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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 
 

Η εργασία αυτή περιέχει µια συνοπτική παρουσίαση των 
Εσόδων – Εξόδων καθώς και των ∆ιεθνών Λογιστικών 
Προτύπων πάνω στα έσοδα-έξοδα. Θα δούµε µερικές από 
τις βασικότερες διακρίσεις των Εσόδων – Εξόδων αλλά και 
τη θέσει που έχουν σε µια επιχείριση ( παράδειγµα 
κλεισίµατος διαχειριστικής χρήσεως ), καθώς και µερικές 
από τις σηµαντικότερες διαφορές των ∆ιεθνών Λογιστικών 
Προτύπων από τα εφαρµοζόµενα Ελληνικά Λογιστικά 
Πρότυπα όσον αφορά τα έσοδα-έξοδα µιας επιχείρησης. 
Τέλος, θα ήθελα να συµπληρώσω ότι όπου κρίθηκε 
σκόπιµο συµπεριλήφθηκαν ορισµένες λεπτοµέρειες.Για να 
δοθεί µια πληρέστερη εικόνα κάποιου θέµατος, οι 
γενικότητες συµπληρώθηκαν έτσι ώστε να επιτευχθεί 
σωστότερα η εργασία αυτή.  
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ΑΠΟ ΤΑ ΕΦΑΡΤΜΟΖΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 
(κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ) 

ΣΤΑ ΕΣΟ∆Α-ΕΞΟ∆Α 
 

4.1 Εισαγωγικές διευκρινήσεις 
4.2 ∆ιαφορές ∆ΛΠ 1 µε ΕΓΛΣ 
4.3 ∆ιαφορές ∆ΛΠ 2 µε Ελληνικά Πρότυπα 
4.4 ∆ιαφορές ∆ΛΠ 8 µε ΕΓΛΣ 
4.5 ∆ιαφορές ∆ΛΠ 12 µε ΕΓΛΣ 
4.6 ∆ιαφορές ∆ΛΠ 16 µε Ελληνικά Πρότυπα 
4.7 ∆ιαφορές ∆ΛΠ 17 µε ΕΓΛΣ 
4.7.1 Η λογιστική της χρηµατοδοτικής µίσθωσης στα βιβλία του 
µισθωτή 
4.7.1.(1) Νέοι λογαριασµοί που πρέπει να δηµιουργηθούν στο 
ΕΓΛΣ 
4.7.1.(2) Παράδειγµα εφαρµογής 
4.7.1.(3) Λογιστικές εγγραφές στα λογιστικά βιβλία του µισθωτή 
4.7.1.(4) Λογιστικές εγγραφές στα λογιστικά βιβλία του εκµισθωτή  
4.7.1.(5) Επισηµάνσεις και διευκρινήσεις για τις προηγούµενες 
λογιστικές εγγραφές 
4.7.2 Η λογιστική της χρηµατοδοτικής µίσθωσης στα βιβλία του 
εκµισθωτή 
4.7.2.(1)  Απλοποιηµένη περιγραφή των λογιστικών χειρισµών που 
υιοθετούνται από το Πρότυπο λαµβανοµένης υπόψη και της 
ακόλουθης πρακτικής στη χώρα µας 
4.8 ∆ιαφορές ∆ΛΠ 18 και Ελληνικών Προτύπων 
4.9 ∆ιαφορές ∆ΛΠ 20 µε ΕΓΛΣ 
4.9.1 Λογιστικός χειρισµός επιχορηγήσεων για απόκτηση πάγιου 
εξοπλισµού υιοθετούµενος από το Πρότυπο 
4.9.2 Λογιστικός χειρισµός επιχορηγήσεων για απόκτηση πάγιου 
εξοπλισµού, που προβλέπεται από το ΕΓΛΣ, ο οποίος είναι 
ορθότερος του υιοθετηµένου από το Πρότυπο 
4.10 ∆ιαφορές ∆ΛΠ 23 µε ΕΓΛΣ 
4.11 ∆ιαφορές ∆ΛΠ 38 µε Ελληνικά Πρότυπα 
4.12 Γενικά περί εσόδων (διαφορές ∆ΛΠ µε ΕΓΛΣ) 
4.13 Γενικά περί εξόδων (διαφορές ∆ΛΠ µε ΕΓΛΣ) 
 
 
 
 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

 
   Λογιστική είναι η επιστήµη που αποσκοπεί στην 
παρατήρηση,ανάλυση,ταξινόµηση και καταγραφή των οικονοµικών 
γεγονότων που αφορούν τη δράση των οικονοµικών 
µονάδων.Συνεπώς η Λογιστική είναι όργανο πληροφόρησης και 
διαφωτίζει τη ∆ιοίκηση όχι µόνο για την περιουσιακή κατάσταση της 
επιχείρησης και για το οικονοµικό αποτέλεσµα αλλά και για 
σηµαντικά οικονοµικά µεγέθη  όπως 
παραγωγικότητα,αποδοτικότητα,ρευστότητα,νεκρό σηµείο κύκλου 
εργασιών κ.λ.π. 
 
    Βασικοί σκοποί της Λογιστικής είναι:  
α) Ο προσδιορισµός της οικονοµικής κατάστασης της επιχείρησης 
σε συγκεκριµένα χρονικά σηµεία.Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται µε 
τη σύνταξη της απογραφής και του ισολογισµού. 
β) Ο προσδιορισµός του οικονοµικού αποτελέσµατος ( κέρδος ή 
ζηµιά ) µιας χρονικής περιόδου.Επιτυγχάνεται µε αντιπαραβολή 
των εσόδων και εξόδων της συγκεκριµένης χρονικής περιόδου. 
γ) Παροχή χρήσιµων πληροφοριών στη διοίκηση και στον 
επιχειρηµατία µε την επεξεργασία και αξιοποίηση των 
συγκεντρωθέντων λογιστικών δεδοµένων. 
δ) Εξασφαλίζεται µέσω της Λογιστικής ο έλεγχος της ευθύνης της 
επιχείρησης έναντι των κρατικών υπηρεσιών. 
 
    Η Λογιστική διακρίνεται σε ∆ηµόσια και Ιδιωτική.Η ∆ηµόσια 
Λογιστική ασχολείται µε τα έσοδα και τα έξοδα του κράτους των 
νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου,ενώ η Ιδιωτική Λογιστική 
εφαρµόζεται στις ιδιωτικές επιχειρήσεις τόσο τις ατοµικές όσο και 
τις εταιρικές,η οποία υποδιαιρείται στη Γενική Λογιστική και στην 
Ειδική Λογιστική.Η Ειδική Λογιστική ασχολείται µε επιµέρους 
κλάδους επιχειρήσεων. 
 
    Οι επικρατέστερες λογιστικές µέθοδοι είναι δύο, η 
απλογραφία και η διπλογραφία ή διγραφία. Η απλογραφία είναι 
απαρχαιωµένη λογιστική µέθοδος που χρησιµοποιείται  για την 
παρακολούθηση µόνο των ταµιακών συναλλαγών και των 
λογαριασµών των τρίτων ( χρεώστες- πιστωτές ). Κύριο 
χαρακτηριστικό  της είναι η έλλειψη συστηµατικού λογισµού 
δαπανών και προσόδων ή αλλιώς θα λέγαµε η µη τήρηση των 
λογαριασµών καθαρής θέσης. Η διπλογραφία ή διγραφία είναι η 
επικρατέστερη µέθοδος λογιστικής. Ο όρος διπλογραφία 
χρησιµοποιείται κάτω απο πέντε λογιστικές δυάδες. 
∆υάδα της αντιθέσεως των εννοιών  χρέωση = πίστωση  
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1) ∆υάδα των εγγραφών :   α) στο Ηµερολόγιο, β) στο 
Καθολικό. 

2) Η ∆υάδα της αντιπαράθεσης των λογαριασµών του 
Ισολογισµού και των λογαριασµών της ∆ιαχειρήσεως. 

3) ∆υάδα της διαρκούς ισότητας :   χρεώσεις = πιστώσεις. 
4) Η ∆υάδα της αντιδιαστολής των λογαριασµών αξιών και των 

λογαριασµών τρίτων.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΞΟ∆ΩΝ 

  
   1.1 Έννοια και ορισµός των εξόδων 
 
   Έξοδα, γενικώς, είναι κάθε τι που αναλίσκεται για την 
πραγµατοποίηση ενός σκοπού, ενός αποτελέσµατος. 
   Ειδικότερα, από επιχειρηµατική άποψη, έξοδα είναι κάθε 
ηθεληµένη ανάλωση των συντελεστών παραγωγής, από την οποία 
σχηµατίζεται το κόστος του παραγόµενου αγαθού ή της 
προσφερόµενης υπηρεσίας.Την παραπάνω ηθεληµένη ανάλωση 
πραγµατοποιεί µια οικονοµική µονάδα για την επίτευξη του σκοπού 
της, δηλαδή του κέρδους. 
   Κατά το Ε.Γ.Λ.Σ., έξοδο είναι το κόστος που βαρύνει τα έσοδα 
της χρήσης (εξαφανιζόµενο κόστος). Το κόστος εξαφανίζεται 
(εκπνέει) όταν πωλείται το αγαθό στο οποίο είναι ενσωµατωµένο. 
Τότε το κόστος του αγαθού αυτού µετατρέπεται σε έξοδο και 
βαρύνει το έσοδο που προκύπτει από την πώλησή του. 
   Κατά τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (∆.Λ.Π) έξοδο είναι κάθε 
µείωση των στοιχείων του ενεργητικού ή κάθε αύξηση των 
υποχρεώσεων, που αναγνωρίζονται και µετρώνται σύµφωνα µε τις 
γενικά παραδεγµένες λογιστικές αρχές, προέρχονται από τις 
δραστηριότητες της επιχείρησης και µεταβάλλουν την καθαρή της 
θέση. 
   Τα έξοδα, στην κανονική (οµαλή) έκτασή τους, προσδοκούν 
πάντοτε ένα οικονοµικό αντάλλαγµα, δηλαδή τα έσοδα. Αν τα 
παραγόµενα αγαθά ή οι παρεχόµενες υπηρεσίες βρουν 
ανταπόκριση στην αγορά τότε τα έσοδα από την πώλησή τους 
εµπεριέχουν και ένα θετικό αποτέλεσµα, το κέρδος. 
   Κατά συνέπεια, τα έξοδα δεν είναι αποτέλεσµα αλλά φορέας 
αποτελέσµατος και µε αυτή την έννοια αποτελούν ένα δυναµικό 
στοιχείο αξίας, αλλά ευπαθέστερης µορφής, που έχει προέλθει από 
τη µετατροπή µιας άλλης αξίας (ενός ενεργητικού στοιχείου, όπως 
µετρητά, µηχανήµατα, υλικά κτλ). 
    Γίνεται φανερό ότι τα έξοδα είναι εκδήλωση της δυναµικής 
πλευράς της περιουσίας, κατά το παρακάτω σχήµα: 
     

Στατιτική της περιουσίας 
Τροπή σε 
έξοδα 

∆υναµική της 
περιουσίας 

Πάγια: 
Ακίνητα 
Μηχανήµατα 
Εργαλεία 

Αποσβέσεις 

Κυκλοφορούν: 
Α΄ ύλες 
Καύσιµα Αναλώσεις 

υλικών 

Κόστος 
Παραγωγής 

νέων αξιών ή 
υπηρεσιών 
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Ανταλλακτικά 

∆ιαθέσιµα: 
Ταµείο 
Τράπεζες 

Αγορά 
υπηρεσιών 
Ασφάλιστρα 
Μισθοί 
Φόροι 
Τόκοι 
Ενοίκια 
Μεταφορικά 
µέσα κτλ. 

 
    Η ευπάθεια των εξόδων εξαρτάται από το αν τα έσοδα από την 
πώληση θα επαναφέρουν στην επιχείρηση τα έξοδα (κόστος) που 
έχουν δαπανηθεί συν ένα επιπλέον ποσό, οπότε προκύπτει κέρδος 
(θετικό αποτέλεσµα), ή αν θα επαναφέρουν µέρος µόνο των 
εξόδων, οπότε προκύπτει ζηµιά (αρνητικό αποτέλεσµα). 

 
1.2 Βασικές ∆ιακρίσεις Εξόδων 
 
   Τα ΈΞΟ∆Α διακρίνονται: 
   α) µε βάση την ενσωµάτωσή τους ή όχι στο κόστος: σε 
κοστολογήσιµα (inventoriable expenses) και µη κοστολογήσιµα 
(non-inventoriable expenses) έξοδα. 
-- Κοστολογήσιµα είναι τα οργανικά (λειτουργικά) και οµαλά 
(φυσιολογικά) έξοδα: 

• Οργανικά ή λειτουργικά (operating expenses) καλούνται τα 
έξοδα που γίνονται χάριν της διεξαγωγής της κύριας 
οικονοµικής δραστηριότητας της επιχείρησης, π.χ οι αµοιβές 
και τα έξοδα προσωπικού, οι αµοιβές και τα έξοδα τρίτων, 
φόροι και τέλη κ.α. 

• Οµαλά (normal expenses) καλούνται τα έξοδα που 
δηµιουργούνται από τη φυσιολογική πορεία της οικονοµικής 
δραστηριότητας της επιχείρησης, π.χ αποσβέσεις παγίων 
περιουσιακών στοιχείων, αναλώσεις υλικών κ.α. 

--Μη κοστολογήσιµα  είναι τα ανόργανα (µη λειτουργικά), τα µη 
οµαλά (µη φυσιολογικά) και τα έκτακτα έξοδα: 

• Ανόργανα ή µη λειτουργικά (non operating expenses) 
καλούνται τα έξοδα που αφορούν παρεπόµενες ή 
δευτερεύουσες δραστηριότητες, π.χ έξοδα που αφορούν 
επενδύσεις σε τίτλους άλλων εταιρειών, οι τόκοι υπερηµερίας 
κ.α. 

• Μη οµαλά (abnormal expenses) καλούνται τα έξοδα που το 
ύψος τους αποκλίνει σηµαντικά από το συνηθισµένο ύψος 
στο οποίο διαµορφώνονταν κατά το παρελθόν, π.χ 
υπερβολικές φθορές µηχανολογικού εξοπλισµού κ.α. 
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• Έκτακτα (extraordinary expenses) καλούνται τα έξοδα από 
τα οποία λείπει το στοιχείο της επαναληπτικότητας ή 
ρυθµικότητας, π.χ έξοδα σύστασης της επιχείρησης, έξοδα 
οργάνωσης και πρώτης εγκατάστασης, έξοδα έκδοσης του 
µετοχικού κεφαλαίου κ.α. 

