για τη χρήση του. Στην περίπτωση όπου η 
πληρωµή για την απόκτηση του στοιχείου αναβάλλεται πέρα των πιστωτικών ορίων, 
το κόστος του είναι η ισοδύναµη τιµή σε µετρητά. Η διαφορά µεταξύ αυτού του 
ποσού και του συνόλου των πληρωµών καταχωρείται ως δαπάνη τόκου, εκτός και αν 
αυτή κεφαλαιοποιείται σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 23 «Κόστος ∆ανεισµού» 16.  

Όταν ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο αποκτάται κατά την αγορά µιας 
επιχείρησης καταχωρείται µε την πραγµατική αξία που έχει την ηµεροµηνία της 
αγοράς, µε την προϋπόθεση ότι η πραγµατική αξία του µπορεί να αποτιµηθεί µε 
επαρκή αξιοπιστία για το σκοπό της ξεχωριστής καταχώρησής του. Η αξία αυτή 
µπορεί να προκύπτει από µια ενεργό αγορά ή από όµοιες πρόσφατες συναλλαγές. 
Εάν η πραγµατική αξία του άυλου περιουσιακού στοιχείου δεν µπορεί να αποτιµηθεί 
τότε αυτό δεν καταχωρείται, αλλά συµπεριλαµβάνεται στην υπεραξία. 

Στην περίπτωση όπου ένα άυλο στοιχείο αποκτάται δωρεάν µέσω µιας 
κρατικής επιχορήγησης, για παράδειγµα δικαιώµατα προσγείωσης σε αεροδρόµιο, 
τότε καταχωρείται και το άυλο περιουσιακό στοιχείο και η επιχορήγηση µε την ίδια 
αξία, η οποία µπορεί να είναι η πραγµατική αξία του στοιχείου ή µια τεκµαρτή αξία, 
προσαυξηµένη µε κάθε δαπάνη που είναι άµεσα αποδοτέα στην προετοιµασία του 
περιουσιακού στοιχείου για τη χρήση που προορίζεται.  

Σε περίπτωση όπου ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο αποκτάται µε αντάλλαγµα 
άλλου περιουσιακού στοιχείου, όµοιου ή ανόµοιου, τότε το κόστος του αποτιµάται 
στην πραγµατική αξία του ανταλλαγέντος στοιχείου προσαυξηµένη πάντα µε 
οποιοδήποτε ποσό µετρητών ή ταµιακών ισοδυνάµων που µεταβιβάσθηκε.  Στην 
περίπτωση της ανταλλαγής καµία ζηµιά ή κέρδος δεν καταχωρείται. Όταν όµως η 
πραγµατική αξία του περιουσιακού στοιχείου που παραλήφθηκε µπορεί να παρέχει 
απόδειξη µιας ζηµιάς αποµείωσης στο περιουσιακό στοιχείο που παραδόθηκε, τότε 
πρέπει να καταχωρηθεί ζηµιά αποµείωσης της αξίας του στοιχείου που παραδόθηκε 
και η λογιστική αξία που παραµένει να εκχωρηθεί στο άλλο περιουσιακό στοιχείο. 
Για τον προσδιορισµό της αποµείωσης της αξίας ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου 
εφαρµόζεται το ∆.Λ.Π. 36 «Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων»17, σύµφωνα 
µε το οποίο, ζηµιά αποµείωσης υφίσταται όταν η λογιστική αξία του στοιχείου είναι 
µεγαλύτερη από το ανακτήσιµο ποσό του. 

Τέλος, δαπάνες που πραγµατοποιούνται για να δηµιουργήσουν µελλοντικά 
οικονοµικά οφέλη, αλλά τελικά δεν καταλήγουν στην δηµιουργία άυλου 

                                                 
16 Βλ. σελ. 75. 
17 Βλ. σελ. 97. 
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περιουσιακού στοιχείου, που πληρεί τα κριτήρια του πρότυπου πρέπει να 
καταχωρούνται στα αποτελέσµατα, γιατί η εσωτερική δηµιουργούµενη υπεραξία, 
όπως ονοµάζονται, δεν είναι αναγνωρίσιµη πηγή πόρων ελεγχόµενη από την 
επιχείρηση, που µπορεί να αποτιµάται αξιόπιστα στο κόστος της. Όµοιες διαφορές 
µεταξύ της αγοραίας αξίας µιας επιχείρησης και της λογιστικής αξίας της 
αναγνωρίσιµης καθαρής περιουσίας της δεν θεωρείται ότι αντιπροσωπεύουν άυλο 
περιουσιακό στοιχείο και συνεπώς τέτοιες διαφορές δεν πρέπει να καταχωρούνται. 
Οι δαπάνες όµως που γίνονται για συγκεκριµένο άυλο περιουσιακό στοιχεία µετά την 
καθιέρωση και την ολοκλήρωσή του αναγνωρίζονται µόνο ως έξοδα έναντι εσόδων 
και διαγράφονται µέσα από τα αποτελέσµατα της τρέχουσας χρήσης της επιχείρησης. 
Ο χειρισµός αυτός δεν ισχύει στις περιπτώσεις όπου οι εν λόγω δαπάνες βελτιώνουν 
τα αναµενόµενα οικονοµικά οφέλη πέραν των αρχικών στόχων και επιδιώξεων και 
έχουν γίνει αποκλειστικά και µόνο για το συγκεκριµένο στοιχείο. Στις περιπτώσεις 
όµως αυτές τα έξοδα προστίθενται στο κόστος του συγκεκριµένου άυλου 
περιουσιακού στοιχείου, ενώ έξοδα που σχετίζονται µε τη συντήρηση του 
διαγράφονται από τον λογαριασµό αποτελεσµάτων µέσα στην περίοδο την οποία 
έγιναν.  

Σύµφωνα µε το πρότυπο ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο µετά την αρχική του 
αναγνώριση θα πρέπει να εµφανίζεται στα βιβλία της επιχείρησης στην αρχική αξία 
κτήσης του µειωµένο µε την αντίστοιχη πρόβλεψη για απόσβεση. Μετά την 
αποτίµηση του άυλου περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να απεικονίζεται στην 
δίκαιη αξία του µειωµένη µε την αντίστοιχη πρόβλεψη για απόσβεση. Η διαφορά 
µεταξύ της αρχικής και δίκαιης αξίας του αποτελεί διαφορά επανεκτίµησης, η οποία 
αναγνωρίζεται άµεσα. Η επανεκτίµηση θα πρέπει να γίνεται σε τακτά χρονικά 
διαστήµατα, έτσι ώστε η µεταφερόµενη αξία να µην διαφέρει σηµαντικά από αυτή 
που θα προέκυπτε µέσα από την δίκαιη αξία τους. Εάν γίνεται επανεκτίµηση ενός 
άυλου περιουσιακού στοιχείου, τότε θα πρέπει να γίνεται επανεκτίµηση και των 
υπόλοιπων άυλων περιουσιακών στοιχείων της ίδιας κατηγορίας για τα οποία δεν 
έχει γίνει άλλη επανεκτίµηση στο παρελθόν. Θα πρέπει να γίνει διαµόρφωση της 
ετήσιας πρόβλεψης για απόσβεση (βλ. παρακάτω). Ακόµα, το πλεόνασµα που 
προκύπτει από την επανεκτίµηση πρέπει να µεταφερθεί στη πίστωση του 
λογαριασµού «Αποθεµατικό Επανεκτίµησης» εκτός κι αν σε προηγούµενη 
επανεκτίµηση προέκυψε ζηµιά, οπότε το πλεόνασµα µεταφέρεται στα αποτελέσµατα 
κατά την έκταση της ζηµιάς που προέκυψε και η µείωση που προκύπτει από την 
επανεκτίµηση αναγνωρίζεται ως έξοδο και µεταφέρεται στα αποτελέσµατα χρήσης 
της επιχείρησης, εκτός κι αν από προηγούµενη επανεκτίµηση προέκυψε πλεόνασµα, 
εποµένως η µείωση µεταφέρεται στο λογαριασµό «Αποτελέσµατα Επανεκτίµησης» 
κατά την έκταση του αποθεµατικού που υπάρχει.  
3.28.2. ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΑΠΟΣΒΕΣΗ 
 Το κάθε άυλο περιουσιακό στοιχείο θα πρέπει να αποσβένεται συστηµατικά 
κατά την διάρκεια της ωφέλιµης χρήσης του, χωρίς η διάρκεια της να ξεπερνά τα 20 
έτη. Η απόσβεση του περιουσιακού στοιχείου γίνεται ανεξάρτητα από την 
επανεκτίµηση, διότι τυχόν επανεκτίµηση επηρεάζει το ποσό της ετήσιας απόσβεσης 
κι όχι την διάρκεια της αναµενόµενης ωφέλιµης χρήσης του. Η ωφέλιµη χρήση του 
άυλου περιουσιακού στοιχείου επηρεάζεται από το επίπεδο αποδοτικότητας της 
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εκµετάλλευσης, τον αναµενόµενο κύκλο ζωής του προϊόντος συγκρινόµενο µε 
παρόµοια προϊόντα, τον κύκλο ή την αναµενόµενη συχνότητα παλαίωσης της 
τεχνολογίας, την σταθερότητα της ευρύτερης αγοράς και τυχόν αλλαγές στη ζήτηση 
των προϊόντων που παρέχονται από το εν λόγω περιουσιακό στοιχείο, τις 
αναµενόµενες αντιδράσεις από τον ανταγωνισµό, το επίπεδο των αναµενόµενων 
εξόδων συντήρησης από την απόκτηση των αναµενόµενων οικονοµικών 
ωφεληµάτων, την αναµενόµενη διάρκεια ελέγχου επί του εν λόγω περιουσιακού 
στοιχείου και την εξάρτηση της ωφέλιµης χρήσης του άυλου περιουσιακού στοιχείου 
από άλλα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης. 

Σε αντίθετη περίπτωση όπου η αναµενόµενη ωφέλιµη χρήση του άυλου 
περιουσιακού στοιχείου είναι µικρότερη των 20 ετών, συνήθως είναι εξαγορά 
δικαιωµάτων για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, τότε τα νοµικά δικαιώµατα που 
αποκτήθηκαν είναι ανανεώσιµα και η ανανέωση των δικαιωµάτων αυτών είναι 
βέβαιη και ενισχύεται από το ότι η δίκαιη αξία του στοιχείου δεν µειώνεται µε την 
πάροδο του χρόνου, ακόµα υπάρχουν ενδείξεις ανανέωσης της σύµβασης των 
δικαιωµάτων και οι απαιτούµενες προϋποθέσεις για την ανανέωση των συµβατικών 
δικαιωµάτων. 

Η προτεινόµενη µέθοδο, από το πρότυπο, για την απόσβεση των άυλων 
περιουσιακών στοιχείων είναι η ετήσια διαγραφή βάσει σταθερού συντελεστή µέσα 
από το λογαριασµό αποτελεσµάτων της επιχείρησης. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί κι η 
µέθοδος της φθίνουσας απόσβεσης ή η βάση των παραγοµένων µονάδων ως προς την 
αναµενόµενη συνολική ποσότητα. Ή µπορεί να εφαρµοστεί οποιαδήποτε µέθοδος 
θεωρείται η καταλληλότερη και συµβαδίζει µε το σχήµα άντλησης των οικονοµικών 
ωφεληµάτων. Παρόλο που υπάρχει η δυνατότητα επιλογής της µεθόδου απόσβεσης 
από την επιχείρηση αυτή θα πρέπει να είναι σταθερή για όλη την αναµενόµενη 
ωφέλιµη χρήση του περιουσιακού στοιχείου, διαφορετικά θα πρέπει να εφαρµοστούν 
οι οδηγίες για την αλλαγή της ακολουθούµενης λογιστικής αρχής.  

Η υπολειµµατική αξία ενός στοιχείου είναι µηδενική εκτός κι αν υπάρχει 
ανειληµµένη υποχρέωση από τρίτο για την αγορά του άυλου περιουσιακού στοιχείου 
µε τη λήξη της ωφέλιµης χρήσης του ή εάν υπάρχει ενεργός αγορά για το στοιχείου 
αυτό η οποία καθορίζει και την υπολειµµατική του αξία. Τα κέρδη ή οι ζηµιές που 
προκύπτουν από την απόσυρση ή την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου πρέπει 
να αναγνωρίζονται άµεσα στο λογαριασµό αποτελεσµάτων εντός της χρονικής 
περιόδου που προέκυψαν.  