  β) µε βάση τον τρόπο ενσωµάτωσης στο κόστος: σε άµεσα 
(direct expenses) και έµµεσα (indirect expenses) έξοδα. 
-- Άµεσα καλούνται τα έξοδα που πραγµατοποιούνται 
αποκλειστικά και µόνο για ένα προιόν ή λειτουργία ή τµήµα της 
επιχείρησης, π.χ αµοιβές εργατών για την παραγωγή του ‘Χ’ 
προιόντος κ.α. Τα παραπάνω έξοδα καλούνται και ειδικά. 
-- Έµµεσα καλούνται τα έξοδα που πραγµατοποιούνται για 
λογαριασµό περισσοτέρων του ενός προιόντων ή λειτουργιών ή 
τµηµάτων της επιχείρησης.Ο καταλογισµός των εξόδων αυτών ανά 
προιόν, λειτουργία ή τµήµα γίνεται µε υπολογιστικές διαδικασίες, 
π.χ αποσβέσεις εγκαταστάσεων, έξοδα φωτισµού-θέρµανσης, όταν 
αφορούν πολλά τµήµατα, κ.α. 
γ) µε βάση τον τρόπο εκδήλωσής τους: σε εµφανή (visable) και 
υπολογιστικά (supplementary expenses) έξοδα. 
-- Εµφανή καλούνται τα έξοδα που γίνονται άµεσα αντιληπτά, διότι 
η δηµιουργία τους έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση αξιών ή την 
ανάληψη υποχρεώσεων από την επιχείρηση, π.χ αµοιβές 
προσωπικού, ενοίκια κ.α. 
-- Υπολογιστικά ονοµάζονται τα έξοδα που η δηµιουργία τους 
αποτελεί έσοδα άλλου κλάδου της επιχείρησης, π.χ οι τόκοι των 
ιδίων κεφαλαίων, το τεκµαρτό ενοίκιο ακινήτου κ.α. 
  δ) µε βάση τη συµπεριφορά τους σε σχέση µε τη 
µεταβαλλόµενη δραστηριότητα της επιχείρησης: σε σταθερά 
(fixed), µεταβλητά (variable) και ηµιµεταβλητά (semi-variable) 
έξοδα. 
-- Σταθερά έξοδα καλούνται εκείνα που συνολικά δεν ακολουθούν 
τις µεταβολές της παραγωγικής δραστηριότητας, αλλά παραµένουν 
σταθερά ως έναν ορισµένο βαθµό παραγωγικής δραστηριότητας, 
και µετά µεταβάλλονται. Το χαρακτηριστικό των σταθερών εξόδων 
είναι ότι η µεταβλητότητά τους συσχετίζεται κυρίως µε το χρόνο και 
όχι µε τις µεταβολές του βαθµού της δραστηριότητας, π.χ το ενοίκιο 
του εργοστασίου παραµένει σταθερό για όσο καιρό ισχύει το 
συµβόλαιο µίσθωσης και στη συνέχεια αναπροσαρµόζεται ανάλογα 
µε τον πληθωρισµό, οι τόκοι που πληρώνονται ανά µήνα ή 
εξάµηνο κ.α. 
--Μεταβλητά έξοδα καλούνται εκείνα που συνολικά ακολουθούν 
τις µεταβολές της παραγωγικής δραστηριότητας, π.χ οι πρώτες 
ύλες που απαιτούνται για την παραγωγή ενός προιόντος.Τα 
µεταβλητά έξοδα διακρίνονται σε: α) αναλογικά, όταν ο ρυθµός 
µεταβολής τους είναι ίδιος µε το ρυθµό µεταβολής της 
παραγωγικής δραστηριότητας, β) αύξοντα, όταν ο ρυθµός 
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µεταβολής τους είναι µεγαλύτερος από το ρυθµό µεταβολής της 
παραγωγικής δραστηριότητας, γ) φθίνοντα, όταν ο ρυθµός 
µεταβολής τους είναι µικρότερος από το ρυθµό µεταβολής της 
παραγωγικής δραστηριότητας, δ) παλίνδροµα, όταν η µεταβολή 
τους εναλλάσσεται, δηλ. είναι αύξουσα µέχρι ενός σηµείου 
παραγωγικής δραστηριότητας και στη συνέχεια φθίνει κ.ο.κ. 
-- Ηµιµεταβλητά έξοδα καλούνται εκείνα που αποτελούνται από 
ένα σταθερό τµήµα και από ένα µεταβλητό, π.χ ο λογαριασµός της 
∆ΕΗ αποτελείται από ένα σταθερό τµήµα (το πάγιο) και από ένα 
µεταβλητό (την κατανάλωση του ρεύµατος)κ.α. 
  ε) µε βάση το χρόνο ανάλωσής τους: σε δεδουλευµένα 
(accrued) και µη δεδουλευµένα (non accrued) έξοδα. 
-- ∆εδουλευµένα είναι τα έξοδα που έχουν αναλωθεί συνολικά 
κατά τη διάρκεια της εξεταζόµενης διαχειριστικής περιόδου, 
ανεξάρτητα αν έχουν καταβληθεί ή οφείλονται. 
-- Μη δεδουλευµένα είναι τα έξοδα που δεν έχουν αναλωθεί κατά 
την εξεταζόµενη διαχειριστική περίοδο, έχουν, όµως, καταβληθεί. 
Παράδειγµα: την 1/11/2008 η επιχείρηση ‘ΧΨΩ’ καταβάλλει 180 
ευρώ στην ασφαλιστική εταιρεία ‘Πυρσός’, για ασφάλιστρα πυρός 6 
µηνών. Τα ασφάλιστρα των µηνών Νοεµβρίου και ∆εκεµβρίου 
2008 είναι δεδουλευµένα και θα βαρύνουν τη χρήση 2008 µε ποσό 
180/6 επί 2 =60 ευρώ. Το υπόλοιπο ποσό των ασφαλίστρων, 
δηλαδή 120 ευρώ, είναι µη δεδουλευµένο και θα βαρύνει την 
επόµενη χρήση που αφορά. 
  στ) µε βάση το φορέα ευθύνης: σε ελεγχόµενα (controllable 
costs) και µη ελεγχόµενα (uncontrollable costs) έξοδα. 
-- Ελεγχόµενα καλούνται τα έξοδα τα οποία επηρεάζονται από τον 
υπεύθυνο ενός τµήµατος ή µιας λειτουργίας µέσα σε ορισµένο 
χρονικό διάστηµα, π.χ η κατανάλωση γραφικής ύλης για ένα µήνα 
κ.α. 
-- Μη ελεγχόµενα καλούνται τα έξοδα τα οποία δεν επηρεάζονται 
(ελέγχονται) από τον αρµόδιο ενός τµήµατος ή µιας λειτουργίας και 
είναι ανεξάρτητα από την παραγωγική δραστηριότητα της 
επιχείρησης, π.χ οι αποσβέσεις χρήσης κ.α. 
   ζ) µε βάση τον προορισµό ή τη λειτουργία τους: σε 
εφοδιασµού (supply), παραγωγής (production), έρευνας και 
ανάπτυξης (research and development), διάθεσης (promotion), 
διοίκησης (administrative) και χρηµατοοικονοµικά (financial) έξοδα. 
 -- Έξοδα εφοδιασµού καλούνται εκείνα που γίνονται προκειµένου 
η   επιχείρηση να αποκτήσει τις πρώτες και βοηθητικές ύλες για την 
παραγωγική διαδικασία, π.χ µεταφορικά έξοδα αγορών κτλ. 
-- Εξοδα παραγωγής καλούνται όλα τα έµµεσα έξοδα που 
απαιτούνται για την παραγωγή των προιόντων, δηλαδή από την 
έναρξη της παραγωγής µέχρι του σηµείου όπου τα προιόντα είναι 
έτοιµα για αποθήκευση, π.χ έµµεση εργασία, αποσβέσεις, 
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ασφάλιστρα εγκαταστάσεων παραγωγής, ενοίκια κτιρίων 
εργοστασίου κ.α. 
-- Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης καλούνται εκείνα που γίνονται 
για την έρευνα και ανάπτυξη νέων προιόντων, νέων διαδικασιών 
παραγωγής, για τη βελτίωση των ήδη παραγόµενων προιόντων, τη 
διείσδυση σε νέες αγορές κ.α. 
-- Έξοδα διάθεσης καλούνται εκείνα που γίνονται µε σκοπό την 
προώθηση των παραγόµενων προιόντων στους τελικούς 
καταναλωτές, την εκτέλεση των παραγγελιών των πελατών και τη 
λειτουργία του δικτύου διανοµής της επιχείρησης, π.χ αµοιβές και 
µισθοί των πωλητών, έξοδα µετακινήσεων, έξοδα προώθησης κ.α. 
-- Έξοδα διοίκησης καλούνται εκείνα που πραγµατοποιούνται 
από τη διοίκηση της επιχείρησης και το διοικητικό προσωπικό, που 
έχουν ως αντικείµενο δραστηριότητας τη διοίκηση και οικονοµική 
διαχείρηση της επιχείρησης, π.χ µισθοί γραµµατέων, λογιστηρίου, 
διευθυντών κ.α. 
-- Έξοδα χρηµατοοικονοµικά καλούνται εκείνα που γίνονται µε 
σκοπό την εξεύρεση των απαραίτητων και κατάλληλων πηγών 
κεφαλαίων, προκειµένου να καλυφθούν οι χρηµατοοικονοµικές 
ανάγκες της επιχείρησης, π.χ τόκοι δανείων, έξοδα έκδοσης 
δανείων κ.α. 
 
1.3 Οργανικά έξοδα κατ’είδος (οµάδα 6) 
 
   Στην Έκτη Οµάδα, µε την ονοµασία ‘Οργανικά Έξοδα 
κατ’είδος,απεικονίζονται και παρακολουθούνται τα κατ’είδος έξοδα 
που αναφέρονται στην οµαλή εκµετάλλευση της χρήσεως 
(οργανικά), καθώς επίσης και οι ετήσιες επιβαρύνσεις για τη 
διενέργεια αποσβέσεων και προβλέψεων που ενσωµατώνονται στο 
λειτουργικό κόστος. Αντίθετα, στους λογαριασµούς της παραπάνω 
οµάδας δεν καταχωρούνται ποσά που αφορούν επενδύσεις ή 
τοποθετήσεις, ζηµιές και έξοδα εξαιρετικού χαρακτήρα, ζηµιές και 
έξοδα προηγούµενων χρήσεων, προβλέψεις που δεν αφορούν 
άµεσα την εκµετάλλευση, φόρο εισοδήµατος επί των αδιανέµητων 
κερδών χρήσεως, υπολογιστικά ή τεκµαρτά έξοδα. 
  Η προαναφερθείσα κατηγορία εµπεριέχει, µεταξύ άλλων, τις 
παρακάτω κατηγορίες λογαριασµών: 
 
-- Αµοιβές και έξοδα προσωπικού (λογαριασµός 60): 
καταχωρούνται όλα τα έξοδα της επιχείρησης που προκύπτουν 
από την απασχόληση προσωπικού που συνδέεται µε αυτήν µε 
σύµβαση αξαρτηµένης εργασίας. 
-- Αµοιβές και έξοδα τρίτων (λογαριασµός 61): καταχωρούνται 
οι αµοιβές που λογίζονται από την επιχείρηση για εργασίες τρίτων, 
οι οποίοι δε συνδέονται µε αυτήν µε σύµβαση αξαρτηµένης 
εργασίας, όπως λογιστές-φοροτεχνικοί, δικηγόροι κ.α. 
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-- Παροχές τρίτων (λογαριασµός 62): καταχωρούνται τα αντίτιµα 
των παροχών κοινής ωφέλειας, ενοίκια µισθώσεων πάγιων 
στοιχείων, τα κάθε µορφής ασφάλιστρα, τα κάθε είδους έξοδα 
αποθήκευσης, το κόστος επισκευής και συντηρήσεως παγίων και 
λοιπών περιουσιακών στοιχείων και οι κάθε είδους παροχές τρίτων 
που δεν υπάγονται σε λογαριασµούς της παρούσας οµάδας. 
-- Φόροι-Τέλη (λογαριασµός 63): καταχωρούνται οι φόροι και τα 
τέλη που βαρύνουν την επιχείρηση, εκτός από φόρους 
εισοδήµατος, φόρους προηγούµενης χρήσεως, φορολογικές ποινές 
και πρόστιµα, δασµούς και γενικά φόρους επί των αγορών. 
-- ∆ιάφορα έξοδα (λογαριασµός 64): καταχωρούνται όλα τα 
κατ’είδος οργανικά έξοδα που δεν καταχωρούνται σε οποιοδήποτε 
άλλο λογαριασµό της προαναφερθείσας οµάδας. 
-- Τόκοι και συναφή έξοδα (λογαριασµός 65): καταχωρούνται οι 
τόκοι και τα συναφή µε αυτούς έξοδα που αναφέρονται στο 
χρηµατοοικονοµικό κύκλωµα της επιχείρησης. 
-- Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων ενσωµατωµένες στο 
λειτουργικό κόστος (λογαριασµός 66): τηρούνται οι αποσβέσεις 
στοιχείων του πάγιου ενεργητικού που ενσωµατώνονται στο 
λειτουργικό κόστος της επιχείρησης, δηλαδή καταχωρούνται οι 
τακτικές αποσβέσεις που προβλέπονται από την κείµενη 
νοµοθεσία. 
-- Προβλέψεις εκµεταλλεύσεως (λογαριασµός 68): τηρούνται οι 
προβλέψεις που πραγµατοποιούνται από την επιχείρηση για 
κινδύνους εκµεταλλεύσεως. 
 
1.3.1 Λογιστική παρακολούθηση των εξόδων κατ’είδος 
 
  Τα κατ’είδος ή κατά φύση έξοδα υποδηλώνουν το είδος ή τη φύση 
του συντελεστή παραγωγής χάριν του οποίου έγινε η καταβολή ή 
αναλήφθηκε η υποχρέωση από την πλευρά της επιχείρησης. 
Συνήθεις τίτλοι λογαριασµών κατ’είδος είναι: 

• Αποσβέσεις 

• Μισθοί 

• Ενοίκια 

• Ασφάλιστρα 

• Μεταφορικά 

• Τόκοι-έξοδα 

• Α’ ύλη (αναλωθείσα), κτλ. 
  Οι λογαριασµοί εξόδων λειτουργούν όπως και οι λογαριασµοί 
αξιών, εφόσον πρόκειται για µετάπτωση αυτών σε άλλη µορφή, τα 
έξοδα. Κατά τη διάρκεια της χρήσης, η πρώτη εγγραφή γίνεται 
πάντοτε στη χρέωση µε το ποσό της πραγµατοποιούµενης 
δαπάνης, είτε αυτή καταβάλλεται είτε οφείλεται.Οι µαταγενέστερες 
χρεώσεις δείχνουν προσαύξηση ή αναπροσαρµογή του 
λογαριασµού εξόδων. 



 13 

   Ο λογαριασµός πιστώνεται λόγω: 

• µεταφοράς στο λογαριασµό εκµετάλλευσης 

• µεταφοράς σε άλλους συγκεντρωτικούς λογαριασµούς για 
οµαδοποίηση αυτών 

• µεταφοράς στο λογαριασµό ‘Αποτελέσµατα Χρήσης’ (για 
ποσά που δεν είναι κοστολογήσιµα). 

• µεταφοράς σε άλλους λογαριασµούς απαιτήσεων (έξοδα 
επόµενης χρήσης), για ποσά που δεν είναι δεδουλευµένα στο 
τέλος της χρήσης. 

• αντιλογισµού λανθασµένης χρέωσης. 
   Στο τέλος της χρήσης, όλοι οι λογαριασµοί, µετά από τις σχετικές 
µεταφορές (όπως µεταφορά των οργανικών, οµαλών και 
δεδουλευµένων εξόδων στο λογαριασµό εκµετάλλευσης), 
µηδενίζονται-εξισώνονται και είναι έτοιµοι να επαναδηµιουργηθούν 
(ανοιχτούν) και να δεχτούν τις καταχωρήσεις των λογιστικών 
γεγονότων της νέας (επόµενης) χρήσης. 
   Όπως όλοι οι λογαριασµοί Ισολογισµού, έτσι και οι λογαριασµοί 
εξόδων διακρίνονται σε γενικούς ή περιληπτικούς και ειδικούς ή 
αναλυτικούς. 
 

Παράδειγµα: 

Αµοιβές και έξοδα 
προσωπικού 

Γενικός πρωτοβάθµιος 
λογαριασµός 

Αµοιβές έµµισθου 
προσωπικού 

Αναλυτικός δευτεροβάθµιος 
λογαριασµός 

Τακτικές Αποδοχές 
Αµοιβές υπερωριακής 
απασχόλησης 

Αναλυτικοί τριτοβάθµιοι 
λογαριασµοί 

 
 
1.3.2 Λογιστική παρακολούθηση των εξόδων κατά προορισµό 
 
   Οι λογαριασµοί των κατ’είδος εξόδων δεν εµφανίζουν 
πληροφορίες για το σκοπό που πραγµατοποιήθηκαν.Τις 
πλοροφορίες αυτές µπορούµε να τις έχουµε κατά την ανακατάταξη 
των εξόδων κατ’είδος, µε κριτήριο το τµήµα, τη λειτουργία ή την 
υπηρεσία της επιχείρησης χάριν των οποίων έγινε το έξοδο. 
  Συνεπώς, κόστος κατά προορισµό είναι το οµαδοποιηµένο 
κατ’είδος έξοδο µε κριτήριο το σκοπό (προορισµό) για τον οποίο 
πραγµατοποιήθηκε.Το κόστος κατά προορισµό λέγεται και 
λειτουργικό κόστος.Το λειτουργικό κόστος σχηµατίζεται από 
στοιχεία διαφορετικής φύσης που έχουν τον ίδιο σκοπό-
προορισµό. 
  Η ανακατάταξη (µερισµός) των κατ’είδος εξόδων γίνεται µε 
συντελεστή επιβάρυνσης.Γι’αυτό συντάσσεται φύλλο µερισµού.Το 
άθροισµα των κατ’είδος εξόδων ισούται µε το άθροισµα των 
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εξόδων της λειτουργίας παραγωγής +λειτουργίας 
διάθεσης+λειτουργίας ερευνών+λειτουργίας 
διοίκησης+χρηµατοοικονοµικής λειτουργίας. 
  Τα κατ’είδος έξοδα µπορούν να οµαδοποιηθούν κατά τµήµα ή 
υπηρεσία. 
  Κάθε οικονοµική µονάδα έχει το δικό της αριθµό και είδος 
δραστηριοτήτων, όπως για παράδειγµα το ξενοδοχειακό 
συγκρότηµα ‘ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ’ έχει τέσσερις δραστηριότητες 
(λειτουργίες): α) ενοικίαση δωµατίων, β) εστιατόριο, γ) µπαρ και δ) 
κατάστηµα ενδυµάτων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΣΟ∆ΩΝ 

 
 
2.1 Έννοια και ορισµός των εσόδων 
 
  Έσοδα, από επιχειρηµατική άποψη, είναι κάθε αξία ή απαίτηση 
που αποκτά η επιχείρηση, ως αντιστάθµισµα εξόδου, για την 
πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών. 
  Κατά κανόνα το έσοδο επαναφέρει στην επιχείρηση το ποσό που 
έχει δαπανηθεί συν ένα θετικό αποτέλεσµα, το κέρδος.Το κέρδος 
αυτό αυξάνει την καθαρή θέση της επιχείρησης. Αν το έσοδο 
επαναφέρει µέρος µόνον του δαπανηθέντος ποσού, τότε 
προκύπτει αρνητικό αποτέλεσµα, δηλαδή ζηµία.Η ζηµία αυτή 
µειώνει την καθαρή θέση της επιχείρησης. 
 Το σύνολο των εσόδων µέσα σε µια διαχειριστική χρήση αποτελεί 
τον κύκλο εργασιών της επιχείρησης (τζίρο). 
  Κατά το Ε.Γ.Λ.Σ. έσοδο είναι η χρηµατική έκφραση της 
αγοραστικής δύναµης που αποκτάται, άµεσα ή έµµεσα, από τη 
δραστηριότητα της οικονοµικής µονάδας και ειδικότερα από την 
πώληση ή εκµετάλλευση αγαθών, υπηρεσιών και 
δικαιωµάτων.Στην έννοια του εσόδου περιλαµβάνονται και τυχόν 
επιχορηγήσεις και άλλα παρόµοιας φύσης κονδύλια που 
καταβάλλονται στην οικονοµική µονάδα για την υποβοήθηση 
επίτευξης των σκοπών της. 
 Κατά τα ∆.Λ.Π. Νο 18 έσοδο είναι η ακαθάριστη εισροή 
οικονοµικών οφελών  
κατά την περίοδο, η οποία προέρχεται από τις συνήθεις εργασίες 
της επιχείρησης και έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση των ιδίων 
κεφαλαίων (εξαιρουµένης της αύξησης που προέρχεται από 
συνεισφορές των µετόχων, π.χ αύξηση κεφαλαίου). 
    