 
3.28.3. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΆΥΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
 Οι οικονοµικές καταστάσεις θα πρέπει να περιέχουν την αναµενόµενη περίοδο 
της ωφέλιµης χρήσης τους, τη µέθοδο και τα ποσοστά που εφαρµόζονται για την 
απόσβεσή τους, το ύψος της µεικτής µεταφερόµενης αξίας τους, το ύψος της 
συσσωρευµένης πρόβλεψης για απόσβεση και τα ποσά της ετήσιας απόσβεσης που 
περιλαµβάνονται στο λογαριασµό των αποτελεσµάτων της επιχείρησης. Επιπλέον 
πληροφορίες που θα πρέπει να παρέχονται είναι η ανάλυση της κίνησης του 
µεταφερόµενου υπολοίπου από την αρχή και µέχρι το τέλος του έτους 
παρουσιάζοντας προσθήκες – διαχωρισµό από εσωτερική ανάπτυξη ή απόκτηση από 
συγχώνευση, διαγραφές και πωλήσεις, διαφοροποιήσεις της αξίας λόγω 
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επανεκτίµησης, ζηµιές που έχουν αναγνωριστεί κατά την διάρκεια της χρήσης και το 
ποσό της ετήσιας πρόβλεψης για απόσβεση. Ακόµα, θα πρέπει να παρέχονται 
πληροφορίες σχετικά µε το είδος και την επίδραση των αλλαγών στους λογιστικούς 
υπολογισµούς, οι οποίοι προκάλεσαν σηµαντική επίδραση στα αποτελέσµατα της 
τρέχουσας χρήσης και προήλθαν από αλλαγές στην περίοδο ή τη µέθοδο της 
απόσβεσης.  

Όταν ένα περιουσιακό στοιχείο εµφανίζεται µε αξία από επανεκτίµηση, τότε 
πρέπει να αναφέρεται η ηµεροµηνία της επανεκτίµησης, η αναπόσβεστη αξία του, ή 
η υποτιθέµενη αξία του, όταν δεν έχει γίνει η επανεκτίµηση. Κατά την παρουσίαση 
των άυλων περιουσιακών στοιχείων, το πρότυπο δίνει την δυνατότητα να 
εµφανιστούν σε δύο οµάδες, στην µια αυτά που η µεταφερόµενη αξία τους είναι η 
αρχική και σε αυτά που έχουν επανεκτιµηθεί. Τέλος, θα πρέπει να περιέχεται το 
συνολικό ποσό από έρευνες και ανάπτυξη που έχουν διαγραφεί σαν έξοδα κατά τη 
διάρκεια του έτους.  

 
3.29. ∆.Λ.Π. 39 «ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ: ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ 
ΚΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ» 

Το ∆.Λ.Π. 39 τέθηκε σε εφαρµογή για τις οικονοµικές καταστάσεις που 
καλύπτουν τα οικονοµικά έτη που αρχίζουν την ή µετά την 01/01/2001. Το πρότυπο 
καθορίζει τις αρχές επί των οποίων πρέπει να στηρίζεται η αναγνώριση και 
αποτίµηση των χρηµατοοικονοµικών µέσων, τις πληροφορίες και γνωστοποιήσεις 
που πρέπει να παρέχονται στις οικονοµικές καταστάσεις για τα µέσα αυτά. Το 
πρότυπο 39 αναφέρεται σε όλα σχεδόν τα περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού και 
παθητικού εκτός από τα πάγια, ασώµατα και ενσώµατα, τις συµµετοχές σε άλλες 
επιχειρήσεις, τα έξοδα πολυετούς απόσβεσης και τα αποθέµατα.  
 
3.29.1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 
 Γενικός κανόνας του προτύπου είναι ότι όλα τα χρηµατοοικονοµικά µέσα 
πρέπει να αποτιµώνται κατά την αρχική τους αναγνώριση στην τιµή κόστους που 
θεωρείται ως «δίκαιη αξία» του τιµήµατος που δόθηκε ή παρελήφθη κατά την 
συναλλαγή. Όταν η δίκαιη αξία στηρίζεται στις τιµές της αγοράς, οι οποίες δεν 
µπορούν να καθοριστούν µε ακρίβεια, τότε ως δίκαιη αξία του τιµήµατος 
υπολογίζεται το συνολικό ποσό των αναµενόµενων µελλοντικών εισπράξεων ή 
πληρωµών, προεξοφληµένων µε τα αντίστοιχα επιτόκια στην ισχύουσα αγορά, µε 
την προϋπόθεση ότι το αποτέλεσµα θα ήταν σηµαντικά διαφορετικό εάν 
εφαρµόζονταν συντελεστές που χρησιµοποιούνται σε παρόµοιες περιπτώσεις. 
Εξαίρεση στον γενικό κανόνα αποτίµησης αποτελούν τα δάνεια και οι απαιτήσεις 
που δεν διατηρούνται για λόγους εµπορίας από την επιχείρηση, οι επενδύσεις οι 
οποίες διατηρούνται µέχρι την λήξη τους, τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του 
ενεργητικού για τα οποία δεν προσδιορίζεται οποιαδήποτε αξία στην αγορά και οι 
επενδύσεις οι οποίες δεν έχουν ηµεροµηνία λήξης. Οι παραπάνω εξαιρέσεις 
αποτιµώνται στην τιµή κτήσης τους.  

Το κόστος απόσβεσης ενός χρηµατοοικονοµικού στοιχείου ενεργητικού 
αποτελούν οι πληρωµές ή η διαφορά µεταξύ της αρχικής αξίας του και του ποσού 
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που προκύπτει κατά τη λήξη του ή οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισµένη ζηµιά. Το 
υπόλοιπο που παραµένει από την αξία µετά την µείωση µε την απόσβεση, αποτελεί 
το αναπόσβεστο κόστος του στοιχείου.  

Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού 
χωρίζονται στις εξής κατηγορίες: 
1. Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού ή παθητικού που διατηρούνται για 

εµπορικούς λόγους. Αυτά έχουν αγοραστεί ή δηµιουργηθεί µε σκοπό το εµπορικό 
κέρδος, που πιθανόν να προκύψει µέσα από βραχυπρόθεσµες διακυµάνσεις τιµών 
ή του µεικτού περιθωρίου κέρδους. Τέτοια στοιχεία ενεργητικού είναι όλα όσα 
αποτελούν µέρος του χαρτοφυλακίου. 

2. Επενδύσεις που διατηρούνται µέχρι τη λήξη τους. Αποτελούν στοιχεία του 
ενεργητικού µε ηµεροµηνία λήξης, τα οποία η επιχείρηση δεν προτίθεται να 
πουλήσει, αλλά να τα διατηρήσει µέχρι την ηµεροµηνία λήξης τους.  

3. ∆άνεια και εισπρακτέα ποσά που δηµιουργήθηκαν µέσα από τις λειτουργίες της 
επιχείρησης. Αυτά είναι τα στοιχεία του ενεργητικού τα οποία δηµιουργήθηκαν 
µε την παροχή, µέσα από τους χρηµατοοικονοµικούς πόρους της επιχείρησης, απ’ 
ευθείας σε τρίτους, µετρητών, αγαθών ή υπηρεσιών και τα οποία δηµιούργησαν 
οφειλέτες της επιχείρησης. Οι απαιτήσεις αυτές δεν διατηρούνται για εµπορικούς 
λόγους, δηλαδή προς διάθεση στο εγγύς µέλλον. Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα 
αυτά δεν έχουν ηµεροµηνία λήξης και ταξινοµούνται χωριστά από τα υπόλοιπα 
στοιχεία για σκοπούς παρουσίασης στις οικονοµικές καταστάσεις.  

4. Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού διαθέσιµα προς πώληση. Είναι όλα τα 
στοιχεία ενεργητικού τα οποία δεν ανήκουν σε καµία από τις προηγούµενες 
κατηγορίες και δεν αποτελούν δάνεια ή απαιτήσεις που έχουν δηµιουργηθεί 
«εσωτερικά» από την επιχείρηση.  

Η µέθοδος αποτίµησης χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου που δεν 
χαρακτηρίζεται πλέον ότι διατηρείται µέχρι τη λήξη του, θα πρέπει να 
αντικαθίσταται µε αυτή της «δίκαιης αξίας». Όταν η αποτίµηση γίνεται µε βάση τις 
τιµές της αγοράς οι οποίες στο παρελθόν δεν ήταν δυνατόν να καθοριστούν µε 
αξιοπιστία, (βλ. χειρισµό παραπάνω), ενώ σε κάποια µελλοντική στιγµή είναι 
δυνατός ο καθορισµός αξιόπιστης αποτίµησης, το εν λόγω στοιχείο θα πρέπει να 
αποτιµηθεί στη «δίκαιη αξία» µε βάση τα νέα στοιχεία. Όταν οι λόγοι για τους 
οποίους η αποτίµηση ενός χρηµατοοικονοµικού στοιχείου βασιζόταν στη «δίκαιη 
αξία» του δεν υπάρχουν πλέον, τότε η αποτίµηση γίνεται στο αναπόσβεστο κόστος 
όπου, σαν αναπόσβεστο κόστος, εκλαµβάνεται η αναπόσβεστη «δίκαιη αξία» του 
κατά την ηµεροµηνία της αλλαγής.  

Όλα τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του παθητικού θα πρέπει µετά την αρχική 
τους αναγνώριση να αποτιµώνται µε βάση το αναπόσβεστο κόστος τους, εκτός από 
τα παράγωγα υποχρεώσεων και τα στοιχεία παθητικού που διατηρούνται για 
εµπορικούς λόγους, όπου αυτά θα πρέπει να αποτιµώνται στη δίκαιη αξία τους. 
Παράγωγα υποχρεώσεων τα οποία θα πρέπει να εξοφληθούν µε την παράδοση 
τίτλων συµµετοχή, µε τους οποίους είναι συνδεδεµένα και οι οποίοι δεν είναι 
εισηγµένοι στο χρηµατιστήριο, θα πρέπει να αποτιµώνται στην πραγµατική τους 
αξία, για το λόγο ότι δεν µπορεί να καθοριστεί µε ακρίβεια και αξιοπιστία η δίκαιη 
αξία τους. Η δίκαιη αξία ενός χρηµατοοικονοµικού µέσου µπορεί να υπολογιστεί µε 
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ακρίβεια κι αξιοπιστία όταν το εύρος των διακυµάνσεων των υπολογισµών της 
δίκαιης αξίας δεν είναι σηµαντικό. Ο υπολογισµός γίνεται αξιόπιστα όταν το 
χρηµατοοικονοµικό µέσο είναι εγγεγραµµένο σε ενεργή αγορά διαπραγµάτευσης 
χρεογράφων και η αξία του καθορίζεται µέσα από αυτό ή έχει αποτιµηθεί από 
ανεξάρτητους εκτιµητές του είδους και οι αναµενόµενες µελλοντικές ταµειακές ροές 
µπορεί να υπολογιστούν µε σχετική ακρίβεια ή η βάση υπολογισµού του στηρίζεται 
σε κάποιο πρότυπο υπολογισµό όπου τα δεδοµένα που χρησιµοποιούνται 
προέρχονται µέσα από την προαναφερόµενη ενεργή αγορά.  
 
3.29.2. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 
 Η καταχώρηση ενός χρηµατοοικονοµικού µέσου στα λογιστικά βιβλία της 
επιχείρησης γίνεται µόνο όταν δηµιουργείται ή ολοκληρώνεται η συµβατική σχέση 
της επιχείρησης µε το τρίτο πρόσωπο. Η καταχώρηση γίνεται µε δύο τρόπους 
ανάλογα µε το αν θα υπολογιστούν µε την αξία κτήσης ή µε την τιµή αποτίµησής 
τους κατά την: 
� Ηµεροµηνία εµπορίας, δηλαδή την ηµεροµηνία κατά την οποία η επιχείρηση 

δεσµεύεται να αγοράσει ή να πουλήσει ένα περιουσιακό στοιχείο. Η 
λογιστικοποίηση κατά την ηµεροµηνία εµπορίας αναφέρεται στην καταχώρηση 
του περιουσιακού στοιχείου που αγοράζει και την υποχρέωση που δηµιουργείται 
παράλληλα κατά την ηµεροµηνία της εµπορίας ή αναίρεση της καταχώρησης του 
περιουσιακού στοιχείου που πωλείται και αναγνώριση της οφειλής του αγοραστή 
στην ηµεροµηνία της συναλλαγής. Βάσει της µεθόδου αυτής, η καταχώρηση 
γίνεται κατά την ηµεροµηνία της δέσµευσης της επιχείρησης όπου χρεώνεται το 
περιουσιακό στοιχείο και πιστώνεται η υποχρέωση που δηµιουργήθηκε. 
Οποιοδήποτε αποτέλεσµα αποτίµησης προκύπτει για τα χρηµατοοικονοµικά µέσα 
που εµφανίζονται στη δίκαιη αξία τους αυτό χρεώνεται ή πιστώνεται στο 
λογαριασµό του χρηµατοοικονοµικού µέσου και πιστώνεται ή χρεώνεται ο 
αντίστοιχος λογαριασµός «ιδίων συµφερόντων» ή «αποτελεσµάτων χρήσης».  

� Ηµεροµηνία διακανονισµού, δηλαδή την ηµεροµηνία κατά την οποία γίνεται η 
παράδοση ενός στοιχείου ενεργητικού από ή προς την επιχείρηση. Η 
λογιστικοποίηση κατά την ηµεροµηνία διακανονισµού αναφέρεται στην 
καταχώρηση του περιουσιακού στοιχείου κατά την ηµεροµηνία µεταβίβασης του 
προς την επιχείρηση ή την αναίρεση της καταχώρησης του περιουσιακού 
στοιχείου που µεταβιβάζεται ή µεταφέρεται από την επιχείρηση 

Το κέρδος ή η ζηµιά που προέρχεται από τα χρηµατοοικονοµικά µέσα τα 
οποία έχουν καταχωρηθεί σε τιµές κόστους θα πρέπει να αναγνωρίζονται στα 
αποτελέσµατα της τρέχουσας χρήσης. Η διαφορά αυτή, δηλαδή το κέρδος ή η ζηµιά, 
πιθανόν να προέρχεται από την πλήρη εξόφληση ή είσπραξη του εν λόγω µέσου, ή 
λόγω ζηµιάς από µείωση της αξίας του.  
 
3.29.3. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 
 Σύµφωνα µε το πρότυπο θα πρέπει να παρέχονται πληροφορίες σχετικά µε τις 
σηµαντικές προϋποθέσεις και µεθόδους που εφαρµόστηκαν για τον καθορισµό της 
δίκαιης αξίας των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων, µε τα κέρδη ή τις ζηµιές που 
προέκυψαν από την αλλαγή της δίκαιης αξίας των διαθεσίµων προς πώληση που 
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έχουν µεταφερθεί στην καθαρή θέση της επιχείρησης, µε τις αγορές και τις πωλήσεις 
για κάθε µια από τις τρείς βασικές κατηγορίες χρηµατοοικονοµικών µέσων που 
έχουν αναγνωριστεί κατά την ηµεροµηνία αγοράς ή εξόφλησής τους.  

Για τα κέρδη ή τις ζηµιές που προέκυψαν από χρηµατοοικονοµικά µέσα 
«διαθέσιµα προς πώληση» και έχουν αναγνωριστεί στην καθαρή θέση, θα πρέπει να 
αναφέρεται το ύψος του ποσού που έχει καταχωρηθεί και οποιοδήποτε άλλο ποσό 
έχει µεταφερθεί από την καθαρή θέση στο λογαριασµό αποτελεσµάτων χρήσης.  

Ακόµα πρέπει να γίνεται αναφορά στους λόγους για τους οποίους δεν ήταν 
δυνατή η αποτίµηση στη δίκαιη αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων που τυχόν 
εµφανίζονται στην «αποσβεσµένη µεταφερόµενη αξία» τους. Ακόµα, πρέπει να 
γίνεται ειδική αναφορά σε σηµαντικά έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές που 
προέκυψαν κατά την διάρκεια της χρήσης και περιλαµβάνονται στο λογαριασµό 
αποτελεσµάτων ή στην καθαρή θέση, για τα οποία πρέπει να αναφερθεί το συνολικό 
ποσό των εσόδων και των εξόδων ξεχωριστά και τα πραγµατοποιηθέντα ή µη 
πραγµατοποιηθέντα κέρδη ή ζηµιές από τα χρηµατοοικονοµικά µέσα προς πώληση 
και προέρχονται από αποτίµηση της δίκαιης αξίας τους ή από αναίρεση 
καταχώρησης και περιλαµβάνονται στα αποτελέσµατα της επιχείρησης. Εάν η 
αποτίµηση ενός µέσου διαφοροποιήθηκε στην «µεταφερόµενη» αξία του από την 
«δίκαιη», τότε θα πρέπει να δοθούν επεξηγήσεις για τους λόγους που οδήγησαν στην 
απόφαση αυτή.  

Όταν  επιχείρηση συνάπτει δάνειο θα πρέπει οι οικονοµικές καταστάσεις της 
να παρέχουν τη µεταφερόµενη αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων που δόθηκαν 
ως εγγύηση, όπως και τους σηµαντικούς όρους και συνθήκες σχετιζόµενες µε την 
εγγύηση. Εάν η επιχείρηση είναι ο δανειστής τότε στις οικονοµικές της καταστάσεις 
θα πρέπει να παρέχει πληροφορίες σχετικά µε την δίκαιη αξία των εγγυήσεων που 
έγιναν αποδεκτές κι εάν είναι διαπραγµατεύσιµες χωρίς την ύπαρξη οποιασδήποτε 
παράβασης από πλευράς δανειζόµενου, την δίκαιη αξία των εγγυήσεων που 
πωλήθηκαν ή διαπραγµατεύτηκαν και οποιουσδήποτε σηµαντικούς όρους ή 
συνθήκες περιέχονται στις εγγυήσεις.  

Εκτός από τις προαναφερθέντες πληροφορίες θα πρέπει να παρέχονται και οι 
πληροφορίες που αναφέρονται στο ∆.Λ.Π. 32 «Χρηµατοπιστωτικά µέσα: 
καταχώρηση και αποτίµηση»18.  

 
 
 

3.30. ∆.Λ.Π. 40 «ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ» 
Το ∆.Λ.Π. 40 αναθεωρήθηκε το 2000 και εφαρµόζεται για τις ετήσιες 

οικονοµικές καταστάσεις που καλύπτουν τις χρήσεις από την 01/01/2001 ή µετά από 
αυτήν. Σκοπός του πρότυπου αυτού είναι να καθορίσει τη λογιστική αντιµετώπιση 
των επενδύσεων σε ακίνητα και τις σχετικές υποχρεώσεις για γνωστοποίηση. Η 
λογιστική αντιµετώπιση περιλαµβάνει την καταχώρηση και αποτίµηση των 
επενδύσεων σε ακίνητα που κατέχονται από µισθωτή βάσει χρηµατοδοτικής 
µίσθωσης, καθώς και των επενδύσεων σε ακίνητα που έχουν εκτιµηθεί βάσει 

                                                 
18 Βλ. σελ. 91. 
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λειτουργικής µίσθωσης και των επενδύσεων σε ακίνητα που έχουν εκµισθωθεί βάσει 
λειτουργικής µίσθωσης.  

Οι επενδύσεις σε ακίνητα κατέχονται για αποκόµιση ενοικίων, για κεφαλαιακή 
ενίσχυση ή και για τα δύο. Παραδείγµατα επενδύσεων σε ακίνητα είναι το 
κατεχόµενο έδαφος για µακρόχρονη κεφαλαιακή ενίσχυση και όχι για πώληση κατά 
τη συνήθη πορεία των εργασιών της επιχείρησης. Ακόµα, το έδαφος που αποκτάται 
χωρίς συγκεκριµένο προσδιορισµό χρήσης στο άµεσο µέλλον, θεωρείται ότι 
κατέχεται για κεφαλαιακή ενίσχυση. Το ιδιόκτητο κτίριο, ή κατεχόµενο βάσει 
χρηµατοδοτικής µίσθωσης ή µισθωµένο µε βάση λειτουργική µίσθωση αποτελεί κι 
αυτό επένδυση ακινήτου. Ακόµα, και το κενό κτίριο το οποίο κατέχεται για να 
µισθωθεί µε βάσει λειτουργική µίσθωση. Όπως γίνεται κατανοητό τα ακίνητα που 
κατέχονται για πώληση ή είναι υπό κατασκευή για λογαριασµό τρίτων, ή 
χρησιµοποιούνται από τον ιδιοκτήτη και το προσωπικό δεν αποτελούν επένδυση σε 
ακίνητα. 
 
3.30.1. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ 
 Η επένδυση σε ακίνητα καταχωρείται ως περιουσιακό στοιχείο όταν είναι 
πιθανόν ότι τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη που συνδέονται µε την επένδυση θα 
εισρεύσουν στην επιχείρηση και το κόστος τις επένδυσης µπορεί να αποτιµηθεί 
αξιόπιστα. Η αρχική καταχώρηση και αποτίµηση της επένδυσης γίνεται στο κόστος 
κτήσης της, το οποίο συντίθεται από την αγοραία τιµή του και από κάθε άµεσα 
επιρριπτόµενο έξοδο. Για το κόστος µιας ιδιοκατασκευαζόµενης επένδυσης σε 
ακίνητο µέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής εφαρµόζεται το ∆.Λ.Π. 16 
«Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις». Μετά την ηµεροµηνία αυτή το ακίνητο καθίσταται 
επένδυση και από τότε εφαρµόζεται το πρότυπο αυτό. Το κόστος µιας επένδυσης σε 
ακίνητο δεν αυξάνεται µε έξοδα εκκίνησης, ούτε µε αρχικές λειτουργικές ζηµιές που 
πραγµατοποιούνται πριν η επένδυση επιτύχει το προγραµµατισµένο επίπεδο 
απασχόλησης ή ανώµαλα κονδύλια άχρηστου υλικού, εργασίας και άλλων πόρων 
που πραγµατοποιούνται κατά την κατασκευή ή αξιοποίηση του ακινήτου. Όσον 
αφορά την πληρωµή της επένδυσης, εάν αυτή αναβάλλεται, το κόστος του ακινήτου 
είναι η ισοδύναµη τοις µετρητοίς τιµή. Η διαφορά µεταξύ αυτού του ποσού και του 
συνόλου των πληρωµών καταχωρείται ως δαπάνη τόκου καθ’ όλη την περίοδο της 
πίστωσης. Τέλος, οι δαπάνες που πραγµατοποιούνται µετά την ολοκλήρωση της 
επένδυσης σε ακίνητο, προστίθενται στη λογιστική αξία της επένδυσης εάν 
πιθανολογείται ότι µελλοντικά οικονοµικά οφέλη, επί πλέον των αρχικά 
εκτιµηθέντων θα εισρεύσουν στην επιχείρηση. Όλες οι άλλες µεταγενέστερες 
δαπάνες πρέπει να καταχωρούνται ως έξοδα στη χρήση στην οποία 
πραγµατοποιούνται.  
 
3.30.2. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ 
 Για την αποτίµηση των επενδύσεων σε ακίνητα πρέπει κατά την αρχική τους 
αναγνώριση να αποτιµώνται σε αξία κτήσης πλέον οποιωνδήποτε εξόδων για την 
ολοκλήρωση της συναλλαγής. Μετά την απόκτηση και καταχώρησή τους υπάρχουν 
δύο µέθοδοι αποτίµησης, η µέθοδος της πραγµατικής αξίας και η µέθοδος του 
κόστους, η επιχείρηση θα πρέπει να επιλέξει µια από τις µεθόδους.  
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� Μέθοδος πραγµατικής αξίας. Μετά την αρχική καταχώρηση, η επιχείρηση πρέπει 
να αποτιµά ολόκληρη την επένδυση της στην πραγµατική αξία, εκτός από την 
περίπτωση όπου η πραγµατική αξία της επένδυσης δεν µπορεί να 
πραγµατοποιηθεί αξιόπιστα, σε αυτή την περίπτωση η αποτίµηση γίνεται µε τη 
βασική µέθοδο του ∆.Λ.Π. 16 «Ασώµατες ακινητοποιήσεις». Πιθανά κέρδη ή 
ζηµιές που ίσως προκύψουν από µια µεταβολή στην πραγµατική αξία της 
επένδυσης σε ακίνητα πρέπει να συµπεριλαµβάνονται στα αποτελέσµατα της 
χρήσης, κατά την οποία προέκυψαν. Η πραγµατική αξία είναι συνήθως η αγοραία 
αξία των ακινήτων, χωρίς την έκπτωση των δαπανών συναλλαγής. Η καλύτερη 
ένδειξη της πραγµατικής αξίας δίνεται κυρίως από τρέχουσες τιµές σε µια ενεργό 
αγορά για όµοιο ακίνητο στην ίδια τοποθεσία και κατάσταση. Κατά τον 
προσδιορισµό της πραγµατικής αξίας των επενδύσεων σε ακίνητα πρέπει να 
δίνεται προσοχή, ώστε να αποφεύγεται διπλός υπολογισµός περιουσιακών 
στοιχείων τα οποία καταχωρούνται ξεχωριστά στον Ισολογισµό, όπως για 
παράδειγµα ένα κτίριο γραφείων ενοικιάζεται επιπλωµένο, η πραγµατική του 
αξία περιλαµβάνει και την πραγµατική αξία της επίπλωσης, η οποία δεν πρέπει 
να καταχωρείται χωριστά. Όταν η επιχείρηση δεν είναι σε θέση να προσδιορίζει 
την πραγµατική αξία της επένδυσης µε αξιοπιστία σε συνεχή βάση, τότε η 
επένδυση αυτή αποτιµάται σύµφωνα µε τη βασική µέθοδο του ∆.Λ.Π. 16, σε 
αυτή την περίπτωση η υπολειµµατική αξία της επένδυσης πρέπει να αποτιµάται 
στο µηδέν και η µέθοδος του κόστους να εφαρµόζεται µέχρι τη διάθεση της 
επένδυσης.  