2.2 Βασικές διακρίσεις των εσόδων 
 
   Τα Έσοδα διακρίνονται: 
   α) µε βάση την προέλευσή τους: σε οργανικά (operating) και 
ανόργανα       (non operating) έσοδα. 
   -- Οργανικά καλούνται τα έσοδα που προκύπτουν από την κύρια 
δραστηριότητα ή από τον κύριο σκοπό της επιχείρησης, π.χ 
πωλήσεις εµπορευµάτων, έσοδα από παροχή υπηρεσιών κ.α. 
  -- Ανόργανα καλούνται τα έσοδα που προέρχονται από άλλες 
πηγές, δηλαδή από παρεπόµενες ή δευτερεύουσες δραστηριότητες 
της οικονοµικής µονάδας, π.χ έσοδα από µη κανονική 
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δραστηριότητα, από λαχεία, από εκποίηση ενσώµατων ή 
ασώµατων πάγιων στοιχείων κ.α. 
 
  β) µε βάση το βαθµό οµαλότητας: σε οµαλά ή φυσιολογικά 
(normal) και µη οµαλά ή έκτακτα (extra ordinary) έσοδα. 
  -- Οµαλά καλούνται τα έσοδα που πραγµατοποιούνται κάτω από 
συνθήκες που ανταποκρίνονται στη συνηθισµένη ή φυσιολογική 
πορεία της επιχείρησης, δηλαδή έσοδα από πώληση κ.α. 
  -- Μη οµαλά: καλούνται τα έσοδα που η πραγµατοποίησή τους 
οφείλεται σε έκτακτα περιστατικά, δηλαδή σε γεγονότα που δεν 
οφείλονται ούτε προέρχονται από την κανονική δραστηριότητα της 
οικονοµικής µονάδας, δεν αναµένονται, και η χρονική τους διάρκεια 
είναι περιορισµένη, π.χ. έσοδα που προέρχονται από διακυµάνσεις 
των τιµών από συγκυριακά οικονοµικά, πολιτικά, κοινωνικά ή 
φυσικά γεγονότα που επηρεάζουν ή δηµιουργούν πρόσκαιρη 
στενότητα στα µεγέθη προσφοράς και ζήτησης. Τα έσοδα αυτά 
χαρακτηρίζονται και ως έκτακτα. 
 
  γ) µε βάση τον τρόπο εκδήλωσης: σε εµφανή (visible) και 
υπολογιστικά (opportunity) έσοδα. 
  -- Εµφανή καλούνται τα έσοδα τα οποία γίνονται άµεσα 
αντιληπτά, επειδή η δηµιουργία τους αντιστοιχεί σε εµφανή κίνηση 
αξιών ή δηµιουργία απαιτήσεων, π.χ. έσοδα από πωλήσεις τοις 
µετρητοίς, έσοδα από τόκους δανείων κ.α. 
  -- Υπολογιστικά καλούνται τα έσοδα που δε δηµιουργούν κίνηση 
αξιών ή απαιτήσεων, π.χ.οι τόκοι ιδίων κεφαλαίων, η αµοιβή του 
επιχειρηµατία κ.α. 
  δ) µε βάση τον τρόπο υπολογισµού και χειρισµού: σε 
ακαθάριστα (gross income) και καθαρά (net income) έσοδα. 
  -- Ακαθάριστα καλούνται τα έσοδα πριν την αφαίρεση των 
αντίθετων ποσών που τα µειώνουν, π.χ. έσοδα (ακαθάριστα) από 
πωλήσεις εµπορευµάτων κ.α. 
  -- Καθαρά καλούνται τα έσοδα που προκύπτουν µετά την 
αφαίρεση των αντίθετων ποσών, π.χ. καθαρές πωλήσεις = έσοδα 
από πωλήσεις – (επιστροφές + εκπτώσεις πωλήσεων). 
 
 
2.3 Οργανικά έσοδα κατ’είδος (οµάδα 7) 
    
   Στην Έβδοµη Οµάδα, µε τίτλο ‘Οργανικά Έσοδα κατ’είδος, 
απεικονίζονται και ταυτόχρονα παρακολουθούνται κατ’είδος τα 
έσοδα που προέρχονται από την οµαλή λειτουργία της επιχείρησης 
(εκµετάλλευση της χρήσεως). Συγκεκριµένα στην κατηγορία αυτή 
ανήκουν τα έσοδα από πώληση υλικών αγαθών ή υπηρεσιών που 
συνιστούν το κύριο αντικείµενο της εκµετάλλευσης, από 
επιχορηγήσεις και από διάφορες άλλες αιτίες που σχετίζονται µε τη 
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δραστηριότητα των πωλήσεων, έσοδα κεφαλαίων, δηλ. 
συµµετοχών, χρεογράφων και τόκων, η αξία κόστους των 
ιδιοπαραγόµενων πάγιων στοιχείων, η αξία βελτιώσεως των 
στοιχείων αυτών καθώς και οι χρησιµοποιούµενες προβλέψεις για 
την κάλυψη εξόδων εκµεταλλεύσεως. Ωστόσο δεν καταχωρούνται: 
τα κονδύλια που δε συνιστούν έσοδα, όπως η είσπραξη ποσών 
που η επιχείρηση δανείζεται ή η επιστροφή σ’αυτήν ποσών που η 
ίδια δανείζει σε τρίτους, τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα καθώς και 
τα αντίστοιχα κέρδη. 
   Η ανωτέρω κατηγορία εµπεριέχει, µεταξύ άλλων, τις παρακάτω 
κατηγορίες λογαριασµών:  
 

• Πωλήσεις Εµπορευµάτων (λογαριασµός 70): 
παρακολουθούνται οι πωλήσεις εµπορευµάτων της 
επιχείρησης. Το αντίτιµο της πώλησης είναι έσοδο από τη 
στιγµή που η πώληση θεωρείται πραγµατοποιηµένη , δηλ. 
όταν το εµπόρευµα εξάγεται από την αποθήκη και 
παραδίδεται στον αγοραστή ή ταξιδεύει για λογαριασµό του ή 
αφότου η υπηρεσία παρασχεθεί στον πελάτη. Το αντίτιµο της 
πώλησης ή παροχής υπηρεσίας που έχει συνοµολογηθεί 
αλλά δεν έχει πραγµατοποιηθεί δεν θεωρείται έσοδο. 

• Πωλήσεις προιόντων ετοίµων και ηµιτελών 
(λογαριασµός 71): παρακολουθούνται οι πωλήσεις των 
ετοίµων και ηµιτελών προιόντων της επιχείρησης. 

• Πωλήσεις λοιπών αποθεµάτων και άχρηστου υλικού 
(λογαριασµός 72): παρακολουθούνται τα έσοδα της 
επιχείρησης από τις πωλήσεις: α) υποπροιόντων και 
υπολλειµµάτων, β) πρώτων και βοηθητικών υλών και υλικών 
συσκευασίας, γ) αναλώσιµων υλικών, δ) ανταλλακτικών 
πάγιων στοιχείων, ε) ειδών συσκευασίας και στ) άχρηστου 
υλικού. 

• Πωλήσεις υπηρεσιών ή έσοδα από παροχή υπηρεσιών 
(λογαριασµός 73): τηρούνται τα έσοδα της επιχείρησης από 
την πώληση υπηρεσιών σε τρίτους, εφόσον οι υπηρεσίες 
αυτές υπάγονται στις κύριες δραστηριότητές της. 

• Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα πωλήσεων 
(λογαριασµός 74): καταχωρούνται τα έσοδα της επιχείρησης 
από επιχορηγήσεις του Κράτους, από συµµετοχή του 
κρατικού προυπολογισµού και τωνπρουπολογισµών 
διαφόρων Οργανισµών και διάφορες άλλες πηγές. 

• Έσοδα παρεπόµενων υπηρεσιών (λογαριασµός75): 
παρακολουθούνται τα έσοδα που πραγµατοποιεί η 
επιχείρηση από παρεπόµενες δραστηριότητές της σε σχέση 
µε το κύριο αντικείµενό της. 

• Έσοδα κεφαλαίων (λογαριασµός 76):παρακολουθούνται 
τα έσοδα που πραγµατοποιεί η οικονοµική µονάδα από 
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τοποθετήσεις κεφαλαίων της σε συµµετοχές και χρεόγραφα 
και από δανεισµούς προς τρίτους. 

• Ιδιοπαραγωγή παγίων και χρησιµοποιηµένες 
προβλέψεις εκµεταλλεύσεως (λογαριασµός 78): ο 
λογαριασµός πιστώνεται µε το κόστος παραγωγής πάγιων 
στοιχείων που κατασκευάζονται ή δηµιουργούνται από την 
επιχείρηση µε δικά της µέσα και για δική της χρήση, καθώς 
και µε το κόστος βελτιώσεως των πάγιων στοιχείων της. 

 
  

      2.3.1 Λογιστική παρακολούθηση των εσόδων κατ’είδος 
    
      Οι συνηθέστεροι τύποι λογαριασµών είναι: πωλήσεις 
εµπορευµάτων, πωλήσεις προϊόντων (ετοίµων και ηµιτελών), 
παροχή υπηρεσιών, προµήθειες-µεσιτείες, τόκοι –έσοδα, ενοίκια 
κτλ. 
     Οι λογαριασµοί εσόδων λειτουργούν όπως οι λογαριασµοί 
Καθαρής Θέσης. Κατά τη διάρκεια της χρήσης η πρώτη εγγραφή 
γίνεται πάντοτε στην πίστωση µε το ποσό του 
πραγµατοποιούµενου εσόδου, είτε εισπράττεται είτε οφείλεται. Οι 
µεταγενέστερες πιστώσεις δείχνουν προσαύξηση ή 
αναπροσαρµογή του λογαριασµού εσόδου. 
     Ο λογαριασµός χρεώνεται λόγω: 
     - µεταφοράς στο λογαριασµό εκµετάλλευσης  
     - µεταφοράς σε άλλον συγκεντρωτικό λογαριασµό για 
οµαδοποίησή του 
     - µεταφοράς στο λογαριασµό ‘Αποτελέσµατα Χρήσης’ (για 
έκτακτα και         
       ανόργανα έσοδα) 
     - µεταφοράς σε άλλους λογαριασµούς υποχρεώσεων (έσοδα 
επόµενης   
       χρήσης), για ποσά που δεν είναι δεδουλευµένα στο τέλος της 
χρήσης 

- αντιλογισµού λανθασµένης πίστωσης 
     Στο τέλος της χρήσης όλοι οι λογαριασµοί εσόδων, µετά και τις 
σχετικές µεταφορές (όπως µεταφορά οργανικών, οµαλών και 
δεδουλευµένων εσόδων στο λογαριασµό εκµετάλλευσης ), 
µηδενίζονται-εξισώνονται και είναι έτοιµοι να επαναδηµιουργηθούν 
(ανοιχτούν) και να δεχτούν τις καταχωρίσεις των λογιστικών 
γεγονότων της νέας (επόµενης) χρήσης. 
    Όπως όλοι οι λογαριασµοί Ισολογισµού, έτσι και οι λογαριασµοί 
εσόδων διακρίνονται σε γενικούς ή περιληπτικούς και ειδικούς ή 
αναλυτικούς λογαριασµούς. 
 

Παράδειγµα: 

Έσοδα Κεφαλαίων Γενικός πρωτοβάθµιος 
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λογαριασµός 

Τόκοι Πιστωτικοί Αναλυτικός 
δευτεροβάθµιος 
λογαριασµός 

Τόκοι καταθέσεων 
τραπεζών 
Τόκοι 
χορηγούµενων 
δανείων 

Αναλυτικοί τριτοβάθµιοι 
λογαριασµοί 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
ΘΕΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ – ΕΞΟ∆ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

 
3.1 Γενικά 
 
    Οι οικονοµικές µονάδες είναι ζωντανοί οργανισµοί και ως 
κύτταρα της κοινωνικής οικονοµίας γεννιούνται και αναπτύσσονται, 
έχουν όργανα και λειτουργίες, παράγονται αλλά και πεθαίνουν. 
    Για να λειτουργήσουν όµως και να αναπτυχθούν αντιµετωπίζουν 
διάφορα έξοδα, έναντι των οποίων προσδοκούν οικονοµικά 
ανταλλάγµατα. Το αντάλλαγµα αυτό εκφράζεται γενικά ως έσοδο. 
Τα έσοδα και τα έξοδα δηµιουργούν ένα κυκλοφοριακό κύκλωµα 
µεταξύ τους, οικονοµικής µορφής, που είναι συστατικό στοιχείο της 
εκµετάλλευσης (επιχείρησης). 
   Τα έξοδα και τα έσοδα είναι τα δύο ρεύµατα του κυκλοφοριακού 
κυκλώµατος. Με µόνο το ένα (έσοδο ή έξοδο) δεν µπορεί να 
υπάρξει εκµετάλλευση – απόδοση. Όπως δεν µπορεί να 
δηµιουργηθεί ηλεκτρικό φως µε µόνο το ρεύµα του αρνητικού ή του 
θετικού πόλου. 
   Γι’αυτό το κύκλωµα αυτό έχει κεφαλαιώδη σηµασία για τη 
Λογιστική, γιατί η ακριβής παρακολούθησή του και η καταγραφή 
του στα βιβλία της επιχείρησης προσδιορίζει και τον ακριβή 
προσδιορισµό του αποτελέσµατός της (κέρδους ή ζηµίας). Θα 
χρειαστεί εποµένως να αναπτύξουµε κια να αναλύσουµε τα θέµατα 
αυτά, λόγω της πρωταρχικής σηµασίας που έχουν για τις 
οικονοµικές µονάδες και ιδιαίτερα για τις κερδοσκοπικές µορφές 
τους (επιχειρήσεις). 
 