� Μέθοδος του κόστους. Μετά την αρχική καταχώρηση, η επιχείρηση πρέπει να 
αποτιµά έτσι όλες τις επενδύσεις της σε ακίνητα, χρησιµοποιώντας τη µέθοδο 
που περιλαµβάνεται στο ∆.Λ.Π. 16 «Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις», δηλαδή στο 
κόστος, µείον τις σωρευµένες αποσβέσεις και τις σωρευµένες ζηµιές αποµείωσης 
της αξίας αυτών.  

 
3.30.3. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥΣ 
 Μεταφορές µεταξύ των κατηγοριών ακινήτων πρέπει να γίνονται µόνο όταν 
υπάρχει µεταβολή στη χρήση τους, όπως για παράδειγµα η έναρξη 
ιδιοχρησιµοποίησης από τον ιδιοκτήτη, για µια µεταφορά από επενδύσεις σε 
ακίνητα σε ιδιοχρησιµοποιούµενα.  

Κάθε διαφορά κατά την ηµεροµηνία µεταξύ λογιστικής αξίας του ακινήτου 
σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 16 και της πραγµατικής του αξίας, αντιµετωπίζεται ως 
διαφορά αναπροσαρµογής σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 16. Αυτό σηµαίνει ότι: 
� Κάθε προκύπτουσα µείωση στη λογιστική αξία του ακινήτου καταχωρείται στα 

αποτελέσµατα χρήσης. Αν όµως για το ακίνητο υπάρχει µια διαφορά 
αναπροσαρµογής, καταχωρηµένη στην καθαρή θέση, τότε η ζηµιά ανάγεται σε 
µείωση της αναπροσαρµογής και το τυχόν υπόλοιπο καταχωρείται στα 
αποτελέσµατα χρήσεως.  

� Κάθε προκύπτουσα αύξηση στη λογιστική αξία αντιµετωπίζεται ως εξής: 
o Κατά την έκταση που η αύξηση αναστρέφει µια προηγούµενη ζηµιά 

αποµείωσης της αξίας για αυτό το ακίνητο, η αύξηση καταχωρείται στα 
αποτελέσµατα χρήσης. Το ποσό που καταχωρείται στα αποτελέσµατα χρήσεως 
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δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό που χρειάζεται για την αποκατάσταση της 
λογιστικής αξίας που υπήρχε πριν την καταχώρηση της µείωσης της αξίας του 
ακινήτου. 

o Κάθε αποµένον υπόλοιπο της αύξησης πιστώνεται αµέσως στην καθαρή θέση 
σε λογαριασµό µε τίτλο «∆ιαφορές Αναπροσαρµογής». Με τη διάθεση του 
περιουσιακού στοιχείου οι «∆ιαφορές Αναπροσαρµογής» µεταφέρονται στα 
κέρδη εις νέον αµέσως και όχι µέσω του λογαριασµού των αποτελεσµάτων 
χρήσεως. 
Για µια µεταφορά αποθέµατος σε επενδύσεις σε ακίνητα, που απεικονίζονται 

στην πραγµατική αξία, κάθε διαφορά µεταξύ της πραγµατικής αξίας του ακινήτου 
κατά την ηµεροµηνία αυτή και της προηγούµενης λογιστικής αξίας, πρέπει να 
καταχωρείται στα αποτελέσµατα χρήσεως. Όταν µια επιχείρηση ολοκληρώνει την 
κατασκευή ή αξιοποίηση µιας ιδιοκατασκευαζόµενης επένδυσης, που θα 
απεικονίζεται στην πραγµατική αξία, κάθε διαφορά µεταξύ, της πραγµατικής αξίας 
του ακινήτου κατά την ηµεροµηνία αυτή και της προηγούµενης λογιστικής αξίας, 
πρέπει να καταχωρείται επίσης στα αποτελέσµατα χρήσεως. 

Όταν το περιουσιακό στοιχείο αποτιµάται µε την µέθοδο του κόστους, τότε 
οποιαδήποτε αλλαγή γίνεται µε βάση τη µεταφερόµενη αξία του και δεν γίνεται 
οποιαδήποτε αποτίµηση.  
 
3.30.4. ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
 Μια επένδυση πρέπει να διαγράφεται από τον Ισολογισµό κατά τη διάθεση της 
ή όταν η επένδυση αποσύρεται από τη χρήση και δεν αναµένονται µελλοντικά 
οικονοµικά οφέλη από τη διάθεσή της. Πιθανά κέρδη ή ζηµιές που προκύπτουν από 
την απόσυρση ή διάθεση µιας επένδυσης σε ακίνητο, καταχωρούνται στα 
αποτελέσµατα χρήσης, µε την επιφύλαξη της πώλησης µε επαναµίσθωση (∆.Λ.Π. 
17). Τα κέρδη ή οι ζηµιές προκύπτουν από τη διαφορά µεταξύ του προϊόντος που 
λήφθηκε από τη διάθεση και της λογιστικής αξίας του στοιχείου κατά την 
ηµεροµηνία αυτή. Αν η λαµβανόµενη αντιπαροχή αναβάλλεται τότε η αξία της 
πώλησης θεωρείται η ισοδύναµη µε συνήθεις πιστωτικούς όρους. Κάθε διαφορά 
µεταξύ ονοµαστικής και ισοδύναµης αξίας θεωρείται έσοδο τόκου σύµφωνα µε το 
∆.Λ.Π 18 «Έσοδα». 
 
3.30.5. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ 
 Για τα περιουσιακά στοιχείου που αποκτήθηκαν βάσει µίσθωσης, οι 
απαιτούµενες πληροφορίες και στοιχεία είναι ίδιες µε αυτές που απαιτεί το ∆.Λ.Π. 17 
«Μισθώσεις»19. Για τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία, ανεξάρτητα από τη µέθοδο 
αποτίµησης τους, πρέπει να αναφέρονται τα εξής: 
� Τα κριτήρια βάσει των οποίων έγινε η διάκριση των στοιχείων σε στοιχεία προς 

επένδυση, προς ιδιόχρηση, πώληση κλπ. 
� Η µέθοδος και οι προϋποθέσεις που εφαρµόστηκαν για την αποτίµηση των 

περιουσιακών στοιχείων στην πραγµατική αξία τους. 

                                                 
19 Βλ. σελ. 57. 
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� Εάν η αποτίµηση στην πραγµατική αξία έγινε από εκτιµητή που είχε τα 
απαιτούµενα από το νόµο προσόντα. 

� Τα έσοδα και τα έξοδα που περιλαµβάνονται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων και 
προέρχονται από µισθώσεις επενδύσεων.  

� Οι τυχόν περιορισµοί που υφίστανται ως προς την πώληση τους.  
� Οι σηµαντικές συµβάσεις που σχετίζονται µε αυτά, όπως οι συµβάσεις αγοράς 

κατασκευής κλπ. 
Όταν η αποτίµηση γίνεται µε την µέθοδο της πραγµατικής αξίας θα πρέπει να 

παρέχονται επιπλέον πληροφορίες όσον αφορά την διαφοροποίηση του υπολοίπου 
έναρξης χρήσης µε αυτό της έναρξης, όπως για παράδειγµα προσθήκες από αγορές ή 
µεταγενέστερες κεφαλαιοποιήσεις ή προερχόµενες από συγχωνεύσεις. Και άλλες 
κινήσεις όπως τις πωλήσεις, το πλεόνασµα από αποτίµηση και συναλλαγµατικές 
διαφορές από µετατροπή οικονοµικών καταστάσεων οικονοµικής µονάδας στο 
εξωτερικό. 

Όταν η αποτίµηση των περιουσιακών στοιχείων επένδυσης βασίζεται στη 
µέθοδο που υποδεικνύεται από το ∆.Λ.Π. 16 «Ενσώµατες ακινητοποιήσεις», λόγω 
έλλειψης πληροφοριών θα πρέπει να γίνεται περιγραφή του περιουσιακού στοιχείου 
στο οποίο έγινε η επένδυση. Όσον αφορά την αποτίµηση θα πρέπει να γίνεται 
αναφορά στους λόγους για τους οποίους η πραγµατική αξία του δεν µπορούσε να 
καθοριστεί µε αξιοπιστία. Για τις πωλήσεις χρειάζεται µια αναφορά στο γεγονός ότι 
η πώληση δεν βασίστηκε στην πραγµατική αξία, ακόµα στο µεταφερόµενο κατά την 
πώληση υπόλοιπο και στα κέρδη ή τις ζηµιές που έχουν αναγνωριστεί. 

Όταν η αποτίµηση βασίζεται στη «µέθοδο του κόστους», τότε πρέπει να 
παρέχονται οι ακόλουθες επιπρόσθετες πληροφορίες: 
� Αποσβέσεις: η εφαρµοζόµενη µέθοδο και η αναµενόµενη ωφέλιµη περίοδος 

χρήσης ή ο συντελεστής απόσβεσης. 
� Υπόλοιπο: συµφωνία µεταξύ του µεταφεροµένου υπολοίπου από την 

προηγούµενη χρήση και αυτού που προέκυψε κατά το τέλος της χρήσης, 
παρέχοντας πληροφορίες σχετικά µε τις αγορές και τις κεφαλαιοποιήσεις των 
εξόδων και τις αποκτήσεις από συγχωνεύσεις. Ακόµα χρήσιµο θα ήταν να δοθούν 
πληροφορίες για τις πωλήσεις, τις αποσβέσεις και τις συναλλαγµατικές διαφορές, 
από την µετατροπή οικονοµικών καταστάσεων οικονοµικής µονάδας στο 
εξωτερικό και στις µεταβολές χαρακτηρισµού από ιδιόχρηση σε πώληση κλπ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΑ 4: ΣΥΓΚΡΙΣΗ Ε.Γ.Λ.Σ & ∆.Λ.Π. 
 

Τα ∆.Λ.Π. διαφέρουν µε το Ε.Γ.Λ.Σ. όχι όµως σε όλα τα πρότυπα. Οι 
κυριότερες διαφορές µεταξύ τους υπάρχουν στα ∆.Λ.Π. 1, 2, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 23, 31, 34, 36, 37, 38, 40 και 41. Παρακάτω αναφέρονται µόνο οι 
διαφορές που αφορούν τα ∆.Λ.Π. τα οποία έχουν εφαρµογή σε µια ξενοδοχειακή 
µονάδα.  
 
4.1. Ε.Γ.Λ.Σ. & ∆.Λ.Π. 1  

Σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 1 οι οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν τον 
ισολογισµό, την κατάσταση αποτελεσµάτων, την κατάσταση µεταβολών των ιδίων 
κεφαλαίων, την κατάσταση ταµειακών ροών και το προσάρτηµα. Σύµφωνα όµως µε 
το Ε.Γ.Λ.Σ. οι οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν τον ισολογισµό, τις 
καταστάσεις αποτελεσµάτων χρήσεως, τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσµάτων, την 
κατάσταση ταµειακών ροών και το προσάρτηµα. Όπως φαίνεται παραπάνω όλες οι 
οικονοµικές καταστάσεις είναι ίδιες στην ονοµασία τους και δεν υπάρχουν 
σηµαντικές αλλαγές στο περιεχόµενό τους εκτός από τον «πίνακα διαθέσεως 
αποτελεσµάτων», ο οποίος σύµφωνα µε τα ∆.Λ.Π. ονοµάζεται «κατάσταση 
µεταβολών ιδίων κεφαλαίων» και έχει διαφορές και στο περιεχόµενο. Το 
περιεχόµενο του «πίνακα διαθέσεως αποτελεσµάτων» καλύπτει µερικώς το 
περιεχόµενο της κατάστασης των ∆.Λ.Π., γιατί σε αυτόν δεν περιλαµβάνονται οι 
µεταβολές κονδυλίων της καθαρής θέσεως που καταχωρούνται απευθείας στους 
λογαριασµούς της, χωρίς να διέλθουν από τον λογαριασµό Αποτελεσµάτων Χρήσεως 
ή τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσµάτων, όπως είναι η αύξηση του µετοχικού 
κεφαλαίου µε εισφορές µετοχών, διαφορές αναπροσαρµογής, αποτελέσµατα από 
εκποίηση ή ακύρωση ιδίων µετοχών. Το ∆.Λ.Π. 1 «Οικονοµικές Καταστάσεις» 
περιλαµβάνει γενικές αρχές και κανόνες για τη δοµή και το περιεχόµενο των 
οικονοµικών καταστάσεων στους οποίους πρέπει να στηρίζεται η οργάνωση και το 
περιεχόµενο των καταστάσεων. Γι’ αυτό είναι εύκολο ο ισολογισµός και τα 
αποτελέσµατα χρήσεως να προσαρµοστούν στο ∆.Λ.Π. διότι είναι ελάχιστοι οι 
λογαριασµοί που δεν χρησιµοποιούνται (π.χ. έξοδα εγκαταστάσεως και πολυετούς 
απόσβεσης) ή χρειάζεται να προστεθούν (κυρίως στην κατηγορία των λογαριασµών 
καθαρής θέσεως). Έτσι κάθε χώρα µπορεί να διαµορφώσει και να καταρτίσει 
συγκεκριµένα υποδείγµατα, σύµφωνα µε τις ανάγκες της, βασιζόµενη όµως πάντα 
στις βασικές υποχρεώσεις που επιβάλλει το πρότυπο. 
 
4.2. Ε.Γ.Λ.Σ. & ∆.Λ.Π. 2 

Οι διαφορές που υπάρχουν µεταξύ των διατάξεων του ∆.Λ.Π. 2 «Αποθέµατα» 
και του αντίστοιχου Ε.Γ.Λ.Σ. είναι στις παρακάτω περιπτώσεις. Αρχικά τα οικόπεδα, 
διαµερίσµατα ή κτίρια, εφόσον κατέχονται για µεταβίβαση θεωρούνται αποθέµατα. 
Επιπλέον, στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών αποθέµατα είναι τα κόστη των 
υπηρεσιών για τα οποία η επιχείρηση δεν έχει καταχωρήσει ακόµη τα σχετικά έσοδα. 
Ακόµα, το κόστος κτήσεως των αποθεµάτων, τα οποία χρειάζονται µεγάλη χρονική 
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περίοδο για να καταστούν κατάλληλα για πώληση, όπως για παράδειγµα η παλαίωση 
οινοπνευµατωδών ποτών, µπορεί να επιβαρύνονται και µε τόκους δανείων. Με την 
προϋπόθεση ότι εάν επιλεγεί αυτός ο τρόπος χειρισµού πρέπει να εφαρµόζεται 
παγίως. Μια ακόµα περίπτωση είναι όταν το κόστος αγοράς δύναται να επιβαρυνθεί 
και µε συναλλαγµατικές διαφορές στις περιπτώσεις σοβαρής υποτίµησης του 
νοµίσµατος έναντι της οποίας δεν υπάρχει πρακτικό µέσο αντισταθµίσεως της 
ζηµιάς. Άλλη µια διαφορά υπάρχει στον τρόπο αποτίµησης των αποθεµάτων. 
Σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. τα αποθέµατα αποτιµούνται στην χαµηλότερη αξία µεταξύ 
κόστους κτήσεως ή παραγωγής και καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας. Εποµένως, 
αγνοείται από το πρότυπο η τρέχουσα τιµή των Ελληνικών προτύπων. Τέλος, για τον 
υπολογισµό της µέσης τιµής κτήσεως, υιοθετείται η µέθοδος fifo ή η µέθοδος του 
µέσου σταθµικού κόστους. Για τα είδη όµως τα οποία δεν αντικαθίστανται µε µια 
παραγωγική διαδικασία κανονικής ροής, και για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που 
παράγονται και διαχωρίζονται για ειδικούς σκοπούς, εφαρµόζεται η µέθοδος του 
εξατοµικευµένου κόστους. Αποκλείονται δηλαδή οι µέθοδοι που προβλέπονται από 
το Ε.Γ.Λ.Σ..  
 
4.3. Ε.Γ.Λ.Σ. & ∆.Λ.Π. 8 

Το ∆.Λ.Π. 8 αναφέρεται στο καθαρό κέρδος ή ζηµιά χρήσεως και στα βασικά 
λάθη ή µεταβολές στις λογιστικές µεθόδους. Η διαφορά µεταξύ του ∆.Λ.Π. και του 
ΕΓΛΣ βρίσκεται τόσο στην έννοια των όρων καθαρό κέρδος και ζηµιά όσο και στην 
εφαρµογή του. Η διαφορά στην έννοια των όρων αφορά κυρίως τις επιµέρους 
διακρίσεις, το πρότυπο θεωρεί ότι «οι περιπτώσεις που ένα γεγονός ή µια συναλλαγή 
δηµιουργεί ένα έκτακτο κονδύλι είναι σπάνιες» εποµένως, ο λογαριασµός 81 
«Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσµατα» σπάνια θα χρησιµοποιηθεί για τις ανάγκες 
των ∆.Λ.Π.. Το πρότυπο υπό προϋποθέσεις επιτρέπει την επιβάρυνση του κόστους 
κτήσεως µε τόκους και σε περιορισµένες περιπτώσεις µε συναλλαγµατικές διαφορές. 
Ενώ το Ε.Γ.Λ.Σ. αντιµετωπίζει µόνο το λογιστικό χειρισµό των διαφορών 
φορολογικού ελέγχου, προηγούµενων χρήσεων, υποδεικνύοντας την χρήση του 
λογαριασµού 42.04 «∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούµενων χρήσεων» χωρίς 
ωστόσο να περιλαµβάνει κάποιες ειδικές οδηγίες για τις διορθώσεις λογιστικών 
σφαλµάτων προηγούµενων χρήσεων. Το πρότυπο όµως περιλαµβάνει ρυθµίσεις για 
τις µεταβολές στις λογιστικές εκτιµήσεις, για την διόρθωση των βασικών λαθών 
προηγούµενων χρήσεων και για τις µεταβολές στις λογιστικές µεθόδους20. 
 
4.4. Ε.Γ.Λ.Σ. & ∆.Λ.Π. 10 

Το ∆.Λ.Π. 10 εφαρµόζεται για τα γεγονότα τα οποία εµφανίζονται µετά την 
ηµεροµηνία του ισολογισµού. Για τα γεγονότα αυτά το Ε.Γ.Λ.Σ. περιλαµβάνει τους 
µεταβατικούς λογαριασµούς του ενεργητικού 36 «Έξοδα επόµενων χρήσεων» και 
του παθητικού 56 «Έσοδα επόµενων χρήσεων» και βάσει αυτών των λογαριασµών 
γίνονται εντός των πρώτων µηνών της επόµενης χρήσης οι απαραίτητες λογιστικές 
εγγραφές, καθόσον οι οικονοµικές καταστάσεις εγκρίνονται για δηµοσίευση µετά το 

                                                 
20 Βλ. περεταίρω ανάλυση ∆.Λ.Π. 8 σελ. 42. 
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κλείσιµο των βιβλίων. Σε αντίθεση µε το Ε.Γ.Λ.Σ. το πρότυπο 10 περιλαµβάνει 
αναλυτικές ρυθµίσεις για τα γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού21. 
 
4.5. Ε.Γ.Λ.Σ. & ∆.Λ.Π. 12 

Για τον χειρισµό του φόρου εισοδήµατος χρησιµοποιούνται δύο µέθοδοι η 
µέθοδος του πληρωτέου φόρου και η µέθοδος της εξοµοίωσης του φόρου µε έξοδα. 
Σύµφωνα µε την πρώτη µέθοδο ο καταβλητέος σε κάθε χρήση φόρος εισοδήµατος 
αντιπροσωπεύει το µερίδιο του Κράτους στα κέρδη της χρήσης, γι’ αυτό θα πρέπει 
να βαρύνει τη διανοµή των κερδών και όχι να θεωρείται λειτουργικό έξοδο και να 
καταχωρείται σε βάρος των αποτελεσµάτων χρήσεως. Την γραµµή αυτή ακολουθεί 
το Ε.Γ.Λ.Σ. και επιβάλλει την καταχώρηση του καταβλητέου φόρου εισοδήµατος στο 
λογαριασµό 88 «Αποτελέσµατα προς διάθεση» και την εµφάνισή του στο 
δηµοσιευµένο «Πίνακα ∆ιαθέσεως Αποτελεσµάτων» της ίδιας χρήσεως. Με την 
δεύτερη µέθοδο ο φόρος εισοδήµατος είναι έξοδο της χρήσης στην οποία 
πραγµατοποιήθηκε το εισόδηµα επί του οποίου αυτός υπολογίστηκε και γι’ αυτό 
θεωρείται διαµορφωτικό στοιχείο των αποτελεσµάτων της χρήσεως αυτής. Την 
άποψη αυτή ακολουθεί το ∆.Λ.Π. 12 και κατά συνέπεια ο φόρος εισοδήµατος που 
αναλογεί στο λογιστικό αποτέλεσµα της χρήσεως, πρέπει να καταχωρείται στο 
λογαριασµό 86 «Αποτελέσµατα Χρήσεως» και όχι στο λογαριασµό 88 
«Αποτελέσµατα προς διάθεση». 
 
4.6. Ε.Γ.Λ.Σ. & ∆.Λ.Π. 16 

Όσον αφορά το ∆.Λ.Π. 16 το οποίο αναφέρεται στις ενσώµατες 
ακινητοποιήσεις διαφέρει αρκετά από τα αντίστοιχα πρότυπα του Ε.Γ.Λ.Σ. Οι 
κυριότερες διαφορές µεταξύ του πρότυπου και του Ε.Γ.Λ.Σ. είναι οι ακόλουθες: τα 
έξοδα κτήσεως ακινήτων, φόρος µεταβίβασης, αµοιβές δικηγόρων κλπ., θεωρούνται 
ειδικά έξοδα κτήσεως του ακινήτου και προσαυξάνουν το κόστος κτήσεως του, σε 
αντίθεση µε το ΕΓΛΣ που τα χαρακτηρίζει έξοδα πολυετούς απόσβεσης και 
καταχωρούνται στον λογαριασµό 16.14 «Έξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεων» και 
αποσβένονται είτε εφάπαξ στο έτος που πραγµατοποιήθηκαν είτε τµηµατικά και 
ισόποσα µέσα σε µια πενταετία. Επιπλέον, σύµφωνα µε το πρότυπο οι τόκοι των 
δανείων που χρησιµοποιήθηκαν για την κτήση πάγιων στοιχείων προσαυξάνουν το 
κόστος κτήσεως του πάγιου στοιχείου, ενώ η αντιµετώπιση των ελληνικών προτύπων 
είναι διαφορετικός. Για τα ελληνικά πρότυπα οι τόκοι των δανείων και πιστώσεων 
της επιχείρησης για το χρονικό διάστηµα µέχρι τη λήξη της χρήσης, εντός της οποίας 
άρχεται η παραγωγική δράση αυτής, υπολογίζονται ως έξοδα πρώτης εγκατάστασης 
και αποσβένονται, κατά είκοσι τοις εκατό (20%) αυτών ετησίως, των επόµενων πέντε 
εταιρικών χρήσεων. Ακόµα, το πρότυπο προβλέπει ότι για την µετά την αρχική 
καταχώρηση αποτίµηση των πάγιων περιουσιακών στοιχείων γίνεται µε δυο 
µεθόδους, είτε µε την βασική µέθοδο, η οποία συµπίπτει µε τα ελληνικά πρότυπα, 
δηλαδή αποτίµηση στο κόστος κτήσεως, µειωµένο µε τις συσσωρευµένες αποσβέσεις 
και τις σχηµατισµένες προβλέψεις ή αποµειώσεις κατά το πρότυπο 16. Είτε µε την 
εναλλακτική µέθοδο στην οποία η λογιστική αξία αναπροσαρµόζεται, ανά τρία έως 
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πέντε έτη, στην πραγµατική αξία οι οποία για τις εδαφικές εκτάσεις και τα κτίρια 
είναι η εκτιµώµενη αγοραία αξία από επαγγελµατίες εκτιµητές και για τα 
µηχανήµατα και τις εγκαταστάσεις η αγοραία αξία τους ή το αναπόσβεστο κόστος 
αντικατάστασής τους. Τέλος, σύµφωνα µε το πρότυπο, οι αποσβέσεις των 
ενσώµατων πάγιων περιουσιακών στοιχείων υπολογίζονται µε βάση την εκτιµώµενη 
από την επιχείρηση ωφέλιµη ζωή κάθε πάγιου στοιχείου.  
 