3.2 Έννοια, µέτρηση και θέση του εσόδου σε µια επιχείρηση 
 
   Ο καθορισµός της έννοιας του εσόδου είναι ένα από τα 
δυσκολότερα προβλήµατα της Λογιστικής και επιτυγχάνεται µόνο 
κατά προσέγγιση. Συγχρόνως όµως αποτελεί και τον βασικό 
αντικειµενικό σκοπό της. Χρησιµοποιώντας (πραγµατοποιώντας) 
διάφορες υποθέσεις προσπαθούµε να φθάσουµε στην καλύτερη 
εκτίµηση του περιοδικού εσόδου, του εσόδου µιας ορισµένης 
διαχειριστικής χρήσεως. Το σηµείο όµως αυτό (δηλ. ο καθορισµός 
του περιοδικού εσόδου) είναι εκείνο που παρουσιάζει τα 
µεγαλύτερα προβλήµατα. 
   Αν επρόκειτο για τα έσοδα όλης της διάρκειας της ζωής της 
επιχειρήσεως από την χρονική στιγµή της συστάσεώς της µέχρι το 
κλείσιµο ή τη διάλυσή της, το ερώτηµα θα ήταν πολύ πιο απλό. 
Είναι πολύ ευκολότερο να καθοριστεί  η καθαρή αξία των 
περιουσιακών στοιχείων της επιχειρήσεως στην αρχή και στο τέλος 
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της ζωής της και αν ληφθούν υπόψη οι τυχόν απολήψεις που 
πραγµατοποιήθηκαν αυτήν την περίοδο, είναι δυνατό να 
προσδιοριστούν τα καθαρά έσοδα. Θα πρέπει όµως παράλληλα να 
µη ληφθή υπόψη η µεταβολή της αξίας του χρήµατος τη χρονική 
αυτή περίοδο ή να υποτεθεί ότι το επίπεδο των τιµών παραµένει 
σταθερό κατά τη διάρκεια της περιόδου. 
   Γενικότερα σκοπός της µετρήσεως των εσόδων είναι ο 
καθορισµός του ποσοστού επιτυχίας των επιχειρήσεων κατά τη 
διάρκεια µιας συγκεκριµένης διαχειριστικής χρήσεως. 
∆ιαπιστώνεται δηλ. εάν η επιχείρηση στο τέλος της χρήσεως 
βρίσκεται σε πλεονεκτικότερη θέση απ’ ότι βρισκόταν στην αρχή 
της, καθώς και ποια είναι τα αποτελέσµατα της κανονικής 
δραστηριότητάς της. Από την άποψη αυτή εποµένως µπορούµε να 
ορίσουµε το επιχειρηµατικό έσοδο σαν το «µέγιστο ποσό 
περιουσιακών στοιχείων» το οποίο θα µπορούσε να διανείµει η 
επιχείρηση στους ιδιοκτήτες ή στους µετόχους της (στο τέλος µιας 
ορισµένης περιόδου) παραµένοντας στο ίδιο επίπεδο περιουσιακής 
καταστάσεως  (θέσεως) µε αυτό στο οποίο βρισκόταν στην αρχή 
της ίδιας περιόδου. Η µέτρηση λοιπόν του εσόδου µιας 
επιχειρήσεως για µια συγκεκριµένη διαχειριστική  χρήση, 
συνεπάγεται την µέτρηση της περιουσιακής της καταστάσεως σε 
µια δεδοµένη χρονική στιγµή και τον καθορισµό του ποσού κατά το 
οποίο αυξήθηκε ή µειώθηκε η «καθαρή θέση» της επιχειρήσεως σε 
σύγκριση µε την προηγούµενη χρήση. Φανερώνεται έτσι σε 
µεγαλύτερο βαθµό η αλληλεξάρτηση και η αλληλεπίδραση µεταξύ 
Ισολογισµού και λογαριασµού Αποτελεσµάτων χρήσεως. 
Οποιαδήποτε όµως προσπάθεια καθορισµού της περιουσιακής 
καταστάσεως επακριβώς σε µια καθορισµένη στιγµή, προσκρούει 
σε ανυπέρβλητα εµπόδια και δυσκολίες, όπως είναι το πρόβληµα 
της αποτιµήσεως και της προσαρµογής της αξίας των διαφόρων 
στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού. Η έλλειψη 
πραγµατικής συναλλαγής (π.χ πωλήσεως) σχετικά µε τα διάφορα 
περιουσιακά στοιχεία, αναγκάζει τη Λογιστική να πραγµατοποιήσει 
πολλές υποθέσεις και να χρησιµοποιήσει πολλές παραδοχές µε 
σκοπό να καταλήξει να αποδώσει στα στοιχεία αυτά µια αξία γενικά 
παραδεκτή. Επίσης, τα διάφορα περιουσιακά στοιχεία έχουν 
διαφορετική αξία αν εκποιηθούν µεµονωµένα και διαφορετική αν 
εκποιηθούν σαν σύνολο µαζί µε ολόκληρη την επιχείρηση. Η 
ικανότητά τους να αποφέρουν κέρδη συνηγορεί στην άποψη ότι για 
την εύρεση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων πρέπει να 
ληφθεί υπόψη η παρούσα αξία των µελλοντικών καθαρών 
εισπράξεων. Η εκτίµηση όµως των καθαρών µελλοντικών 
εισπράξεων υπόκειται σε αβεβαιότητα και προϋποθέτει την 
πραγµατοποίηση πολλών υποθέσεων και παραδοχών οι οποίες θα 
αποτελέσουν τη βάση για τους σχετικούς υπολογισµούς. Γενικά, θα 
πρέπει να τονισθεί ότι δεν υπάρχει ένας αντικειµενικός τρόπος 
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καθορισµού της αξίας των περιουσιακών στοιχείων, ο οποίος να 
οδηγεί στον αντικειµενικό καθορισµό του περιοδικού εσόδου της 
επιχειρήσεως. Υπάρχει όµως αυτό που ονοµάζεται «αντικειµενική 
απόδειξη», όπως είναι πρόσφατη αγορά, πώληση, δανεισµός, 
ενοικίαση, υπογραφή συµβάσεως ή συµβολαίου κλπ. ό,τι δηλαδή 
αποτελεί πραγµατική συναλλαγή υπό συνθήκες πραγµατικής και 
ελεύθερης αγοράς. Επίσης, χωρίς την ύπαρξη εξωτερικής 
συναλλαγής, υφίσταται αντικειµενική απόδειξη στην περίπτωση 
που δια µέσου της ελεύθερης διαµόρφωσης των τιµών στην αγορά, 
η παραγωγική διαδικασία µας προσφέρει προϊόντα των οποίων 
γνωρίζουµε ή µπορούµε να εκτιµήσουµε το κόστος παραγωγής 
(γνωρίζοντας το κόστος των διαφόρων παραγωγικών συντελεστών 
που χρησιµοποιήθηκαν). 
   Το κόστος µπορεί να είναι άµεσο, έµµεσο, συνεχές. Το άµεσο 
κόστος αφορά κατ’ευθείαν ορισµένα προϊόντα (κόστος προϊόντος) 
όπως είναι τα άµεσα υλικά και τα άµεσα ηµεροµίσθια (αναφέρεται 
στους παραγωγικούς συντελεστές που χρησιµοποιήθηκαν άµεσα 
για την παραγωγή προϊόντος). Το έµµεσο κόστος αφορά σε 
ορισµένη χρονική περίοδο (και όχι προϊόν) - κόστος περιόδου - και 
συσχετίζεται µε τα έσοδα της ίδιας περιόδου (τα έξοδα πωλήσεως, 
διαφηµίσεως κ.λ.π. αποτελούν έµµεσο κόστος). Το συνεχές κόστος 
υπολογίζεται στη διάρκεια ολόκληρης της ζωής διάφορων πάγιων 
περιουσιακών στοιχείων, εφ’όσον συνεχίζουν αυτά να παρέχουν 
χρήσιµες υπηρεσίες στην επιχείρηση στη διάρκεια της ωφέλιµης 
ζωής τους. 
   Μετά από την παραπάνω θεώρηση της έννοιας του εσόδου, 
µπορούµε τώρα να ορίσουµε το έσοδο σαν τη χρηµατική αξία του 
συνόλου των αγαθών και υπηρεσιών, τα οποία µαταβιβάζει η 
επιχείρηση στους πελάτες της, στη διάρκεια µιας συγκεκριµένης 
χρονικής περιόδου. Για την περίοδο αυτή τα έσοδα ισούνται µε το 
άθροισµα της αξίας των µετρητών που εισέρρευσαν στην 
επιχείρηση συν το σύνολο των ποσών µε τα οποία χρεώθηκαν οι 
πελάτες µας για την πώληση εµπορευµάτων ή την παροχή 
υπηρεσιών. Σχετικά µε µία µόνο συγκεκριµένη συναλλαγή, έσοδο 
αποτελεί η αξία των περιουσιακών στοιχείων που περιήλθαν στην 
κατοχή του πελάτη. 
   Τα έσοδα προκαλούν αύξηση στην (καθαρή) περιουσιακή 
κατάσταση της επιχειρήσεως και κατά συνέπεια τα στοιχεία του 
ενεργητικού αυξάνονται, ενώ αντίθετα µειώνονται τα στοιχεία του 
παθητικού. Η εισροή ενεργητικών ή η εξόφληση παθητικών 
στοιχείων για το σύνολο των προϊόντων ή υπηρεσιών που 
µεταβιβάζονται από την επιχείρηση σε µια δεδοµένη χρονική 
περίοδο αποτελούν τα έσοδά της (από εννοιολογική άποψη). 
Πρέπει εποµένως να συµπεριλαµβάνονται στα έσοδα όλες οι 
µεταβολές της περιουσιακής καταστάσεως της επιχειρήσεως, εκτός 
βέβαια από τις µεταβολές εκείνες που προέρχονται από τις 
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συναλλαγές που αφορούν στην «καθαρή περιουσία» της 
επιχειρήσεως. (π.χ νέα κατάθεση κεφαλαίου). 
Συνήθως τα έσοδα προέρχονται: 
α) από την πώληση εµπορευµάτων 
β) από την παροχή υπηρεσιών 
γ) από την ενοικίαση ακινήτων (ενοίκιο) 
δ) από τον δανεισµό µετρητών (τόκοι) 
ε) από την αγορά µετοχών άλλων εταιρειών (µερίσµατα) 
στ) από την αγορά οµολογιών άλλων εταιρειών (τοκοµερίδια) 
ζ) από κέρδη από την πώληση άλλων περιουσιακών στοιχείων 
εκτός από εµπορεύµατα  
η) από κέρδη από την επιτυχή και πλεονεκτική εξόφληση 
υποχρεώσεων κ.λ.π. 
 
   Τα έσοδα πρέπει να αποτιµούνται στην ισοδύναµη τιµή καθαρών 
µετρητών που προκύπτουν από µια πραγµατική συναλλαγή κάτω 
από συνθήκες ελεύθερου ανταγωνισµού (ελεύθερης αγοράς). 
Εποµένως η συναλλαγή εµπορευµάτων ή άλλων περιουσιακών 
στοιχείων ή υπηρεσιών και η αντίστοιχη αξία τους σε µετρητά, µετά 
την αφαίρεση και προσαρµογή των εκπτώσεων πωλήσεως, 
καθορίζουν το συνολικό ποσό των εσόδων που πρέπει να 
καταχωρείται στα βιβλία της επιχειρήσεως. 
   Αν η συναλλαγή δεν περικλείει την καταβολή µετρητών, τότε το 
έσοδο αποτιµάται στην τρέχουσα τιµή (τιµή αγοράς) των 
περιουσιακών στοιχείων που ανταλλάσονται (που δίνονται ή 
λαµβάνονται) και µάλιστα στην τιµή αγοράς εκείνων των 
περιουσιακών στοιχείων που µπορούµε ευκολότερα και 
αντικειµενικότερα να προσδιορίσουµε την αξία τους.     
 
3.3 Πραγµατοποίηση και αναγνώριση εσόδων. Μέθοδοι        
πραγµατοποιήσεως εσόδων 
 
   Με τον όρο πραγµατοποίηση εσόδων εννοούµε τη χρονική 
αναγνώριση των εσόδων και στη συνέχεια την καταχώρησή τους 
στα βιβλία της επιχειρήσεως. Το ζήτηµα της αναγνωρίσεως των 
εσόδων είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβληµα της Λογιστικής. Τα 
ερωτήµατα που µας απασχολούν είναι τα εξής: πότε δηµιουργείται 
το έσοδο; σε ποιο σηµείο της παραγωγικής ή εµπορικής 
δραστηριότητας; ποια είναι τα γεγονότα και οι συνθήκες εκείνες 
που συµβάλλουν στην αναγνώριση του εσόδου; 
   Αναφέραµε παραπάνω ότι η δηµιουργία εσόδων συνεπάγεται 
αύξηση των καθαρών περιουσιακών στοιχείων της επιχειρήσεως. 
Επειδή όµως η διαδικασία αυτή είναι συνεχής (συναλλαγές 
πραγµατοποιούνται κάθε µέρα) και συνεπώς όλα τα στάδια της 
παραγωγικής ή εµπορικής διαδικασίας δηµιουργούν συνέχεια 
έσοδα, γι’αυτό πρέπει για πρακτικούς λόγους να καθορίσουµε 
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ορισµένα χρονικά σηµεία ή να αναγνωρίσουµε διάφορα σηµαντικά 
γεγονότα τα οποία αύξησαν τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία της 
επιχειρήσεως και να καταχωρίσουµε τα έσοδα στα λογιστικά βιβλία 
µε την αξία της τιµής της ηµέρας (τρέχουσα τιµή) και όχι µε την τιµή 
κόστους µε την οποία µέχρι τώρα αναγράφηκαν στα βιβλία (π.χ 
αποθέµατα εµπορευµάτων). Τα χρονικά σηµεία, γεγονότα ή 
κριτήρια δηµιουργίας εσόδων είναι δύο: α) Η ύπαρξη πραγµατικής 
συναλλαγής κατά την οποία µεταβιβάζονται αγαθά και υπηρεσίες. 
Η συναλλαγή αυτή αποτελεί πραγµατική και αντικειµενική απόδειξη 
για την τρέχουσα αξία των αγαθών και υπηρεσιών. β) Το γεγονός 
ότι η παραγωγική διαδικασία του προϊόντος έχει συµπληρωθεί, 
έχουν δηλ. πραγµατοποιηθεί όλες οι σχετικές δαπάνες (µερικές 
από τις οποίες µπορούν να εκτιµηθούν µε ακρίβεια). Στην 
περίπτωση εµπορικής επιχειρήσεως έσοδο δηµιουργείται όταν 
συµπληρωθεί η διαδικασία πραγµατοποιήσεως κέρδους. 
   Με βάση τα παραπάνω κριτήρια, έσοδα δηµιουργούνται στις εξής 
περιπτώσεις: 
   1) Τη στιγµή της πωλήσεως των εµπορευµάτων ή της παροχής 
των υπηρεσιών, όταν δηλ. πραγµατοποιηθεί η πώληση και η 
παράδοση των εµπορευµάτων (ή έχει µεταβιβαστεί η κυριότητα) 
και ληφθούν σαν αντάλλαγµα µετρητά ή υπόσχεση καταβολής 
µετρητών στο εγγύς µέλλον. Στην περίπτωση της υποσχέσεως του 
πελάτη, θα πρέπει νε υπάρχει σχετική και λογική βεβαιότητα για 
την είσπραξη του ανάλογου ποσού µετρητών καθώς και η 
δυνατότητα καθορισµού των εξόδων της πωλήσεως µε ακρίβεια 
στην ίδια περίοδο (της πωλήσεως). Η πώληση εµπορευµάτων ή η 
παροχή υπηρεσιών αποτελεί αντικειµενική απόδειξη για την τιµή 
και την αξία των εµπορευµάτων που πουλήθηκαν ή των 
υπηρεσιών που παρασχέθηκαν. Σε οποιοδήποτε άλλο χρονικό 
σηµείο πρίν από την πώληση και κατά τη διάρκεια της παραγωγής 
θα ήταν αρκετά δύσκολο να καθοριστεί ή τιµή πωλήσεως λόγω της 
αβεβαιότητας που πλανάται στην αγορά σχετικά µε τη ζήτηση και 
την τιµή του προϊόντος. Η αβεβαιότητα αυτή οδηγεί σε 
υποκειµενικές εκτιµήσεις, γεγονός που µας αποµακρύνει από τα 
παραπάνω κριτήρια και κυρίως από το κριτήριο της αντικειµενικής 
απόδειξης. 
   Για τις περισσότερες επιχειρήσεις η πώληση αγαθών και 
υπηρεσιών αποτελεί το σπουδαιότερο στάδιο στη διαδικασία 
πραγµατοποιήσεως κέρδους. Μέχρις ότου γίνει η πώληση η 
µελλοντική ροή των εσόδων δεν θα πρέπει ακόµη να θεωρηθεί ότι 
έχει πραγµατοποιηθεί. Είναι ευκολότερο να παραχθεί ένα προϊόν, 
παρά να δηµιουργηθεί µόνιµη πελατεία για την πώλησή του σε 
σηµαντικές ποσότητες. Πολλές φορές ούτε καν η πώληση δεν 
αποτελεί επιβεβαιωτικό στοιχείο για τη δηµιουργία εσόδων, 
εφ’όσον πολλοί αγοραστές έχουν το δικαίωµα να επιστρέψουν 
µέσα σε καθορισµένη προθεσµία τα εµπορεύµατα που αγόρασαν. 
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Για παράδειγµα πολλοί µικροπωλητές έχουν το δικαίωµα να 
επιστρέψουν στους χονδρέµπορους τα εµπορεύµατα που 
αγόρασαν αν δεν µπορέσουν να τα ξαναπουλήσουν. Συνήθως η 
πληρωµή και εξόφληση των αγορασθέντων αγαθών 
(εµπορευµάτων) αναβάλλεται µέχρι την πραγµατοποίηση της νέας 
πώλησης από τον µικροπωλητή. Στις περιπτώσεις αυτές δεν θα 
πρέπει να αναγνωρίζονται έσοδα µέχρις ότου συµπληρωθούν οι 
συµβατικές υποχρεώσεις των δύο µερών και εισπραχθεί το αντίτιµο 
της πωλήσεως. Αν όµως δεν υφίσταται συµφωνία 
επαναπωλήσεως από τον αγοραστή, ο πωλητής θα πρέπει 
αµέσως να αναγνωρίσει το έσοδο, ιδιαίτερα αν ο αγοραστής 
κατέβαλε το αντίτιµο της πωλήσεως ή ανέλαβε την υποχρέωση να 
εξοφλήσει το χρέος του στο µέλλον χωρίς η υποχρέωση αυτή να 
εξαρτάται από την µεταπώληση των εµπορευµάτων και χωρίς να 
έχει αναλάβει ο πωλητής κάποια µελλοντική υποχρέωση σχετικά µε 
την παροχή βοήθειας στον αγοραστή για την διοχέτευση των 
προϊόντων στους τελικούς καταναλωτές. ∆ε θα πρέπει όµως να 
παραλείψει ο αρχικός πωλητής να προβλέψει κατά προσέγγιση τον 
όγκο των επιστροφών πωλήσεων, βασιζόµενος σε στοιχεία και 
στην πείρα του παρελθόντος. Η πρόβλεψη αυτή πρέπει να 
πραγµατοποιηθεί τη στιγµή δηµιουργίας του εσόδου, όταν δηλ. έχει 
συντελεσθεί η πώληση. Σχετικά µε τις συναλλαγές οι οποίες δεν 
δηµιουργούν έσοδα τη χρονική στιγµή της πραγµατοποιήσεώς 
τους, είναι πιθανό να δηµιουργήσουν έσοδα στο µέλλον όταν λήξει 
το προνόµιο της επιστροφής των εµπορευµάτων. 
   Από τα παραπάνω στοιχεία συνάγεται ότι η πώληση δε 
δηµιουργεί πάντοτε έσοδο αν και αποτελεί αντικειµενική απόδειξη 
δηµιουργίας εσόδου. Εποµένως οι έννοιες της πώλησης και της 
πραγµατοποιήσεως εσόδου δε θα πρέπει να θεωρούνται 
συνώνυµες. Οι υπόλοιπες περιπτώσεις δηµιουργίας εσόδου 
αποτελούν εξαίρεση του γενικού κανόνα της πώλησης. 
   2) Τη στιγµή της εισπράξεως των µετρητών (cash approach). 
Πρόκειται για την ταµειακή βάση της Λογιστικής η οποία 
αναγνωρίζει τη δηµιουργία εσόδων µόνο όταν αυτά εισπραχθούν ή 
αντίστοιχα την πραγµατοποίηση εξόδων όταν πληρωθούν από το 
ταµείο της επιχειρήσεως. 
   Ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση αγοράς γης ή κτηρίων 
κ.λ.π., µε µακροχρόνιες δόσεις, κατά την οποία ο αγοραστής δίνει 
µια µικρή µόνο προκαταβολή και έχει τη δυνατότητα να ακυρώσει 
τη σύµβαση οποτεδήποτε το επιθυµεί, χάνοντας όµως την 
προκαταβολή. Επειδή υπάρχει µεγάλη αβεβαιότητα ως προς την 
είσπραξη του ποσού της πωλήσεως, θα ήταν λογικότερο να 
αναγνωρισθούν τα έσοδα την περίοδο της εισπράξεως των 
µετρητών. Με την πάροδο των ετών και την καταβολή όλο και 
µεγαλύτερων ποσών σαν αντίτιµα της πωλήσεως, η αβεβαιότητα 
σχετικά µε την ακύρωση της συµβάσεως µειώνεται ενώ το 
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εφειλόµενο υπόλοιπο ποσό είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα εισπραχθεί 
στο µέλλον. Η µέθοδος αυτή αναγνωρίσεως εσόδων είναι γνωστή 
σαν µέθοδος καταβολής του συνολικού ποσού µε δόσεις 
(Installment method). Έσοδα πραγµατοποιούνται µόνο όταν 
εισπράττονται οι δόσεις. (3) Η µέθοδος αυτή πρέπει να 
χρησιµοποιείται αντί της προηγούµενης, όταν υπάρχει αβεβαιότητα 
σχετικά µε την πραγµατοποίηση της τελικής εισπράξεως ή όταν δεν 
µπορούν αµέσως να καθοριστούν µε ακρίβεια τα σχετιζόµενα µε 
την πώληση έξοδα. Οι συνθήκες αυτές αποδεικνύουν ότι η 
διαδικασία πραγµατοποιήσεως κέρδους δεν έχει ακόµη 
ολοκληρωθεί τη στιγµή της πωλήσεως. 
   Η ταµειακή µέθοδος πραγµατοποιήσεως και αναγνωρίσεως 
εσόδων, παρά το γεγονός ότι έχει πολύ περιορισµένη εφαρµογή, 
χρησιµοποιείται ευρύτατα για τον υπολογισµό του φορολογητέου 
εισοδήµατος, γιατί παρέχει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να 
αναβάλλουν την πληρωµή των φόρων. Αυτό συµβαίνει γιατί οι 
ελληνικοί φορολογικοί νόµοι αναγνωρίζουν την πραγµατοποίηση 
εσόδου αµέσως κατά τη στιγµή της πωλήσεως (έστω και αν το 
αντίτιµο θα εισπραχθεί µε µηνιαίες δόσεις στα επόµενα χρόνια ή 
ακόµη και αν είναι αβέβαιο ότι το έσοδο θα εισπραχθεί ποτέ εξ 
ολοκλήρου). Εποµένως θα πρέπει ο φόρος να καταβληθεί στο 
τέλος της διαχειριστικής εκείνης χρήσεως στη διάρκεια της οποίας 
πραγµατοποιήθηκε η πώληση. Το γεγονός αυτό είναι πολύ πιθανό 
να δηµιουργήσει σοβαρά ταµειακά προβλήµατα για την επιχείρηση. 
Παρ’όλα αυτά η αποδοχή της ταµειακής µεθόδου για λόγους 
φορολογικούς, δεν πρέπει να θεωρηθεί σα βασικός λόγος για τη 
χρησιµοποίησή της στην ετοιµασία των χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσεων. 
 