4.7. Ε.Γ.Λ.Σ. & ∆.Λ.Π. 17 

Οι διαφορές των ελληνικών προτύπων και του ∆.Λ.Π. 1722 περιορίζονται στον 
λογιστικό χειρισµό των µισθώσεων. Το ∆.Λ.Π. χειρίζεται µια µίσθωση µε τον 
ακόλουθο τρόπο: µε την τιµολογιακή αξία αγοράς του εξοπλισµού πλέον τα ειδικά 
έξοδα, που κατά τα συµφωνηθέντα επιβαρύνεται ο µισθωτής, πιστώνεται 
λογαριασµός µακροπρόθεσµης υποχρέωσης µε χρέωση των οικείων λογαριασµών. 
Με τα καταβαλλόµενα, τα οποία περιλαµβάνουν το χρεολύσιο και τους τόκους της 
περιόδου, χρεώνεται ο λογαριασµός της υποχρέωσης και ο οικείος λογαριασµός τω 
εξόδων χρηµατοδοτήσεως καθώς και ο οικείος λογαριασµός Φ.Π.Α. µε πίστωση των 
χρηµατικών διαθεσίµων. Τέλος τα µισθωµένα πάγια αποσβένονται µε βάση την 
ωφέλιµη ζωή τους. Εάν όµως, προβλέπεται να µην µεταβιβασθεί η κυριότητα στο 
µισθωτή, τότε η απόσβεση γίνεται εντός της µικρότερης περιόδου µεταξύ της 
ωφέλιµης ζωής και τη διάρκεια της µίσθωσης. Σύµφωνα µε το Ε.Γ.Λ.Σ. τα 
καταβαλλόµενα από τον µισθωτή ενοίκια θεωρούνται λειτουργικές δαπάνες του και 
εκπίπτονται από τα ακαθάριστα έσοδά του. Όσον αφορά τις αποσβέσεις αυτές 
διενεργούνται από την εταιρεία χρηµατοδοτικής µίσθωσης και εκπίπτονται από τα 
φορολογητέα έσοδά της. Εάν τα ενοίκια που καταβάλλονται για χρηµατοδοτική 
µίσθωση ακινήτων αναλογούν στην αξία των οικοπέδων, δεν εκπίπτουν από τα 
φορολογητέα έσοδα. Τα έξοδα που πραγµατοποιούνται για την αγορά ακινήτων, τα 
οποία θα αποτελέσουν αντικείµενο σύµβασης του ίδιου νόµου, µπορούν να 
αποσβένονται και ισόποσα, ανάλογα µε τα έτη διάρκειας της σύµβασης. Τα 
παραπάνω έξοδα αν και είναι ειδικά έξοδα κτήσεως προβλέπεται από το Ε.Γ.Λ.Σ. να 
καταχωρούνται στις δαπάνες πολυετούς απόσβεσης για τα ακίνητα που αποκτώνται 
για πάγια εκµετάλλευση και όχι για εκείνα που προορίζονται για µεταπώληση.  
 
4.8. Ε.Γ.Λ.Σ. & ∆.Λ.Π. 18 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί το πρότυπο αυτό αναφέρεται στην λογιστική 
παρακολούθηση των εσόδων που προκύπτουν από την πώληση αγαθών και την 
παροχή υπηρεσιών και την χρησιµοποίηση από τρίτους περιουσιακών στοιχείων της 
επιχείρησης, τα οποία αφορούν τόκους, δικαιώµατα και µερίσµατα. Οι βασικότερες 
διαφορές µεταξύ του ∆.Λ.Π.18 µε το Ε.Γ.Λ.Σ. βρίσκονται στις προϋποθέσεις 
ολοκλήρωσης της πώλησης αγαθών και στην καταχώρησή του αντιτίµου της 
πώλησης στους λογαριασµούς εσόδων. Η διαφορά λοιπόν βρίσκεται στο χρόνο 
καταχώρησης του αντίτιµου της πώλησης στα έσοδα. Σύµφωνα µε τα Ελληνικά 
Πρότυπα βασικό στοιχείο ολοκλήρωσης της πώλησης και καταχώρησης του 
αντιτίµου της είναι η µεταβίβαση της κυριότητάς του πωληθέντος στοιχείου από τον 
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πωλητή στον αγοραστή. Αντίθετα, σύµφωνα µε το πρότυπο αρκεί να µεταβιβασθούν 
οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη της κυριότητας στον αγοραστή. 
 
4.9. Ε.Γ.Λ.Σ. & ∆.Λ.Π. 19 

Τα Ελληνικά πρότυπα δεν αντιτίθενται στα όσα προβλέπει το ∆.Λ.Π. 19 για τις 
παροχές σε εργαζοµένους, άλλωστε στο άρθρο 42ε § 14 κώδ. Ν. 2190/1920 ορίζεται 
ότι «οι προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, που 
υπολογίζονται και σχηµατίζονται στο τέλος της κάθε χρήσης, καλύπτουν, 
τουλάχιστον το µέρος των αποζηµιώσεων που αφορούν έξοδο από την υπηρεσία 
λόγω συνταξιοδότησης». Το ∆.Λ.Π. 19 προβλέπει πέντε κατηγορίες παροχών σε 
εργαζόµενους: 
1. βραχύχρονες παροχές σε εργαζόµενους, όπως είναι οι µισθοί. 
2. παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία, όπως οι συντάξεις. 
3. άλλες µακρόχρονες παροχές σε εργαζόµενους, π.χ. άδεια Σαββάτου. 
4. παροχές λήξεως εργασιακής σχέσεως. 
5. παροχές σε συµµετοχικούς τίτλους ή µε βάση την αξία αυτών. 

Το πρότυπο 19 απαιτεί µια επιχείρηση να καταχωρεί βραχύχρονες παροχές σε 
εργαζόµενους, όταν ο εργαζόµενος παρέχει υπηρεσία µε αντάλλαγµα αυτές τις 
παροχές. Για τις κατηγορίες 2 και 3 προβλέπεται ότι, τα προγράµµατα παροχών µετά 
την έξοδο από την υπηρεσία ταξινοµούνται είτε ως προγράµµατα καθορισµένων 
εισφορών είτε ως προγράµµατα καθορισµένων παροχών. Οι παροχές λήξης της 
απασχόλησης είναι παροχές σε εργαζόµενους πληρωτέες ως αποτέλεσµα, είτε µιας 
απόφασης της επιχείρησης είτε µιας απόφασης του εργαζοµένου να αποδεχθεί 
οικιοθελώς έξοδο από την υπηρεσία µε αντάλλαγµα αυτές τις παροχές. Παροχές 
αποζηµιώσεως σε συµµετοχικούς τίτλους ή µε βάση την αξία τους είναι παροχές σε 
εργαζόµενους σύµφωνα µε τις οποίες: είτε οι εργαζόµενοι δικαιούται να λάβουν 
συµµετοχικούς τίτλους  που εκδίδονται από την επιχείρηση, είτε το ποσό της 
υποχρέωσης της επιχείρησης προς τους εργαζοµένους εξαρτάται από τη µελλοντική 
τιµή των συµµετοχικών τίτλων που εκδίδονται από την επιχείρηση. Η λογιστική 
αντιµετώπιση των παραπάνω κατηγοριών παροχών στους εργαζόµενους σύµφωνα µε 
το Ε.Γ.Λ.Σ. δεν δηµιουργεί δυσκολίες. Στην χώρα µας σχεδόν όλα τα προγράµµατα 
αποχώρησης είναι καθορισµένων εισφορών.  
 
4.10. Ε.Γ.Λ.Σ. & ∆.Λ.Π. 20 

Η διαφορά του ∆.Λ.Π. 2023 και του αντίστοιχου Ε.Γ.Λ.Σ. είναι στον λογιστικό 
χειρισµό των επιχορηγήσεων για την απόκτηση του πάγιου εξοπλισµού. Το ∆.Λ.Π. 
ορίζει ότι οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν την απόκτηση πάγιων στοιχείων, 
συµπεριλαµβανοµένης και της πραγµατικής αξίας των µη νοµισµατικών 
επιχορηγήσεων, πρέπει να εµφανίζονται στον ισολογισµό, είτε µε την µορφή εσόδου 
επόµενων χρήσεων, είτε αφαιρετικά από τη λογιστική αξία των σχετικών 
περιουσιακών στοιχείων. Ακόµα ορίζει ότι οι κρατικές επιχορηγήσεις πρέπει να 
λογίζονται, µε τρόπο συστηµατικό, στα έσοδα όσων χρήσεων απαιτούνται για το 
συσχετισµό των επιχορηγήσεων αυτών µε τις αντίστοιχες προς συµψηφισµό δαπάνες, 
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δεν πρέπει να πιστώνονται απευθείας στα ιδία κεφάλαια. Εποµένως, το πρότυπο 
απαγορεύει ρητά την απευθείας καταχώρηση των επιχορηγήσεων στην κατηγορία 
των ιδίων κεφαλαίων, στην συνέχεια όµως παρέχει τις εξής αιτιολογήσεις: τον 
χειρισµό µέσω ιδίων κεφαλαίων, σύµφωνα µε τον οποίο η καταχώρηση της 
επιχορήγησης γίνεται απευθείας σε πίστωση λογαριασµού ιδίων κεφαλαίων και ο 
χειρισµός µέσω αποτελεσµάτων, µε αυτόν η επιχορήγηση φέρεται σε πίστωση 
λογαριασµού αποτελεσµάτων µιας ή περισσότερων χρήσεων. Το Ε.Γ.Λ.Σ. προβλέπει 
διαφορετικό χειρισµό. Με τα εισπραττόµενα ποσά επιχορήγησης πιστώνεται ο 
λογαριασµός 41.10 «Επιχορηγήσεις πάγιων επενδύσεων» και έτσι δεν µειώνεται η 
αξία κτήσεως των πάγιων επενδύσεων, µε αποτέλεσµα να διενεργούνται αποσβέσεις 
επί τη συνολικής πραγµατικής αξίας κτήσεως και να προσδιορίζεται σωστό 
λειτουργικό κόστος και επίσης σωστό κόστος παραγωγής. Ο λογαριασµός 41.10 
αναλύεται  σε υπολογαριασµούς κατά επιχορήγηση και επιχορηγούµενο πάγιο. Στο 
τέλος κάθε χρήσης µεταφέρεται, από το λογαριασµό 41.10 και τον αρµόδιο 
υπολογαριασµό του, στον αποτελεσµατικό λογαριασµό 81.01.05 «Αναλογούσες στη 
χρήση επιχορηγήσεις πάγιων επενδύσεων», ποσό ίσο µε τις τακτικές και πρόσθετες 
αποσβέσεις πάγιων στοιχείων, που διενεργήθηκαν και καταχωρήθηκαν σε χρέωση 
των οικείων λογαριασµών δαπάνης, οι οποίες αντιστοιχούν στην αξία των πάγιων 
στοιχείων που χρηµατοδοτήθηκαν µε τα ποσά των επιχορηγήσεων. Σε περίπτωση 
εκποίησης ή καταστροφής πάγιου στοιχείου που αποκτήθηκε µε χρηµατοδότηση 
επιχορηγήσεων, το υπόλοιπο του οικείου υπολογαριασµού του 41.10 µεταφέρεται 
στην πίστωση του λογαριασµού του οικείου παγίου. Όπως γίνεται κατανοητό το 
Ε.Γ.Λ.Σ. υιοθετεί τη µέθοδο «µέσω ιδίων κεφαλαίων» τµηµατική µεταφορά της 
επιχορηγήσεως στα έσοδα των οικείων χρήσεων. 
 
4.11. Ε.Γ.Λ.Σ. & ∆.Λ.Π 21 

Σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 21 «Οι επιδράσεις των µεταβολών στις τιµές 
συναλλάγµατος» η καταχώρηση των συναλλαγµατικών διαφορών στα αποτελέσµατα 
χρήσης πρέπει να γίνεται σε λογαριασµούς τις οµάδας 6 και όχι του λογαριασµού 81 
όπως προβλέπει το Ε.Γ.Λ.Σ.. Εποµένως, για να µπορέσει να εφαρµοστεί το ∆.Λ.Π. 
21 πρέπει να προστεθούν στο Ε.Γ.Λ.Σ. τρείς νέοι λογαριασµοί: 41.25 
«Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές», 64.25 «Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές» και 75.25 
«Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές».  
 