3.4 Συµψηφισµοί εσόδων 
 
   Οι συµψηφισµοί εσόδων θα πρέπει να αναγνωρίζονται, να 
αφαιρούνται από τα συνολικά µικτά έξοδα και να µην 
παρουσιάζονται σαν έξοδα γιατί στην ουσία δεν αποτελούν έξοδα. 
Τέτοιες περιπτώσεις είναι οι επιστροφές πωλήσεων, οι εκπτώσεις 
πωλήσεων (οι µη καθαρά ταµειακές) και η µε οποιοδήποτε τρόπο 
αναγνώριση µειωµένης υποχρεώσεως του πελάτη, η οποία 
προέρχεται είτε από ελλατωµατικά προϊόντα, είτε από λανθασµένη 
εκτέλεση της παραγγελίας, είτε από την πρόκληση ζηµιάς κατά την 
µεταφορά κ.λ.π. Τα ποσά αυτά θα πρέπει να αφαιρούνται από τα 
έσοδα γιατί αποτελούν έσοδα που δε θα πραγµατοποιηθούν ποτέ. 
 
3.5 Έννοια, µέτρηση και θέση εξόδου 
 
   Έξοδο είναι το κόστος του αποκτηθέντος εισοδήµατος ή η αξία 
ανταλλαγής (ανταλλακτική αξία) των αγαθών και υπηρεσιών που 
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καταναλώθηκαν για τη λειτουργία της επιχειρήσεως. Σαν πιο στενή 
έννοια του εξόδου αναφέρεται η ανταλλακτική αξία των αγαθών και 
υπηρεσιών – εκτός από το κόστος των πωληθέντων 
εµπορευµάτων – που καταναλώθηκαν στη λειτουργία της 
επιχειρήσεως. Από µια όµως γενικότερη άποψη το έξοδο 
συµπεριλαµβάνει όλα εκείνα τα στοιχεία, τα οποία συνιστούν 
ελλάτωση του κεφαλαίου (εκτός βέβαια από τις ατοµικές απολήψεις 
των ιδιοκτητών) και συσχετίζονται και προκαλούνται από τη 
δραστηριότητα και λειτουργία της επιχειρήσεως µε σκοπό την 
παραγωγή εσόδων. 
   Το συνολικό ποσό των εξόδων ισούται µε την αξία των αγαθών 
και υπηρεσιών που χρησιµοποιήθηκαν ή καταναλώθηκαν για την 
παραγωγή εσόδων. Σύµφωνα µε άλλη άποψη έξοδο είναι το 
κόστος που εξέπνευσε – τα ποσά που δαπανήθηκαν – (the expired 
cost, το εκπνεύσαν κόστος), µε την προσδοκία δηµιουργίας 
εσόδου. Είναι δηλαδή µια θυσία, που πραγµατοποιήθηκε µε σκοπό 
τη δηµιουργία εσόδου. 
   Πολλές φορές όµως η έννοια του εξόδου συγχέεται µε την έννοια 
του κόστους καθώς και µε την έννοια της δαπάνης. Η έννοια του 
κόστους θεωρείται σαν µια ευρύτερη έννοια, η οποία περιλαµβάνει 
τις έννοιες του εξόδου και της δαπάνης. Κόστος είναι η αξία που 
καταβλήθηκε για την απόκτηση κάποιου αγαθού ή περιουσιακού 
στοιχείου. Κόστος είναι η αξία που καταβλήθηκε για την παραγωγή 
ή κατασκευή αγαθού ή περιουσιακού στοιχείου. Κόστος είναι η 
µέτρηση των οικονοµικών πόρων που θυσιάστηκαν ή αυτών που 
θα θυσιαστούν στο µέλλον για την επίτευξη κάποιου αντικειµενικού 
σκοπού (κόστος είναι η µέτρηση της οικονοµικής θυσίας). 
   Η δαπάνη είναι γενική και συµπεριλαµβάνει τις δύο άλλες 
έννοιες του εξόδου και του κόστους. Πολλοί συγγραφείς, όµως, 
χρησιµοποιούν και τις τρεις έννοιες σαν συνώνυµες. 
   Η έννοια του εξόδου, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, είναι µία 
έννοια στενότερη από την έννοια του κόστους. Η έννοια του εξόδου 
είναι χρονικά περιορισµένη. Έξοδο είναι ό,τι δαπανάται, 
αναλώνεται ή χρησιµοποιείται σε µία διαχειριστική χρηση κατά την 
προσπάθεια αποκτήσεως εσόδων. Το έξοδο, σύµφωνα µε τις 
Γενικά Παραδεκτές Αρχές της Λογιστικής (ΓΠΑΛ), σχετίζεται 
πάντοτε µε τα έσοδα της ίδιας διαχειριστικής περιόδου. Το κόστος 
παρέχει συνεχείς υπηρεσίες για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα και 
κεφαλαιοποιείται και κατανέµεται µέσω των αποσβέσεων σε 
περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις. Το κόστος οπωσδήποτε θα 
µετατραπεί σε έξοδο, ανάλογα µε την χρονική χρησιµότητα και την 
συνεισφορά του στην απόκτηση εσόδου σε µια συγκεκριµένη 
διαχειριστική περίοδο. Έτσι διακρίνουµε το περιουσιακό στοιχείο 
(asset), το κόστος του οποίου παρέχει υπηρεσίες και 
χρησιµοποιείται για µακρύτερο χρονικό διάστηµα, από το έξοδο 
(expense), το κόστος του οποίου αναλώνεται, χρησιµοποιείται, 
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εκπνέει σε αυτήν την συγκεκριµένη χρονική περίοδο ή διαχειριστική 
χρήση. Σχηµατικά µπορούµε να παρουσιάσουµε τις έννοιες αυτές 
ως εξής: 
   Θα πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι η έννοια του εξόδου είναι 
αναξάρτητη και δεν επηρεάζεται από την πληρωµή ή µή µετρητών. 
Σύµφωνα µε τα εκτεθέντα παραπάνω είναι δυνατό µια πράξη ή 
ενέργεια (µία δαπάνη) να αποτελεί έξοδο, έστω και αν δεν 
πληρώθηκε ακόµα και οφείλεται, όπως επίσης ό,τι πληρώθηκε δεν 
αποτελεί πάντοτε έξοδο. Όπως είναι π.χ η προκαταβολή 
ασφαλίστρων για την επόµενη χρήση ή την αγορά ενός κτηρίου. 
   Για την πληρέστερη κατανόηση των παραπάνω εννοιών 
αναφέρουµε τα εξής παραδείγµατα: 
   Η αγορά ενός µηχανήµατος καταλογίζεται σαν κόστος 
(περιουσιακό στοιχείο). 
   Η µεταφορά και εγκατάσταση του µηχανήµατος αυτού αποτελεί 
επίσης κόστος. 
   Τα έξοδα τα οποία θα προκύψουν από την δοκιµαστική 
λειτουργία του µηχανήµατος και τα έξοδα εκπαιδεύσεως του 
προσωπικού που θα χειρίζεται το µηχάνηµα αποτελούν κόστος  
(κεφαλαιοποίηση). 
   Η χρησιµοποίηση του µηχανήµατος καταλογίζεται σαν έξοδο 
(απόσβεση). 
   Η συνεχής συντήρηση του µηχανήµατος αποτελεί έξοδο. 
   Η γενική επισκευή που θα γίνει πολύ αργότερα (για µία φορά) και 
η οποία ίσως θα παρατείνει την ωφέλιµη ζωή του µηχανήµατος και 
θα εξασφαλίσει την οµαλή λειτουργία αυτού αποτελεί κόστος 
(κεφαλαιοποίηση). 
   Η επέκταση, η προσθήκη εξαρτηµάτων και η βελτίωση αυτού 
αποτελούν κόστος (κεφαλαιοποίηση). 
   Η χρησιµοποίηση καυσίµων, λιπαντικών και άλλων βοηθητικών 
υλών για το µαχάνηµα αποτελούν έξοδο. 
   Η διακοπή της λειτουργίας του προσωρινά, αποτελεί έξοδο 
(απόσβεση). 
   Η οριστική διακοπή της λειτουργίας του µηχανήµατος (για 
διάφορους λόγους) αποτελεί ζηµία. 
   Ζηµία είναι το µη παραγωγικό έξοδο, είναι το εκπνεύσαν κόστος 
σε µέγεθος µεγαλύτερο από το κανονικό και το αναµενόµενο ή το 
εκπνεύσαν κόστος πέραν εκείνου που θα παράγει κάποια έσοδα. 
Ζηµία επίσης θεωρείται και η διαφορά µεταξύ των εξόδων µιας 
συγκεκριµένης διαχειριστικής περιόδου ή χρήσεως και των εσόδων 
της ίδιας χρήσεως. (Στην περίπτωση δηλαδή κατά την οποία τα 
έξοδα είναι µεγαλύτερα από τα έσοδα της αυτής διαχειριστικής 
χρήσεως). 
   Τέλος, κατά την Έκθεση αριθ.4 του Συµβουλίου των Βασικών 
Αρχών της Λογιστικής του Αµερικάνικου Ινστιτούτου των Ορκωτών 
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Λογιστών, έχουµε τον παρακάτω πρακτικό ορισµό για το τί 
αποτελεί έξοδο. 
   Σύµφωνα µε τον ορισµό αυτό «Έξοδο είναι κάθε µείωση 
περιουσιακών στοιχείων ή κάθε αύξηση των υποχρεώσεων η 
οποία αναγνωρίζεται και µετράται σύµφωνα µε τις Γενικά 
Παραδεκτές Αρχές της Λογιστικής και που προέρχονται από τις 
δραστηριότητες της επιχειρήσεως που επιδιώκει το κέρδος και οι 
οποίες έχουν σαν αποτέλεσµα την µεταβολή της καθαρής 
περιουσίας της επιχειρήσεως. Οι σπουδαιότερες κατηγορίες 
εξόδων είναι: α) το κόστος των περιουσιακών στοιχείων που 
χρησιµοποιήθηκαν για την παραγωγή (την δηµιουργία) του 
εισοδήµατος, όπως είναι το κόστος των πωληθέντων 
εµπορευµάτων, τα έξοδα πωλήσεως και τα διοικητικά έξοδα, οι 
διάφοροι τόκοι κ.α., β) έξοδα τα οποία γίνονται χωρίς να αναµένεται 
αντίστοιχο έσοδο (αντάλλαγµα) και τυχαία έξοδα, όπως είναι οι 
φόροι, κλοπές, πυρκαγιές κ.α., γ) έξοδα διαθέσεως άλλων 
περιουσιακών στοιχείων εκτός των προϊόντων όπως π.χ. έξοδα 
εργοστασίου, εξοπλισµού, επενδύσεων σε άλλες επιχειρήσεις κ.α., 
δ) έξοδα τα οποία δηµιουργήθηκαν από ανεπιτυχείς προσπάθειες 
δηµιουργίας εσόδων και ε) έξοδα που δηµιουργούνται από την 
µείωση της τιµής αγοράς των εµπορευµάτων που διατηρούνται στα 
αποθέµατα για µεταπώληση. Στα έξοδα δεν συµπεριλαµβάνονται 
πληρωµές τόκων δανειζοµένων καφαλαίων, έξοδα αποκτήσεως 
περιουσιακών στοιχείων, διανοµή κερδών στους ιδιοκτήτες της 
επιχειρήσεως και προσαρµογές εξόδων παρελθόντων χρήσεων. 
   Στο σηµείο αυτό σας παραπέµπουµε στα όσα ελέχθησαν 
παραπάνω σχετικά µε τη βασική αρχή της Λογιστικής, την αρχή 
του Ιστορικού Κόστους, καθώς επίσης και τη διάκριση του κόστους 
σε κόστος προϊόντος, στην περίπτωση κατά την οποία το κόστος 
µπορεί να αναγνωριστεί και να αποδοθεί κατ’ευθείαν σε ορισµένο 
προϊόν και στο κόστος περιόδου, όταν το κόστος δεν µπορεί να 
αποδοθεί και να συσχετιστεί µε συγκεκριµένο προϊόν, αλλά 
θεωρείται σαν έξοδο της χρήσεως κατά την οποία αναλώθηκε. 
 
3.6 Συµψηφισµός εξόδων 
 
   Οι Συµψηφισµοί Εξόδων πρέπει να διακρίνονται (αναγνωρίζονται 
και ξεχωρίζονται) από τα Έσοδα. Τα έσοδα δηµιουργούνται από 
την πραγµατοποιηθείσα αύξηση στην αξία των περιουσιακών 
στοιχείων, ενώ συµψηφισµοί εξόδων είναι οι δαπάνες τις οποίες η 
επιχείρηση µπόρεσε να αποφύγει.Οι δαπάνες αυτές αποτελούν 
εξοικονόµηση (µείωση) εξόδων, δεν αποτελούν όµως έσοδα. Π.χ. 
έστω ότι η επιχείρηση µπορεί να αγοράσει µία µηχανή στην τιµή 
των 120.000 ευρώ µε δόσεις δύο ετών ή στην τιµή των 100.000 
ευρώ, «τοις µετρητοίς». Αν η επιχείρηση αποφασίσει να αγοράσει 
την µηχανή «τοις µετρητοίς», οι 20.000 ευρώ που δεν θα πληρώσει 
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δεν αποτελούν εισόδηµα αλλά εξοικονόµηση εξόδων. Το κόστος 
της µηχανής και στις δύο περιπτώσεις είναι 100.000 ευρώ. Στην 
περίπτωση που η µηχανή αγοραστεί µε δόσεις, οι επιπλέον 20.000 
ευρώ που θα πληρώσει η επιχείρηση αποτελούν το κόστος του 
προνοµίου που της παρέχεται, δηλαδή το κόστος για την αναβολή 
της άµεσης πληρωµής των 100.000 ευρώ και της πληρωµής αυτών 
µε δόσεις µέσα σε δύο χρόνια. 
   Στην περίπτωση κατά την οποία πωλούνται πάγια περιουσιακά 
στοιχεία (π.χ ακίνητο), η τιµή που εισπράττεται ή χρεώνεται 
(έσοδο) και η λογιστική αξία του ακινήτου (κόστος) συµψηφίζονται 
και µόνο το καθαρό κέρδος ή η ζηµία παρουσιάζονται στον 
λογαριασµό «Αποτελέσµατα Χρήσεως» και µάλιστα σε ξεχωριστό 
τµήµα και λογαριασµό. Ο χειρισµός αυτός δικαιολογείται από το 
γεγονός ότι η πώληση του ακινήτου δεν αποτελεί µέρος της 
κανονικής λειτουργίας της επιχειρήσεως και κατά συνέπεια µας 
ενδιαφέρει µόνο το καθαρό αποτέλεσµα από την πράξη αυτή. 
   Σε άλλες περιπτώσεις το έσοδο είναι δυνατόν να παρουσιάζεται 
και σαν αρνητικό στοιχείο κόστους και κατ’αυτόν τον τρόπο µειώνει 
τα έξοδα, όπως π.χ. έσοδα πραγµατοποιηθέντα από την εκποίηση 
ενός ακινήτου το οποίο είχε αποσβεστεί προηγουµένως πλήρως ή 
έσοδα από την υπολειµµατική αξία του ακινήτου. Επίσης το ίδιο 
συµβαίνει όταν πωλούνται υποπαράγωγα ή υποπροϊόντα, τα 
έσοδα των οποίων µειώνουν το κόστος των κύριων προϊόντων, 
επειδή η διαδικασία παραγωγής είναι κοινή για το κύριο προϊόν και 
το υποπαράγωγο ή υποπροϊόν. Τα δύο αυτά προϊόντα 
προέρχονται από την ίδια πρώτη ύλη και ως εκ τούτου είναι πολύ 
δύσκολη η κατανοµή του κόστους στο καθένα από αυτά. Η 
πρακτική όµως αυτή δεν θα πρέπει να γενικεύεται και να 
χρησιµοποιείται ασύστολα γιατί τότε θα αλλοιώνονται τα κύρια 
µεγέθη των εσόδων και των εξόδων και αυτό θα έχει σοβαρές 
συνέπειες στην αντικειµενικότητα, αξιοπιστία και την ορθότητα των 
παρεχόµενων πληροφοριών για την λήψη των επιχειρηµατικών 
αποφάσεων. 
   Στη συνέχεια, µε βάση τα εκτεθέντα παραπάνω, θα 
παρουσιάσουµε υποδείγµατα λογαριασµών Αποτελεσµάτων 
Χρήσεως. Επαναλαµβάνουµε ότι βασικά διακρίνουµε τις εξής δύο 
κατηγορίες: 
   α) την απλή µορφή ταξινοµήσεως των στοιχείων (Single – Step) 
και  
   β) την σύνθετη µορφή ταξινοµήσεως των στοιχείων (Multiple – 
Step). 
   Από την άποψη του τρόπου της παρουσιάσεως στην 
βιβλιογραφία απαντούµε επίσης δύο άλλες κατηγορίες: 
   1) την παρουσίαση µε την µορφή του λογαριασµού (Account 
Form) ή οριζόντια διάταξη και 
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   2) την παρουσίαση µε την µορφή της καταστάσεως ή εκθέσεως 
(Report Form) ή κάθετη διάταξη των Αποτελεσµάτων Χρήσεως. 
   Η παρουσίαση µε τη µορφή του λογαριασµού ή µε οριζόντια 
διάταξη συνίσταται στο να τοποθετήσουµε (να καταγράψουµε) στην 
αριστερή πλευρά της σελίδας αναλυτικά το κόστος των 
πωληθέντων εµπορευµάτων και τις διάφορες κατηγορίες των 
εξόδων και στην δεξιά πλευρά όλα τα πάσης φύσεως και µορφής 
έσοδα. Το καθαρό αποτέλεσµα, κέρδος ή ζηµία, αναγράφεται στην 
πλευρά που απαιτείται για την συνολική εξίσωση των δύο 
πλευρών. 
   Η παρουσίαση µε τη µορφή της καταστάσεως (που αποτελεί και 
την σύνθετη µορφή) συνίσταται στον διαχωρισµό των εσόδων και 
των εξόδων κατά τµήµατα παρά κατά λογαριασµούς. 
Κατατάσσονται πρώτα τα έσοδα  και στη συνέχεια το κόστος των 
πωληθέντων εµπορευµάτων. Αφαιρούµε το κόστος πωληθέντων 
εµπορευµάτων από τα έσοδα και παίρνουµε το µικτό κέρδος (ή 
ζηµία) ή µικτό περιθώριο (gross margin). Κατόπιν αφαιρούµε και τα 
πάσης φύσεως έξοδα και έτσι προκύπτει το καθαρό αποτέλεσµα 
προ των φόρων. Στη συνέχεια αφαιρούµε τους φόρους και 
καταγράφουµε τα έσοδα και τα έξοδα που προέρχονται από την µη 
κανονική λειτουργία της επιχειρήσεως. Τέλος, προκύπτει το τελικό 
αποτέλεσµα συνοδευόµενο συνήθως από τα κέρδη ανά µετοχή 
(όταν υπάρχει κέρδος) και τις διάφορες επεξηγηµατικές σηµειώσεις 
του λογαριασµού «Αποτελέσµατα Χρήσεως». Οι σηµειώσεις 
συνήθως παρατίθεται στο τέλος και των δύο χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσεων δηλαδή του Ισολογισµού και του λογαριασµού των 
Αποτελεσµάτων Χρήσεως. Θα πρέπει να τονισθεί ότι οι σηµειώσεις 
(ή υποσηµειώσεις) αποτελούν αναγκαίο και απαραίτητο 
συµπλήρωµα των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. Σ’αυτές 
εξηγούνται οι διάφορες µέθοδοι και αρχές που χρησιµοποιήθηκαν 
όπως επίσης διάφορα σηµαντικά γεγονότα που πρέπει να 
ανακοινωθούν στους µετόχους και το κοινό όπως αναπτύχθηκε 
παραπάνω στο τµήµα για τις λογιστικές αρχές και παραδοχές και 
ιδιαίτερα στην συζήτηση για την αρχή της ανακοινώσεως ή 
δηµοσιεύσεως των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. 
 
3.7 Παράδειγµα κλεισίµατος διαχειριστικής χρήσεως 
 
   Κατά τη λήξη της διαχειριστικής χρήσεως της επιχείρησης «∆» 
απαιτούνται οι ακόλουθες λογιστικές εργασίες: 
 
Α. Κατά την έναρξη της χρήσης 
    1. ∆ιενέργεια και σύνταξη απογραφής. 
    2. Σύνταξη Ισολογισµού. 
    3. Εγγραφές ανοίγµατος. 
    4. Άνοιγµα λογ/σµών στο καθολικό. 
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Β. Κατά τη διάρκεια της χρήσης 
    1. ∆ικαιολογητικά – Παραστατικά. 
    2. Με βάση τα δικαιολογητικά καταχώρηση των συναλλαγών στο 
Ηµερολόγιο 
    3. Ενηµέρωση Γ. Καθολικού και Αναλυτικών Καθολικών. 
    4. Περιοδική σύνταξη Ισοζυγίων. 
Γ. Κατά τη λήξη της χρήσης 
    1. Σύνταξη πρώτου προσωρινού Ισοζυγίου (θεωρητική 
απογραφή). 
    2. ∆ιενέργεια πραγµατικής απογραφής. 
    3. Σύγκριση και προσαρµογή των δεδοµένων της θεωρητικής 
απογραφής       
        προς τα δεδοµένα της πραγµατικής απογραφής µε εγγραφές   
        αναµορφώσεως ή αναπροσαρµογής. Καταχώρηση των 
εγγραφών στο  
        Καθολικό. 
   4. Σύνταξη β΄ προσωρινού ισοζυγίου. 
   5. Συγκέντρωση των λογ/σµών αρχικού αποθέµατος αγορών, 
πωλήσεων,     
       τελικού αποθέµατος, (αποθεµάτων οµάδα 2) οργανικών 
εξόδων (οµάδα 6)  
       και οργανικών εσόδων (οµάδα 7) στο λογ/σµό 80 «Γενική 
Εκµετάλλευση» 
       και 80.00 «Λογ/σµός Γενικής Εκµετάλλευσης». 
   6. Προσδιορισµός του µικτού αποτελέσµατος εκµ/σης λογ/σµός 
80.01 
       «Μικτό Αποτέλεσµα Εκµετάλλευσης». 
   7. Μεταφορά του «Μικτού Αποτελέσµατος Εκµετάλλευσης» και 
των λογ/σµών  
       έκτακτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων στο λογ/σµό 86  
       «Αποτελέσµατα Χρήσης» για τον προσδιορισµό του 
αποτελέσµατος  
       χρήσης. 
   8. Σύνταξη οριστικού Ισοζυγίου. 
   9. Σύνταξη Ισολογισµού τέλους χρήσης. 
   10. Εγγραφή κλεισίµατος – κλείσιµο λογ/σµών στο Καθολικό. 
 

ΑΣΚΗΣΗ 
    
Την 01/01/2002 ο ισολογισµός ενάρξεως της επιχείρησης “ ∆ΕΛΤΑ” 
έχει ως εξής: 
 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ                           ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ                                  
ΠΑΘΗΤΙΚΟ 

14. Έπιπλα & Λ. Εξοπλ.        
50.000 

40. Κεφάλαιο                     
500.000 
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20. Εµπορεύµατα                
250.000 
30. Πελάτες                           
30.000 
38. Χρηµατικά διαθέσιµα     
270.000 
       ΣΥΝΟΛΟ:                     
600.000 

50. Προµηθευτές               
100.000 
 
 
ΣΥΝΟΛΟ:                          
600.000 

 
 Στο αναλυτικό καθολικό λειτουργούν οι παρακάτω λογαριασµοί: 

 ΤΙΤΛΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΟΣΑ 

14.00 
20.00 
30.00 
30.00.00 
38.00 
38.03 
40.07 
50.00 
50.00.00 

Έπιπλα 
Απόθεµα 01/01 (Είδος Α) 
Πελάτες Εσωτερικού 
Β.Βασιλείου 
Ταµείο 
Καταθέσεις όψεως 
Κεφάλαιο επιχειρήσεως 
Προµηθευτές Εσωτερικού 
Ε. Ελευθερίου 

   50.000 
 250.000 
   30.000 
   30.000 
 170.000 
 100.000 
 500.000 
 100.000 
 100.000 

 
 Στη συνέχεια στης διάρκεια της χρήσης έγιναν οι παρακάτω 
συναλλαγές: 
 

1. Πώληση εµπορευµάτων (είδος Α) αντί 240.000 ευρώ 
πλέον Φ.Π.Α. 9% στον ∆.∆ηµητρίου µε τον εξής 
διακανονισµό: 101.600 ευρώ τοις µετρητοίς, 80.000 ευρώ 
µε πίστωση και το υπόλοιπο µε συναλλαγµατική 
ονοµαστικής αξίας 85.000 ευρώ λήξεως 20/11/2002 τιµ. 
Νο 40. 

2. Αγορά εµπορευµάτων (είδος Α) αξίας 40.000 ευρώ πλέον 
Φ.Π.Α. 9% από τον Α.Ζήση 23.600 ευρώ µε πίστωση και 
το υπόλοιπο µε αποδοχή συναλλαγµατικής ονοµαστικής 
αξίας 22.000 ευρώ τιµ. Νο 14. 

3. Πληρώνει για ασφάλιστρα 5.000 ευρώ και φωτισµό 3.000 
ευρώ αποδ. Νο 20,35 αντίστοιχα. 

4. Πληρώνει για αµοιβές και έξοδα προσωπικού 15.000 
ευρώ µισθ.κατάσταση Νο 1. 

5. Πληρώνει ενοίκιο 14.000 ευρώ απόδ.Νο 24. 
 
Στο τέλος της χρήσης 31/12/2002 διενεργήθει πραγµατική 
απογραφή και διαπιστώθηκαν τα παρακάτω: 
 

1. Οι καταθέσεις όψεως ανέρχονται σε 103.000 ευρώ. 
2. Από τα ενοίκια 2.000 ευρώ αφορούν την επόµενη χρήση. 
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3. Ο πελάτης Β.Βασιλείου που οφείλει 30.000 ευρώ κρίνεται 
ανεπίδεκτος εισπράξεως µε πιθανή ζηµιά 100%. 

4. Τα έπιπλα αποσβένονται µε συντελεστή 10%. 
5. Το τελικό απόθεµα των εµπορευµάτων είναι 150.000 

ευρώ. 
Ζητείται: α) Να γίνουν οι εγγραφές ανοίγµατος των βιβλίων και 
να καταχωρηθούν οι παραπάνω συναλλαγές στο Ηµερολόγιο 
και Καθολικό. 
β) οι εγγραφές αναµορφώσεως και προσδιορισµού του µικτού 
αποτελέσµατος εκµετάλευσης. Αν τα « έξοδα τα µη 
προσδιοριστικά των µικτών αποτελεσµάτων» ανέρχονται στο 
ποσό των 42.000 ευρώ τα οποία βάσει του φύλλου µερισµού 
µερίζονται σε έξοδα διοίκησης 17.000 ευρώ, έξοδα διάθεσης 
23.000 ευρώ, χρεωστικοί τόκοι και συναφή 2.000 ευρώ. Τα 
έσοδα τα µη προσδιοριστικά των µικτών αποτελεσµάτων 
ανέρχονται στο ποσό των 80.000 ευρώ και είναι πιστωτικοί 
τόκοι και συναφή έσοδα 8.000 ευρώ. 
γ) Ο προσδιορισµός του οικονοµικού αποτελέσµατος. 
δ) Το οριστικό ισοζύγιο. 
ε) Ο τελικός ισολογισµός.  
 
                   ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 

14.          ΕΠΙΠΛΑ & Λ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
14.00      Έπιπλα 
20.          ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 
20.00      Είδος Α 
20.00.00 Αποθέµατα Α 
30.          ΠΕΛΑΤΕΣ 
30.00      Πελάτες εσωτερικού 
30.00.00 Β.Βασιλείου 
38.          ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ 
38.00      Ταµείο 
38.03      Καταθέσεις όψεως 
                                   89. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Εγγραφές έναρξης λογ/σµών ενεργητικού 

 
  50.000 

 
 

250.000 
 
 

  30.000 
 

170.000 
100.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

600.000 
 

89. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
                               40. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
                               40.07 Κεφάλαιο επιχ/σεως 
                               50. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 
                               50.00 Προµηθευτές εσωτερ. 
                               50.00.00 Ε.Ελευθερίου 

Εγγραφές έναρξης λογ/σµών παθητικού 

600.000  
 

500.000 
 
 

100.000 

38.ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ 
38.00 Ταµείο 
30.ΠΕΛΑΤΕΣ 
30.00 Πελάτες εσωτερικού 
30.00.01 ∆.∆ηµητρίου 
31.ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 
31.00 Γραµ.στο χαρτ.ληξ.20/11 

 
101.600 

 
 

  80.000 
 

  85.000 
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                                70.ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠ/ΤΩΝ 
                                70.00 Εσωτ.χονδρικής 
                                76.ΕΣΟ∆Α ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
                                76.02 Τόκοι 
                                54.ΥΠΟΧΡ.ΑΠΟ Φ-Τ 
                                54.00 Φ.Π.Α. 