4.12. Ε.Γ.Λ.Σ. & ∆.Λ.Π 23  

Σύµφωνα µε το Ε.Γ.Λ.Σ. το κόστος δανεισµού συγκεντρώνεται στο 
λογαριασµό 65 «Τόκοι και συναφή έξοδα». Κατ’ εξαίρεση, οι τόκοι δανείων και 
πιστώσεων που χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για απόκτηση νέων ενσώµατων 
πάγιων περιουσιακών στοιχείων και αφορούν κατασκευαστική περίοδο, οι οποίοι 
µπορούν να καταχωρηθούν στον λογαριασµό 16.18 «Τόκοι δανείων 
κατασκευαστικής περιόδου» και αποσβένονται είτε εφάπαξ κατά το έτος της 
πραγµατοποίησής τους, είτε τµηµατικά και ισόποσα µέσα σε µια πενταετία. Στο 
∆.Λ.Π. 23 δεν προβλέπεται περίπτωση τόκων κατασκευαστικής περιόδου. Όµως, 
εκτός από την βασική µέθοδο κατά την οποία το κόστος δανεισµού λογίζεται στα 
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έξοδα της χρήσεως στην οποία πραγµατοποιείται, επιτρέπεται και µια εναλλακτική 
µέθοδος, σύµφωνα µε την οποία το κόστος δανεισµού που σχετίζεται άµεσα µε την 
απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή ενός µη άµεσα εκµεταλλεύσιµου περιουσιακού 
στοιχείου, πρέπει να κεφαλαιοποιείται, ως τµήµα του κόστους των στοιχείων αυτών.  
 
4.13. Ε.Γ.Λ.Σ & ∆.Λ.Π. 34 

Οι διαφορές ανάµεσα στις απαιτήσεις του ∆.Λ.Π. 34 «Ενδιάµεση οικονοµική 
έκθεση» και του Ε.Γ.Λ.Σ. περιορίζονται στο ότι, στις ενδιάµεσες συνοπτικές 
οικονοµικές καταστάσεις, που καταρτίζονται σύµφωνα µε τα Ελληνικά πρότυπα, δεν 
συµπεριλαµβάνεται συνοπτική κατάσταση Ταµειακών Ροών και αντί της 
«Συνοπτικής κατάστασης µεταβολών της καθαρής θέσης» καταρτίζεται «Συνοπτική 
κατάσταση αποτελεσµάτων περιόδου».  
 
4.14. Ε.Γ.Λ.Σ. & ∆.Λ.Π. 36 

Σύµφωνα µε τα Ελληνικά πρότυπα η µείωση της αξίας των περιουσιακών 
στοιχείων, αντιµετωπίζεται µε σχηµατισµό προβλέψεων. Όσον αφορά όµως την 
µείωση της αξίας των αποθεµάτων αντιµετωπίζεται µε το µηχανισµό της αποτίµησης. 
Το ∆.Λ.Π 36 «Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων» υποδεικνύει διαδικασίες 
δυσνόητες, πολύπλοκες και χρονοβόρες. Το πρότυπο αυτό εφαρµόζεται για την 
λογιστική αποµείωση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων εκτός από τα 
αποθέµατα (∆.Λ.Π. 2), τα περιουσιακά στοιχεία που προέρχονται από Συµβάσεις 
Κατασκευής Έργων (∆.Λ.Π. 11), τις αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 
(∆.Λ.Π. 12), τα περιουσιακά στοιχεία που προκύπτουν από παροχές σε εργαζόµενους 
(∆.Λ.Π. 19), τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά (∆.Λ.Π. 32), τις επενδύσεις σε 
ακίνητα που αποτιµώνται στην εύλογη (∆.Λ.Π. 40) και τα βιολογικά περιουσιακά 
στοιχεία που αφορούν σε γεωργική δραστηριότητα  και τα οποία αποτιµώνται στην 
εύλογη αξία µείον το εκτιµώµενο στον τόπο της πώλησης κόστος.  
 
4.15. Ε.Γ.Λ.Σ. & ∆.Λ.Π. 37 

Στα Ελληνικά πρότυπα η έννοια των προβλέψεων είναι ευρεία και 
καταλαµβάνει όλα τα περιουσιακά στοιχεία και όλους  τους πιθανούς κινδύνους. 
Όταν οι προβλέψεις αναφέρονται σε κινδύνους και έξοδα, τα οποία προορίζονται να 
καλύψουν ζηµιές, δαπάνες ή υποχρεώσεις της κλειόµενης χρήσης και των 
προηγούµενων χρήσεων, που διαµορφώνονται σαν πιθανές κατά την ηµέρα σύνταξης 
του ισολογισµού σχηµατίζονται κάθε χρόνο σε ύψος που καλύπτει τα αναγκαία όρια. 
Οι προβλέψεις που αφορούν υποτίµηση περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού 
σχηµατίζονται µε το ύψος που καλύπτει τις υποτιµήσεις των στοιχείων αυτών, κατά 
την ηµεροµηνία κλεισίµατος του ισολογισµού, και εµφανίζονται στο ενεργητικό του 
ισολογισµού αφαιρετικά από τα στοιχεία στα οποία αναφέρονται. Στο ∆.Λ.Π. 37 
«Προβλέψεις, ενδεχόµενες υποχρεώσεις και ενδεχόµενες απαιτήσεις» η έννοια των 
προβλέψεων είναι πιο στενή ως προς την εκτίµηση των υφιστάµενων δεσµεύσεων 
και ως προς τις περιπτώσεις που καταλαµβάνονται από το πρότυπο, διότι σε αυτό δεν 
περιλαµβάνονται: η αποµείωση της αξίας περιουσιακών στοιχείων και επισφαλών 
απαιτήσεων, σε αυτή την περίπτωση εφαρµόζονται τα πρότυπα 36 και 39, και οι 
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προβλέψεις για παροχές σε εργαζόµενους, για τις οποίες εφαρµόζεται το πρότυπο 19. 
Το πρότυπο θεωρεί τις προβλέψεις ως υποχρεώσεις αβέβαιου χρόνου ή ποσού και 
ορίζει ότι, µια πρόβλεψη πρέπει να καταχωρείται όταν: α) µια επιχείρηση έχει µια 
παρούσα δέσµευση ως αποτέλεσµα ενός γεγονότος του παρελθόντος, β) 
πιθανολογείται ότι µια εκροή πόρων που ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη θα 
απαιτηθεί για διακανονισµό της δέσµευσης και γ) µια αξιόπιστη εκτίµηση µπορεί να 
γίνεται για το ποσό της δεσµεύσεως. Τα Ελληνικά πρότυπα δεν αναγνωρίζουν 
σχηµατισµό πρόβλεψης για µελλοντική αναδιάρθρωση της επιχείρησης, ενώ το 
Πρότυπο το επιτρέπει κάτω από ορισµένες προϋποθέσεις. Ακόµα, σύµφωνα µε το 
Ε.Γ.Λ.Σ. δεν επιτρέπεται η προεξόφληση των προβλέψεων. Σε αντίθεση µε το 
Πρότυπο, το οποίο απαιτεί µια επιχείρηση κατά την αποτίµηση µιας πρόβλεψης, να 
προεξοφλεί τις προβλέψεις, όταν το αποτέλεσµα της διαχρονικής αξίας  του 
χρήµατος είναι σηµαντικό µε ένα προ-φόρου  προεξοφλητικό επιτόκιο που 
αντανακλά τρέχουσες εκτιµήσεις της αγοράς για τη διαχρονική αξία του χρήµατος ως 
και εκείνους τους κινδύνους τους συνυφασµένους µε την υποχρέωση, που δεν έχουν 
αντικατοπτριστεί στην ορθή εκτίµηση των δαπανών. Όταν χρησιµοποιείται 
προεξόφληση, η αύξηση στην πρόβλεψη που οφείλεται στο πέρασµα του χρόνου 
καταχωρείται, ως ένα έξοδο τόκου. 
 
4.16. Ε.Γ.Λ.Σ. & ∆.Λ.Π. 38 

Η έννοια των άυλων περιουσιακών στοιχείων δεν διαφέρει µεταξύ των 
Ελληνικών προτύπων και των ∆.Λ.Π., οι διαφορές τους υφίστανται στις αποσβέσεις 
και στην αποτίµηση τους. Σύµφωνα µε το Ε.Γ.Λ.Σ. τα άυλα περιουσιακά στοιχεία 
αποσβένονται ως εξής: 
� Η υπεραξία της επιχείρησης, που δηµιουργείται κατά την εξαγορά ή συγχώνευση 

ολόκληρης οικονοµικής µονάδας, καταχωρείται στο λογαριασµό 16.00 «Υπεραξία 
επιχειρήσεως» και αποσβένεται, είτε εφάπαξ είτε τµηµατικά και ισόποσα, σε 
περισσότερες από µία χρήσεις αλλά όχι πάνω από πέντε. 

� Τα ποσά που καταχωρούνται στο λογαριασµό 16.01 «∆ικαιώµατα βιοµηχανικής 
ιδιοκτησίας», αποσβένονται µε ισόποσες ετήσιες αποσβέσεις µέσα στο χρόνο της 
παραγωγικής χρησιµότητας κάθε άυλου στοιχείου. Η απόσβεση όµως πρέπει να 
έχει ολοκληρωθεί µέχρι τη λήξη του χρόνου της παρεχόµενης από το νόµο 
προστασίας, σε περιπτώσεις που η προστασία έχει περιορισµένη διάρκεια.  

� Τα ποσά των λογαριασµών  16.04 «∆ικαιώµατα χρήσεως ενσώµατων πάγιων 
στοιχείων» και 16.05 «Λοιπά δικαιώµατα», αποσβένονται µε ισόποσες ετήσιες 
αποσβέσεις, µέσα στο χρόνο που καθορίζεται συµβατικά για τη χρησιµοποίηση 
κάθε άυλου περιουσιακού στοιχείου. 

� Σε περίπτωση διακοπής της παραγωγικής χρησιµοποίησης κάποιου από τα 
προαναφερθέντα άυλα περιουσιακά στοιχεία, το αναπόσβεστο υπόλοιπο 
µεταφέρεται στα αποτελέσµατα χρήσεως. 

Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία που αποκτά η επιχείρηση από τρίτους, 
καταχωρούνται στους οικείους λογαριασµούς µε την αξία κτήσεώς τους, η οποία 
αποτελείται από το εφάπαξ ποσό που καταβλήθηκε στους τρίτους και από τα τυχόν 
ειδικά έξοδα αποκτήσεως. Η αξία αυτή αποσβένεται σύµφωνα µε τους κανόνες που 
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ισχύουν για κάθε είδος άυλου πάγιου στοιχείου. Όταν στους τρίτους πέρα του 
εφάπαξ ποσού, καταβάλλεται και µηνιαίως ή ετησίως ένα ποσό, ή µόνο µηνιαίως ή 
ετησίως, το οποίο όµως υπολογίζεται επί των εσόδων που αποκτούνται κάθε µήνα ή 
έτος από την εκµετάλλευση του άυλου στοιχείου το ποσό αυτό βαρύνει τα έξοδα 
εκµεταλλεύσεως και καταχωρείται στο λογαριασµό 61.98.00 «Χρήσεις 
δικαιωµάτων» (τα γνωστά royalties). Τα άυλα πάγια στοιχεία που δηµιουργούνται 
από την ίδια την επιχείρηση δεν απεικονίζονται λογιστικά, εκτός κι αν για την 
δηµιουργία τους πραγµατοποιήθηκαν αξιόλογα έξοδα, τα οποία καταχωρούνται 
στους ανάλογους λογαριασµούς και αποτελούν την αξία κτήσης του άυλου 
στοιχείου.  

Το ∆.Λ.Π. 38 περιλαµβάνει τους εξής κανόνες για την αξία καταχώρησης και 
αποτίµησης των άυλων περιουσιακών στοιχείων. Αρχικά ένα άυλο περιουσιακό 
στοιχείο πρέπει να καταχωρείται όταν και µόνο όταν πιθανολογείται ότι τα 
µελλοντικά οικονοµικά οφέλη που απορρέουν από το στοιχείο θα εισρέουν στην 
επιχείρηση και το κόστος του περιουσιακού στοιχείου µπορεί να αποτιµηθεί 
αξιόπιστα. Η καταχώρησή του γίνεται στο κόστος, το οποίο περιλαµβάνει την τιµή 
αγοράς του συγκεκριµένου άυλου περιουσιακού στοιχείο, τους τυχόν εισαγωγικούς 
δασµούς, τους µη επιστρεπτέους φόρους αγοράς και κάθε άµεσα καταβαλλόµενη 
δαπάνη, που απαιτείται για την προετοιµασία του στοιχείου για χρήση. Η µετέπειτα 
αποτίµηση γίνεται µε δύο τρόπους είτε µε την βασική µέθοδο, σύµφωνα µε την οποία 
µετά την αρχική καταχώρηση, ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο πρέπει να 
απεικονίζεται στο κόστος του µείον κάθε σωρευµένη απόσβεση και κάθε σωρευµένη 
ζηµιά αποµειώσεως. Είτε µε την επιτρεπόµενη εναλλακτική µέθοδο, σύµφωνα µε την 
οποία µετά την αρχική καταχώρηση, ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο πρέπει να 
απεικονίζεται σε µια αναπροσαρµοσµένη αξία, που είναι η πραγµατική αξία του κατά 
την ηµεροµηνία αναπροσαρµογής µείον κάθε µεταγενέστερη σωρευµένη απόσβεση 
και κάθε µεταγενέστερη σωρευµένη ζηµιά αποµειώσεως, από την αρχική 
καταχώρησή του. Η δεύτερη µέθοδος δεν επιτρέπει την αναπροσαρµογή άυλων 
περιουσιακών στοιχείων που δεν έχουν προηγουµένως καταχωρηθεί ως περιουσιακά 
στοιχεία, ακόµα δεν επιτρέπει την αρχική καταχώρηση άυλων περιουσιακών 
στοιχείων µε ποσά άλλα εκτός από το κόστος τους. 
 
4.17. Ε.Γ.Λ.Σ. & ∆.Λ.Π. 40 

Οι βασικές διαφορές µεταξύ του ∆.Λ.Π. 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα» και των 
ελληνικών προτύπων επισηµαίνονται στο ∆.Λ.Π. 16 «Ασώµατες ακινητοποιήσεις». 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Η εφαρµογή των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων στην χώρα µας δεν ήταν 
εύκολη, ακόµα και σήµερα 4 χρόνια µετά την αρχική εφαρµογή τους. Στην Ελλάδα, 
όπως και στις υπόλοιπες χώρες στις οποίες εφαρµόζονται τα ∆.Λ.Π. πλέον υπάρχουν 
δύο παράλληλα λογιστικά συστήµατα, το εθνικό και το διεθνές. Αυτό συµβαίνει διότι 
τα ∆.Λ.Π. δεν είναι δυνατόν να εφαρµοστούν από όλες τις επιχειρήσεις. Οι µικρές 
και µεσαίες επιχειρήσεις δεν µπορούν να ακολουθήσουν τα ∆.Λ.Π. διότι δεν έχουν 
την δυνατότητα της συγγραφής των πολυσέλιδων κειµένων και πινάκων. Επιπλέον 
στις επιχειρήσεις αυτές δεν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος για την εκτενή αναφορά, όπως 
είναι στις µεγάλες και πολύ µεγάλες επιχειρήσεις, στις οποίες και αναφέρονται τα 
πρότυπα. Στην Ελλάδα το λογιστικό σύστηµα αποτελείται από κανόνες, και µάλιστα 
άκαµπτους, σε αντίθεση µε τις αρχές των προτύπων οι οποίες επιδέχονται 
διαφορετικές ερµηνείες, αυτό θεωρείται αρνητικό διότι µπορούν πολύ εύκολα να 
παρερµηνευτούν, µε ή χωρίς πρόθεση. Για να γίνει δυνατή η εφαρµογή των ∆.Λ.Π. 
χρειάζονται τροποποιήσεις στο Ε.Γ.Λ.Σ. έτσι ώστε να εναρµονιστούν. Στο Ε.Γ.Λ.Σ. 
θα πρέπει να προστεθούν οι λογαριασµοί που απαιτούν τα πρότυπα, να αλλάξουν τα 
υποδείγµατα Ισολογισµού και να διαµορφωθούν και οι υπόλοιπες οικονοµικές 
καταστάσεις. Το δυσκολότερο θέµα είναι να αλλάξουν οι βασικές λογιστικές αρχές 
και να γίνουν κατανοητές. Για να γίνουν κατανοητά τα πρότυπα θα πρέπει να 
απλοποιηθούν, τουλάχιστον ως προς τον βαθµό ανάλυσης πληροφόρησης. Η 
µετάβαση από το Ε.Γ.Λ.Σ. στα ∆.Λ.Π. απαιτεί χρόνο και χρήµα. ∆ιότι, το 
υπαλληλικό προσωπικό θα πρέπει να εκπαιδευτεί, ώστε να κατανοήσει τις διαφορές 
µεταξύ των ∆.Λ.Π και το Ε.Γ.Λ.Σ. και των επιπτώσεων τους στην 
χρηµατοοικονοµική κατάσταση της επιχείρησης αλλά κυρίως την αλλαγή των 
λογιστικών καταστάσεων µε βάση τα ∆.Λ.Π. θα επιβαρύνουν πολύ την καθαρή θέση 
της επιχείρησης. Η συνεχής ενηµέρωση του προσωπικού είναι απαραίτητη γιατί τα 
∆.Λ.Π. στην προσπάθειά τους να καλύψουν τις σύγχρονες περίπλοκες και διαρκώς 
εξελισσόµενες επιχειρηµατικές κινήσεις και δοµές παγκοσµίως και παράλληλα να 
συγκλίνουν µε εθνικά λογιστικά πρότυπα, αναθεωρούνται και συµπληρώνονται 
συχνά. Το κόστος όµως της επιχείρησης συγκριτικά µε το όφελος που προκύπτει 
µακροπρόθεσµα θεωρείται µηδαµινό. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο 
µεταβατικό στάδιο από το ένα λογιστικό σύστηµα στο άλλο, διότι µπορεί το 
διάστηµα από την έναρξη εφαρµογής µέχρι την πλήρη προσαρµογής των ∆.Λ.Π. να 
αποτελέσει πρόσφορο έδαφος για «επιδέξια» διαχείριση από την πλευρά της 
επιχείρησης και εξοµάλυνση των εισροών και εκροών από την πλευρά των 
επιχειρήσεων, προκειµένου να βελτιωθεί η εικόνα της επιχείρησης στην αγορά. 
Ακόµα, η εφαρµογή των προτύπων θα µπορούσε να οδηγήσει σε «δηµιουργική» 
αναπροσαρµογή των λογιστικών µεγεθών και της επιχειρηµατικής στρατηγικής των 
επιχειρήσεων, προκειµένου να βελτιωθεί η επιχειρηµατική εικόνα τους στην αγορά.  

Παρόλο που ούτε και σήµερα µπορούµε να πούµε ότι τα ∆.Λ.Π. εφαρµόζονται 
σωστά στην Ελλάδα, εντούτοις οι πρώτες προσπάθειες έχουν επιτευχθεί µε επιτυχία. 
Τα ∆.Λ.Π. όταν εφαρµόζονται σωστά προωθούν την διαφάνεια και την αξιοπιστία 



 125 

στην αποτύπωση στις λογιστικές καταστάσεις της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης 
και απόδοσης µιας επιχείρησης, της έκθεσής της στους διάφορους 
χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους και των πολιτικών που ακολουθεί για τη διαχείρισή 
τους. Επιπλέον, δηµιουργούν ένα ουσιαστικό και ασφαλές πλαίσιο για την παροχή 
έγκυρης και υψηλής ποιότητας λογιστικής πληροφόρησης. Ακόµα, διευκολύνουν την 
αποτελεσµατική επίβλεψη και τον έλεγχο των λογιστικών πρακτικών των 
επιχειρήσεων. Τα ∆.Λ.Π. επηρεάζουν τον τρόπο µε τον οποίο αποτιµώνται και 
λογίζονται τα λογιστικά µεγέθη και οι διάφοροι χρηµατοοικονοµικοί κίνδυνοι, καθώς 
και τον τρόπο µε τον οποίο γίνονται αντικείµενο διαχείρισης κι ελέγχου. Η σωστή 
χρήση των ∆.Λ.Π. προάγει την παροχή αξιόπιστης πληροφόρησης, αντιθέτως 
ανεπαρκής και ελλιπής χρήση των προτύπων µπορεί να καταλήξει σε αστάθεια και 
αβεβαιότητα στην αγορά. Η εφαρµογή των ∆.Λ.Π. επηρεάζει την ανάλυση της 
χρηµατοοικονοµικής πορείας και της απόδοσης της επιχείρησης, την ποιότητα και 
σύνθεση της λογιστικής πληροφόρησης, όπως αυτή εµφανίζεται στις λογιστικές 
καταστάσεις. Τα πρότυπα επηρεάζουν κάθε πλευρά της επιχειρηµατικής 
δραστηριότητας, την παραγωγική διαδικασία, την κοστολογική και τιµολογιακή 
πολιτική, τη διαµόρφωση της επενδυτικής στρατηγικής, την αντιστάθµιση των 
χρηµατοοικονοµικών κινδύνων, τον δανεισµό, την κερδοφορία και φορολόγηση, τον 
λογιστικό έλεγχο, τις συγχωνεύσεις και εξαγορές ακόµα και το χαρακτηρισµό της 
διοίκησης της επιχείρησης.  

Κίνητρο για την δηµιουργία των ∆.Λ.Π. είναι η παγκοσµιοποίηση των αγορών 
κεφαλαίου. Με την εφαρµογή των ∆.Λ.Π. οι οικονοµικές καταστάσεις 
απαλλάσσονται από τις ελληνικές λογιστικές ιδιαιτερότητες και παρέχουν 
οικονοµική πληροφόρηση ίσης αξιοπιστίας µε αυτή των επιχειρήσεων του 
εξωτερικού. Αυτό είναι πολύ σηµαντικό διότι πριν την εφαρµογή των προτύπων οι 
ελληνικές επιχειρήσεις όφειλαν να µετατρέπουν τους Ισολογισµούς τους και τις 
οικονοµικές τους καταστάσεις σε συγκρίσιµα τυποποιηµένα µεγέθη βάσει 
συγκεκριµένων προτύπων αναφοράς που τυγχάνουν ευρείας εφαρµογής και 
αξιοπιστίας διεθνώς και είναι απαλλαγµένα από φορολογικές και άλλες εγχώριες 
διατάξεις αµφίβολης χρησιµότητας για οποιονδήποτε αναγνώστη. Εποµένως, οι 
ελληνικές επιχειρήσεις µπορούν να προσεγγίσουν χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα χωρίς 
να υποβληθούν στο υψηλό κόστος της µετατροπής των καταστάσεων. Επιπλέον, 
έχοντας οι οικονοµικές καταστάσεις καταρτιστεί σύµφωνα µε τα ∆.Λ.Π. είναι πιο 
αξιόπιστες για τους ενδιαφερόµενους επενδυτές. Οι επενδυτές επιδιώκουν όλο και 
περισσότερο την διεθνή διαφοροποίηση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου τους και οι 
επιχειρήσεις επιθυµούν την άντληση κεφαλαίου από εγχώριες και διεθνείς 
κεφαλαιαγορές, γι’ αυτό θεωρείται αναγκαία η εφαρµογή των ∆.Λ.Π., διότι 
περιορίζουν τα κόστη και φέρνουν τους επενδυτές και τις επιχειρήσεις κοντά. Όπως 
µπορεί να γίνει κατανοητό τα ∆.Λ.Π. βοηθούν στην σύγκριση επιχειρήσεων οι οποίες 
βρίσκονται σε διαφορετικές χώρες, χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία. Κάτι τέτοιο θα ήταν 
δύσκολο και  χρονοβόρο πριν από την εφαρµογή των προτύπων, διότι όλες οι 
οικονοµικές καταστάσεις θα έπρεπε να καταρτιστούν ξανά σύµφωνα µε το λογιστικό 
σύστηµα της χώρας του ενδιαφερόµενου.  

Οι διεθνείς αγορές εφαρµόζουν όλο και περισσότερο τα ∆.Λ.Π. και η Ελλάδα 
ακολουθεί τις εξελίξεις. Αυτό που µένει είναι η εµπορική νοµοθεσία της χώρας µας 



 126 

να προσαρµοστεί πλήρως µε τις απαιτήσεις των ∆.Λ.Π., διαφορετικά θα 
αποµονωθούµε σταδιακά από τις αγορές. Κάθε χώρα, συνεπώς και η Ελλάδα, οφείλει 
να καταργήσει κάθε καινοτοµία για την αντιµετώπιση εθνικών ιδιοµορφιών. Όσο 
υπάρχει η εθνική νοµοθετική αντιµετώπιση αναστέλλεται η εξέλιξη της σύγχρονης 
λογιστικής, η οποία καθοδηγείται από την ανάγκη κάλυψης των αλλαγών στην 
παγκόσµια οικονοµία. Λαµβάνοντας υπόψη όσα αναφέρθηκαν γίνεται εύκολα 
κατανοητό ότι η εφαρµογή των ∆.Λ.Π. αποτελεί ίσως το µεγαλύτερο επίτευγµα των 
τελευταίων χρόνων στο χώρο της λογιστικής, δεδοµένου ότι γκρεµίζει τα σύνορα 
στην παγκόσµια αγορά κεφαλαίου.  
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