Πώληση εµπ/των τιµ. Νο 40 

 
 
 

 
 

240.000 
 

    5.000 
 

  21.600 

20.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 
20.00 Είδος Α 
20.00.00 Αγορές είδος Α 
54.ΥΠΟΧΡ.ΑΠΟ Φ-Τ 
54.00 Φ.Π.Α. 
65.ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝ.ΕΞΟ∆Α 
65.06 Τόκοι & έξ.βραχ.υποχρ. 
                                  50.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 
                                  50.00 Προµ.εσωτερικού 
                                  51.ΓΡΑΜΜΑΤ.ΠΛΗΡΩΤΕΑ 
                                  51.00 Γραµ. σε ευρώ 

Αγορές εµπ/των τιµ. Νο 14 

 
 

40.000 
 

  3.600 
 

  2.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
23.600 

 
22.000 

62.ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 
62.05 Ασφάλιστρα Αποδ. Νο 20 
62.98 Λοιπές παροχές  
62.98.00 Φωτισµός αποδ. Νο 35 
                                38.ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜ 
                                38.00 Ταµείο 

Πληρωµή ασφαλίστρων και φωτισµού 

 
5.000 

 
3.000 

 
 
 
 
 
 

8.000 

60.ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
60.00 Εµµισ.προσωπικό  
                              38.ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ 
                              38.00 Ταµείο 

Μισθοί µηνός µισθ.κατασ. Νο 1 

 
15.000 

 
 
 

15.000 

62.ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 
62.04 Ενοίκια 
                             38.ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ 
                             38.00 Ταµείο 
                    Καταβολή ενοικίου απόδ. Νο 24 

 
14.000 

 
 

 
14.000 

38.ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ 
38.03 Καταθ.όψεως 
                            76.ΕΣΟ∆Α ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
                            76.03 Λοιποί πιστ.τόκοι 

Τόκοι λογ/σµού όψεως 

 
3.000 

  
 

 
3.000 

36.ΜΕΤΑΒ.ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 
36.00 Έξοδ.επόµ.χρήσης 
                           62.ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 
                           62.04 Ενοίκια 

Ενοίκια 1/1 ως.......... 

 
2.000 

 
 
 

2.000 

30.ΠΕΛΑΤΕΣ 
30.97 Επισφαλής πελάτες 
30.97.00 Β.Βασιλείου 
                             30.ΠΕΛΑΤΕΣ 
                             30.00 Πελάτες εσωτερικού 
                             30.00.00 Β.Βασιλείου 

Χαρακτηρισµός πελάτη ως επισφαλής 

 
 

30.000 

 
 
 
 
 

30.000 
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81.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓ.ΑΠΟΤ/ΤΑ 
81.02 Έκτακτες ζηµιές 
81.02.06 Ζηµιές από ανεπ.εισπ.πελ. 
                            30.ΠΕΛΑΤΕΣ 
                            30.97 Επισφ.πελάτες  
                            30.97.00 Β.Βασιλείου 
Καταλογισµός ζηµίας από ανεπιδ.εισπρ.πελάτη 

 
 

29.999 

 
 
 
 
 

29.999 

66.ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 
66.04 Αποσβ.επίπλ.& λ.εξοπλ. 
                           14.ΕΠΙΠΛΑ & Λ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
                           14.99 Αποσβ.έπιπλ.& λ.εξοπλ. 

Απόσβεση επίπλων 10% 

 
5.000 

 
 
 

5.000 

80.ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 
80.00 Λογ/σµος Γεν.Εκµετάλλευσης 
                                     20.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 
                                     20.00.00 Απόθεµα 
                                     20.00.01 Αγορές 

Μεταφορά αποθ.& αγορών στο λογ/σµό 
Γεν.Εκµ/σης 

 
290.000 

 
 
 

250.000 
  40.000 

70.ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 
70.00 Πωλήσεις εσωτ.χονδρικής 
                                    80.ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜ/ΣΗ 
                                    80.00 Λογ.Γεν.Εκµ/σης 
Μεταφορά πωλήσεων στο λογ/σµό Γεν. Εκµ/σης 

 
240.000 

 
 
 

240.000 

20.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 
20.00.00 Απόθεµα Α (τελ.) 
                                   80.ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜ/ΣΗ 
                                   80.00 Λογ.Γεν.Εκµ/σης 

Μεταφορά τελικού αποθέµατος στο λογ. 
Γεν.Εκµ/σης 

 
150.000 

 
 
 

150.000 

80.ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜ/ΣΗ 
80.00 Λογ.Γεν.Εκµ/σης 
                      60.ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
                      60.00 Αµοιβές εµµ.προσωπικού 
                      62.ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 
                      62.04 Ενοίκια 
                      62.05 Ασφάλιστρα 
                      62.98 Λοιπές παροχές 
                      65.ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟ∆Α 
                      65.06 Τόκοι & έξ.βραχ.υποχ/σεων 
                      66.ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 
                      66.04 Αποσβέσεις επίπλων &λ.εξ. 

Μεταφορά οργ.εξόδων στο λογ.Γεν.Εκµ/σης 

 
42.000 

 
   

 
 
 

15.000 
 

12.000 
  5.000 
  3.000 

 
  2.000 

 
  5.000 

76.ΕΣΟ∆Α ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
76.02 ∆εδ.τόκοι γραµ.εισπρ/των 
76.03 Λοιποί πιστωτικοί τόκοι 
                     80.ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 
                     80.00 Λογ.Γεν.Εκµ./σης 

Μεταφορά οργ.εσόδων στο λογ.Γεν.Εκµ/σης 

 
5.000 
3.000 

 

 
 
 
 

8.000 

80.ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 
80.00 Λογ.Γεν.Εκµ/σης 
                   80.ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 
                   80.01 Μικτά αποτ/τα εκµ/σης 

Μεταφορά αποτελέσµατος 

 
66.000 

 
 
 

66.000 
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80.ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 
80.02 .00 Έξοδα διοίκησης 
80.02.02 Έξοδα διάθεσης 
80.02.06 Χρεωστ.τόκοι & συν.έξοδα 
                80.ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 
                80.01 Μικτά αποτ/τα εκµ/σης 

Αντιλογισµός εξόδων 

 
17.000 
23.000 
  2.000 

 
 
 
 
 

42.000 

80.ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 
80.01 Μικτά αποτ/τα εκµ/σης 
                80.ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 
                80.03.04 Πιστ.τόκοι & συν.έξοδα 

Αντιλογισµός πιστωτικών τόκων 

 
8.000 

 
 
 

8.000 

80.ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 
80.01 Μικτά αποτ/τα εκµ/σης 
                   86.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 
                     86.00 Αποτελέσµατα εκµε/σεως  

Μεταφορά µικτού αποτελέσµατος 

 
100.000 

 
 
 

100.000 

86.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 
86.00 Αποτελέσµατα εκµ/σης 
86.01 Χρηµατοοικονοµικά αποτ/τα 
                   80.ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 
                   80.02.00 Έξοδα διοίκησης 
                   80.02.02 Έξοδα διάθεσης 
                   80.02.06 Χρεωστ.τόκοι & συν.έξοδα 

Μεταφορά λογαριασµών 

 
40.000 
  2.000 

 
 
 
 

17.000 
23.000 
  2.000 

80.ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 
80.03.04 Πιστ.τόκοι & συν.έξοδα 
                  86.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 
                  86.01 Χρηµατοοικονοµικά αποτ/τα 

Μεταφορά λογαριασµών 

 
8.000 

 
 
 

8.000 

86.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 
86.02 Έκτακτα & ανόργανα αποτ/τα 
                 81.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓ. ΑΠΟΤ/ΤΑ 
                 81.02 Έκτακτες ζηµιές  

Μεταφορά µη οργανικών εξόδων 

  
29.999 

 
 
 

29.999 

86.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 
86.00 Αποτελέσµατα εκµ/σης  
86.01 Χρηµατοοικονοµικά αποτ/τα 
                86.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 
                86.99 Καθαρά αποτ/τα χρήσης 

Μεταφορά κερδών εκµετάλλευσης 

 
60.000 
  6.000 

 
 
 
 

66.000 

86.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 
86.99 Καθαρά αποτ/τα χρήσης 
                86.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 
                86.02 Έκτακτα & ανόργ.αποτ/τα 

Μεταφορά έκτακτων & ανόργανων 
αποτελεσµάτων 

 
29.999 

 
 
 

29.999 

86.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 
86.99 Καθαρά αποτελέσµατα χρήσης 
               88.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΗ 
               88.00 Καθαρά κέρδη χρήσεως  

Προκύψαν οικονοµικά αποτελέσµατα χρήσης 

 
36.001 

  
 
 

36.001 
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       14.ΕΠΙΠΛΑ & Λ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ                          14.00 Έπιπλα 

50.000 
 

50.000 

  5.000 
45.000 
50.000 

50.000 
 
  

50.000 
 
  

          14.99 Αποσβ/να έπιπλα                              20.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 

5.000 5.000 250.000 
  40.000 
150.000 
440.000 

290.000 
150.000 

 
440.000 

                   20.00 Είδος Α                                          30.ΠΕΛΑΤΕΣ                 

250.000 
  40.000 
150.000 

 
440.000 

290.000 
150.000 

 
 

440.000 

30.000 
80.000 
30.000 

 
140.000 

30.000 
80.000 
         1 
29.999 
140.000 

         30.00.00 Β.Βασιλείου                                30.00.01 ∆.∆ηµητρίου 

30.000 30.000 80.000 80.000 

30.97.00 Επισφ.πελ.Β.Βασιλείου          31.ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 

30.000 
 

30.000 

29.999 
         1 
30.000 

85.000 85.000 

   31.00 Γραµ. στο χαρτοφυλάκιο             36.ΜΕΤΑΒ. ΛΟΓ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

85.000 85.000 2.000 2.000 

 36.00 Έξοδα επόµενων χρήσεων       40/40.07 Κεφάλαιο ατοµ. επιχ/σεων 

2.000 2.000 500.000 500.000 

       38.ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ                              38.00 Ταµείο 

270.000 
101.600 
    3.000 

 
374.600 

    8.000 
  15.000 
  14.000 
337.600 
374.600 

170.000 
101.600 

 
 

271.600 

    8.000 
  15.000 
  14.000 
234.600 
271.600 

        38.03 Καταθέσεις όψεως                           50.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 

100.000 
    3.000 
103.000 

103.000 
 

103.000 

123.600 
 

123.600 

100.000 
  23.600 
123.600 

            50.00.00 Ε.Ελευθερίου                                 50.00.01 Α.Ζήσης 

100.000 100.000 23.600 23.600 

         51.ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ            51.00 Γραµ.πληρωτέα σε ευρώ 

22.000 22.000 22.000 22.000 

     54.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ Φ-Τ                                 54.00 Φ.Π.Α. 

  3.600 
18.000 
21.600 

21.600 
 

21.600 

  3.600 
18.000 
21.600 

21.600 
 

21.600 

60.ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟ∆Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ   60.00 Αµοιβές έµµισθ.προσωπικού 

15.000 15.000 15.000 15.000 

           62.ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ                                    62.04 Ενοίκια 

  8.000 
14.000 

 
 

22.000 

  2.000 
12.000 
  5.000 
  3.000 
22.000 

14.000 
 
 
 

14.000 

  2.000 
12.000 

 
 

14.000 

             62.05 Ασφάλιστρα                           62.98 Λοιπές παροχές τρίτων 
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5.000 5.000 3.000 3.000 

      65.ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟ∆Α        65.06 Τόκοι & έξ.λοιπών βραχ.υποχ. 

2.000 2.000 2.000 2.000 

66.ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ         66.04 Αποσβέσεις επίπλων   

5.000 5.000 5.000 5.000 

   70.ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ            70.00 Πωλήσεις εσωτερικού 

240.000 240.000 240.000 240.000 

           76.ΕΣΟ∆Α ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ                    76.02 ∆εδ.τόκοι γραµ.εισπρ. 

8.000 
 

8.000 

5.000 
3.000 
8.000 

5.000 5.000 

   76.03 Λοιποί πιστωτικοί τόκοι 

3.000 3.000   
       80.ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ                80.00 Λογ/σµός Γεν.εκµ/σης 

290.000 
  42.000 
  66.000 
  42.000 
    8.000 
100.000 
    8.000 
556.000 

240.000 
150.000 
    8.000 
  66.000 
  42.000 
    8.000 
  42.000 
556.000 

290.000 
  42.000 
  66.000 

 
 
 
 

398.000 

240.000 
150.000 
    8.000 

 
 
 
 

398.000 

  80.01Μικτά αποτ/τα εκµεταλλευσης  80.02.00 Έξοδα διοικητικής λειτουργ. 

    8.000 
100.000 
108.000 

66.000 
42.000 

108.000 

17.000 17.000 

80.02.02 Έξοδα λειτουργ. διαθέσεως   80.02.06 Χρεωστ.τόκοι & συν.έξοδα 

23.000 23.000 2.000 2.000 
  80.03.04 Πιστ.τόκοι & συν. έσοδα        81.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤ. 

8.000 8.000 29.999 29.999 

81.02.06 Ζηµιές από ανεπ.εισπ.απαιτ.    86.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 

29.999 29.999 42.000 
29.999 
66.000 
29.999 
36.001 
203.999 

100.000 
    8.000 
  66.000 
  29.999 

 
203.999 

        86.00 Αποτ/τα εκµετ/σεως               86.01 Χρηµατοοικονοµικά αποτ/τα             

40.000 
60.000 

100.000 

100.000 
 

100.000 

2.000 
6.000 
8.000 

8.000 
 

8.000 

    86.02 Έκτακτα & ανόργ. αποτ/τα         86.99 Καθαρά αποτ/τα χρήσεως  

29.999 29.999 29.999 
36.001 
66.000 

66.000 
 

66.000 

88.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΗ       88.00 Καθαρά κέρδη χρήσεως  

36.001 36.001 36.001 36.001 

 
 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ 
 

 

89.ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   
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89.01 Ισολογισµός κλεισ.χρήσεως 
                        14.ΕΠΙΠΛΑ & Λ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
                        14.00 Έπιπλα 
                        14.99 Αποσβ/να έπιπλα 
                        20.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 
                        20.00 Είδος Α 
                        30.ΠΕΛΑΤΕΣ 
                        30.00.01 ∆.∆ηµητρίου 
                        30.97.00 Β.Βασιλείου 
                        31.ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 
                        31.00 Γραµµάτια στο χαρτοφυλ. 
                        36.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ  
                        36.00 Έξοδα.επόµ.χρήσεων 
                        38.ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ 
                        38.00 Ταµείο 
                        38.03 Καταθέσεις όψεως 
 
Εγγραφή κλεισίµατος λογαριασµών ενεργητκού 

699.001  
 

  50.000 
   -5.000 

 
150.000 

 
  80.000 
           1 

 
  85.000 

 
    2.000 

 
234.600 
103.000 

 
 

40.ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
40.07 Κεφάλαιο ατοµ.επιχ/σης 
50.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 
50.00.00 Ε.Ελευθερίου 
50.00.01 Α.Ζήσης 
51.ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ 
51.00 Γραµµάτια πληρωτέα σε ευρώ 
54.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ 
54.00 Φ.Π.Α. 
88.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΗ 
88.00 Καθαρά κέρδη χρήσης 
                      89.ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
                      89.01Ισολογισµός κλεισίµ.χρήσης 

Εγγραφή κλεισίµατος λογαριασµών παθητικού 

 
500.000 

 
100.000 
  23.600 

 
  22.000 

  
  18.000 

 
  36.001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

699.601 

 
 
 
 
 

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΟΡΙΣΤΙΚΟ 

Κ.Α ΤΙΤΛΟΙ         Π   Ο Σ   Α       Υ Π Ο Λ Ο Ι Π Α 

 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΧΡΕΩΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ 

14. 
20. 
30. 
31. 
36. 
38. 
40. 
50. 
51. 
54. 
60. 
62. 
65. 
66. 

ΕΠΙΠΛΑ&Λ.ΕΞΟΠΛ 
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 
ΠΕΛΑΤΕΣ 
ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 
ΜΕΤΑΒ.ΛΟΓ.ΕΝΕΡΓ. 
ΧΡΗΜΑΤ.∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 
ΓΡΑΜΜ.ΠΛΗΡΩΤΕΑ 
ΥΠΟΧΡ.ΑΠΟ Φ-Τ 
ΑΜΟΙΒ.&ΕΞ.ΠΡΟΣΩΠ 
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 
ΤΟΚΟΙ&ΣΥΝ.ΕΞΟ∆Α 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

  50.000 
440.000 
140.000 
  85.000 
   2.000 
374.600 

 
 
 

    3.600 
  15.000 
  22.000 
    2.000 
    5.000 

    5.000 
290.000 
  59.999 

 
 

  37.000 
500.000 
123.600 
  22.000 
  21.600 
  15.000 
  22.000 
    2.000 
    5.000 

  45.000 
150.000 
  80.001 
  85.000 
   2.000 
337.600 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 

500.000 
123.600 
  22.000 
  18.000 
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70. 
76. 
80. 
81. 
86. 
88. 
89. 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠ/ΤΩΝ 
ΕΣΟ∆Α ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜ/ΣΗ 
ΕΚΤ.&ΑΝΟΡΓ.ΑΠΟΤ. 
ΑΠΟΤ/ΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 
ΑΠΟΤ.ΠΡΟΣ ∆ΙΑΘΕΣ 
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

ΣΥΝΟΛΑ: 

240.000 
    8.000 
556.000 
  29.999 
203.999 

 
600.000 

 
2.777.198 

240.000 
    8.000 
556.000 
  29.999 
203.999 
  36.001 
600.000 

 
2.777.198 

 
 
 
 
 
 
 
 

699.601 

 
 
 
 
 
 

  36.001 
 
 

699.601 
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      ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ 

ΠΑΓΙΑ 
 
14.Έπιπ.&λ.εξοπλ 
-Αποσβ/τα έπιπλα 
 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΑ 
 
20.Εµπορεύµατα 
30.Πελάτες  
31.Γραµ.εισπρακ. 
36.Μετ.λογ.ενεργ. 
 
∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ 
 
38.Χρηµατ.διαθέσ. 
 
ΣΥΝΟΛΑ: 

 
 
50.000 
  5.000 
 
 
 
150.000 
  80.001 
  85.000 
    2.000 
 
 
 
337.600 

45.000 
 
 
 
 
317.001 
 
 
 
 
 
 
337.600 
 
 
 
699.601 

Ι∆ΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 
40.Κεφάλαιο 
88.Απ.προς δια 
 
ΞΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧ/ΣΕΙΣ 
 
50.Προµηθευτές 
51.Γραµ.πληρωτέα 
54.Υποχ. από Φ-Τ 
 

 
 
500.000 
  36.001 
 
 
 
 
123.600 
  22.000 
  18.000 

536.001 
 
 
 
 
 
163.600 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
699.601 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
∆ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ. 

∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ  
ΑΠΟ ΤΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 

(κωδ.Ν.2190/1920 και ΕΓΛΣ) 
ΣΤΑ ΕΣΟ∆Α-ΕΞΟ∆Α. 

 
 

4.1 Εισαγωγικές διευκρινίσεις  
 
  Στις επόµενες παραγράφους θα αναλύσουµε (µε την 
επιβαλλόµενη ανάλυσή τους) τις κυριότερες διαφορές µεταξύ των 
∆ΛΠ που υιοθετήθηκαν µε σχετικούς Κανονισµούς της Ε.Ε. για 
εφαρµογή από 1/1/2005 και των εφαρµοζόµενων Ελληνικών 
λογιστικών προτύπων (δηλαδή του κώδ. Ν. 2190/1920 και του 
ΕΓΛΣ που έχουν απόλυτα εναρµονισθεί µε τις λογιστικές οδηγίες 
της Ε.Ε.), όσο αφορά τα έσοδα-έξοδα. 
  Σε πάρα πολλά θέµατα οι διαφορές που υφίστανται σήµερα 
µεταξύ των λογιστικών χειρισµών που προβλέπει το ΕΓΛΣ και των 
αντίστοιχων ρυθµίσεων που επιβάλλουν τα ∆ΛΠ είναι δυνατό να 
εξαλειφθούν και να εναρµονιστούν πλήρως.   
 
4.2 ∆ιαφορές ∆ΛΠ 1 µε ΕΓΛΣ 
 
  Σύµφωνα µε την παρ. 8 (του αναθεωρηµένου το 2004) ∆ΛΠ 1, 
«µία πλήρης σειρά οικονοµικών καταστάσεων περιλαµβάνει: 
(α) ισολογισµό, 
(β) κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων,  
(γ) κατάσταση µεταβολών των ιδίων κεφαλαίων που παρουσιάζει, 
είτε όλες τις µεταβολές των ιδίων κεφαλαίων, είτε τις µεταβολές των 
ιδίων κεφαλαίων, εκτός από εκείνες που προκύπτουν από 
συναλλαγές µε τους κατόχους µετοχών που δρουν υπό την 
ιδιότητα του µετόχου, 
(δ) κατάσταση ταµειακών ροών, και 
(ε) σηµειώσεις (προσάρτηµα), που περιλαµβάνουν περίληψη των 
σηµαντικών λογιστικών αρχών και άλλες επεξηγηµατικές 
σηµειώσεις». 
  Οι διαφορές µεταξύ των οικονοµικών καταστάσεων που 
προβλέπονταν από το άρθρο 42α παρ. 1 κωδ. Ν. 2190/1920 (όπως 
ίσχυε µέχρι 11.9.2006), για τις ανώνυµες εταιρείες µε εισηγµένες τις 
µετοχές τους στο ΧΑΑ και εκείνων που προβλέπονται από τα 
∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (∆ΛΠ), συνοψίζονται ως ακολούθως: 
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Καταρτιζόµενες από εισηγµένες                     Προβλεπόµενες 
από τα ∆ΛΠ στο ΧΑΑ  
 
1. Ισολογισµός                                                     1. Ισολογισµός 
2. Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσεως            2. Κατάσταση 
Αποτελεσµάτων   
                                                                                Χρήσεως 
3. Πίνακας ∆ιαθέσεως Αποτελεσµάτων               3. Κατάσταση 
Μεταβολών  Ιδί- 
                                                                                 ων Κεφαλαίων 
3 α. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων  
       Κεφαλαίων 
4. Κατάσταση Ταµειακών Ροών                          4. Κατάσταση 
Ταµειακών Ροών 
5. Προσάρτηµα                                                    5. Προσάρτηµα 
 
  Από τον άνω πίνακα συνάγεται ότι, εκτός της υπ’αριθ. 3 
καταστάσεως , οι άλλες είναι ίδιες ως προς τους τίτλους τους, αλλά 
και ως προς τα στοιχεία  που πρέπει να περιλαµβλανει κάθε 
κατάσταση των ∆ΛΠ δεν παρατηρούνται αξιόλογες διαφορές από 
τις αντίστοιχες των εισηγµένων στο ΧΑΑ εταιρειών. Ουσιαστικές 
διαφορές υφίστανται στη διαµόρφωση των επιµέρους κονδυλίων 
καθώς και σε ό,τι αφορά τη διάκριση των εσόδων και εξόδων από 
τις συνήθεις δραστηριότητες και τα τυχόν έκτακτα κονδύλια. 
  Όπως προκύπτει από τις επιµέρους απαιτήσεις του προτύπου , οι 
καθιερούµενοι από αυτό κανόνες , για τις γενικές αρχές καθώς και 
τη δοµή και το περιεχόµενο των οικονοµικών καταστάσεων, δεν 
εµφανίζουν κάποια αξιόλογη διαφορά από τους αντίστοιχους 
κανόνες του ΕΓΛΣ και κωδ. Ν. 2190/1920, µε εξαίρεση βέβαια  
τους κανόνες αποτιµήσεως και ορισµένους διαφορετικούς 
χειρισµούς. 
  Στο ∆ΛΠ 1 περιλαµβάνονται γενικές αρχές και κανόνες για τη 
δοµή και το περιεχόµενο των επιµέρους οικονοµικών 
καταστάσεων, οι οποίες δεν διαφέρουν αξιόλογα των αντίστοιχων 
των ελληνικών προτύπων, στο δε Παράρτηµα του (που δεν 
αποτελεί µέρος του προτύπου και ούτε περιλαµβάνεται στο 
υιοθετηµένο κείµενο µε τον κανονισµό 2238/29-12-2004 της ΕΕ), 
εντελώς ενδεικτικά παρατίθεται κατάλογος στοιχείων µε τη µορφή 
υποδείγµατος και όχι υποχρεωτικό υπόδειγµα. Για παράδειγµα, 
στο ενδεικτικό υπόδειγµα ισολογισµού του Παραρτήµατος του 
προτύπου δεν προβλέπονται λογαριασµοί για: οφειλόµενο 
κεφάλαιο, ακινητοποιήσεις υπό κατασκευή, µεταβατικούς 
λογαριασµούς κλπ, αυτό όµως σε καµία περίπτωση δεν σηµαίνει 
ότι απαγορεύεται να περιληφθούν τέτοιοι λογαριασµοί , καθώς και 
άλλοι, οσάκις αυτό επιβάλλεται από ειδικές διατάξεις ή για λόγους 
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διαφάνειας και πληροφοριακής πληρότητας, αρκεί να µην 
παραλείπονται και να µην παρακάµπτονται οι βασικές 
υποχρεώσεις που επιβάλλει το πρότυπο. 
  Συνεπώς, τα υποδείγµατα Ισολογισµού και λογαριασµού 
Αποτελεσµάτων Χρήσεως, που υιοθετούνται από το ΕΓΛΣ και των 
κωδ. Ν. 2190/1920 (άρθρα 42γ και 42δ) , προσαρµόζονται άνετα 
στις προαναφερθείσες απαιτήσεις των ∆ΛΠ, καθόσον ελάχιστοι 
λογαριασµοί χρειάζεται να διαφραφούν (όπως π.χ. των εξόδων 
εγκαταστάσεως-πολυετούς αποσβέσεως) ή να τροποποιηθούν και 
επίσης ελάχιστοι λογαριασµοί απαιτείται να προστεθούν. Οι 
τυπολατρικές αντιλήψεις κάποιων, από εκείνους που θεωρούν τα 
∆ΛΠ πανάκεια, ότι πρέπει να χρησιµοποιηθούν τα υποδείγµατα 
του παραρτήµατος του ∆ΛΠ 1  χωρίς τροποποιήσεις, είναι ευθέως 
αντίθετες µε τους κανόνες των ίδιων των ∆ΛΠ, βασική επιδίωξη 
των οποίων είναι η διαφάνεια και η πληροφοριακή πληρότητα. 
Τονίζουµε ότι σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις (κοινοτικές και 
εθνικές), τα υποδείγµατα τουΕΓΛΣ είναι υποχρεωτικής εφαρµογής. 
  Από τα αναφερόµενα στο πρότυπο δεν προκύπτει κάποια 
αξιόλογη διαφορά, ως προς την έννοια του κέρδους ή της ζηµίας 
καθώς και των εσόδων και εξόδων, µεταξύ αυτών και των 
υιοθετηµένων στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, εκτός από τις 
εξής δύο: 
   α) Τα ∆ΛΠ 1 και 8 απαγορεύουν το χαρακτηρισµό κονδυλίων 
εσόδων ή εξόδων ως έκτακτων κλπ και συνεπώς οι λογαριασµοί 81 
εως 85 του ΕΓΛΣ δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται. 
  β) Από το πρότυπο δεν υιοθετούνται τα όσα προβλέπονται από 
το ΕΓΛΣ (λ/σµοί 16.10-16.90) και κωδ. Ν. 2190/1920 (άρθρα 42ε 
παρ.1 και 43 παρ.3), σχετικά µε την καταχώρηση κονδυλίων 
εξόδων στην κατηγορία «έξοδα εγαταστάσεως (πολυετούς 
αποσβέσεως)». Σύµφωνα µε το ∆ΛΠ1, τα έξοδα αυτά 
καταχωρούνται στους οικείους λογαριασµούς εξόδων της χρησεως 
που πραγµατοποιούνται. 
   Όπως αναφέραµε προηγούµενα, το πρότυπο θεωρεί ότι τα 
αποτελέσµατα από εκποίηση πάγιων στοιχείων, δικαστικούς 
συµβιβασµούς και προβλέψεις για επισφάλειες, ανήκουν στην 
κατηγορία των συνήθων δραστηριοτήτων. Συνεπώς δεν θα 
καταχωρούνται πλέον στους προβλεπόµενους από ΕΓΛΣ 
υπολογαριασµούς των πρωτοβάθµιων 81 και 83, αλλά σε 
σχετικούς λογαριασµούς των Οµάδων 6 και 7 που δυνατόν να είναι 
οι εξής: 
 
64.20 ∆ιαφορές (ζηµίες) από εκποίηση πάγιων στοιχείων 
         (Αναπτύσσεται σε τριτοβάθµιους αντίστοιχους των 
πρωτοβάθµιων 10-14) 
75.20 ∆ιαφορές (κέρδη) από εκποίηση πάγιων στοιχείων 
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          (Αναπτύσσεται σε τριτοβάθµιους αντίστοιχης των 
πρωτοβάθµιων 10-14) 
68.20 Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 
         (Αναπτύσσεται κατά τις ανάγκες κάθε επιχειρήσεως) 
 
4.3 ∆ιαφορές ∆ΛΠ 2 µε Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα  
 
1. Οι διαφορές του αναθεωρηµένου το 2004 ∆ΛΠ 2 σε σχέση µε τις 
αντίστοιχες ρυθµίσεις των Ελληνικών λογιστικών προτύπων (κωδ. 
Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ), περιορίζονται µόνο στις ακόλουθες 
περιπτώσεις, για τις οποίες προβλέπονται τα όσα συνοπτικά 
αναφέρονται στα επόµενα. Για τις περιπτώσεις αυτές τα Ελληνικά 
πρότυπα, είτε σιωπούν είτε περιλαµβάνουν διαφορετικές 
ρυθµίσεις. 
2. Τα οικόπεδα, διαµερίσµατα ή κτίρια, εφόσον κατέχονται για 
µεταπώληση θεωρούνται αποθέµατα. 
3. Στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών αποθέµατα είναι τα κόστη 
των υπηρεσιών για τα οποία η επιχείρηση δεν έχει καταχωρήσει 
ακόµη τα σχετικά έσοδα. 
4. Το κόστος κτήσεως (παραγωγής ή αγοράς) των αποθεµάτων, 
που χρειάζονται σηµαντική χρονική περίοδο για να καταστούν 
κατάλληλα προς πώληση (π.χ. παλαίωση οινοπνευµατωδών 
ποτών, ωρίµανση τυριού) δύναται να επιβαρύνονται µε τόκους 
δανείων (∆ΛΠ 23). Όταν όµως επιλεγεί αυτός ο χειρισµός πρέπει 
να εφαρµόζεται παγίως. 
5. Τα αποθέµατα αποτιµούνται στην κατ’είδος χαµηλότερη αξία, 
µεταξύ κόστους (κτήσεως ή παραγωγής) και καθαρής 
ρευστοποιήσιµης αξίας τους. ∆ηλαδή, αγνοείται από το πρότυπο η 
τρέχουσα τιµή των Ελληνικών προτύπων. 
6. Σύµφωνα µε τα Ελληνικά λογιστικά πρότυπα, η τιµή 
αποτιµήσεως των αποθεµάτων αποφραφής του τέλους της 
κοστολογικής περιόδου θεωρείται ως αξία κτήσεώς τους για την 
επόµενη κοστολογική περίοδο, ενώ κατά το ∆ΛΠ 2 τιµή κτήσεως 
είναι πάντοτε η αρχική (πραγµατική) τιµή κτήσεως και η τυχόν 
υποτίµηση καταχωρείται σε πίστωση ιδιαίτερου λογαριασµού 
προβλέψεως, το ποσό του οποίου σε κάθε επόµενη κοστολογική 
περίοδο αντιστρέφεται ή αυξοµειώνεται, ανάλογα µε το αποτέλεσµα 
της αποτιµήσεως του αποθέµατος που τυχόν παραµένει ακόµη 
απώλητο. Η λογιστική απεικόνιση των χειρισµών αυτών ξεκινά από 
τις τηρούµενες κάτω από το λ/σµό 94 της Αναλυτικής Λογιστικής 
µερίδες υποθήκης των υποτιµηθέντων ειδών, στις οποίες 
δηµιουργείται αντίθετος λογαριασµός προβλέψεως που πιστώνεται 
µε χρέωση αντίστοιχου υπολογαριασµού του 97.10 «∆ιαφορές 
απογραφών» και σε κάθε επόµενη κοστολογική περίοδο οι 
υπολογαριασµοί αυτοί τακτοποιούνται µε διενέργεια αντίστροφης ή 
συµπληρωµατικής λογιστικής εγγραφής, ανάλογα µε τα δεδοµένα 
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της νέας αποτιµήσεως. Στη Γενική Λογιστική, µέσω της 
διενεργούµενης στη συνέχεια λογιστικής εγγραφής χρεώσεως των 
οικείων λογαριασµών της Οµάδας 2 και πιστώσεως του λ/σµού 
80.00 «λ/σµός Γενικής Εκµεταλλεύσεως», επηρεάζεται το κόστος 
πωληθέντων. 
7. Για τον υπολογισµό της µέσης τιµής κτήσεως, ως βασική 
µέθοδος υιοθετείται η µέθοδος FIFO ή η µέθοδος του µέσου 
σταθµικού κόστους. Για τα είδη όµως που δεν αντικαθίστανται µε 
µία παραγωγική διαδικασία κανονικής ροής, καθώς και για τα 
αγαθά και τις υπηρεσίες που παράγονται και διαχωρίζονται για 
ειδικούς σκοπούς, υιοθετείται η µέθοδος του εξατοµικευµένου 
κόστους. 
  ∆ηλαδή, αποκλείονται από το πρότυπο οι λοιπές µέθοδοι που 
προβλέπονται από ΕΓΛΣ για τον υπολογαριασµό της µέσης τιµής 
κτήσεως.  
4.4 ∆ιαφορές ∆ΛΠ 8 µε ΕΓΛΣ  
 
  α) Στο παρόν αναθεωρηµένο το 2004 ∆ΛΠ 8 δεν 
περιλαµβάνονται οι κανόνες για τη µορφή κλπ καταχώρησης 
(εµφάνισης ή «παρουσίασης» κατά το πρότυπο) στην κατάσταση 
λογαριασµού αποτελεσµάτων των εσόδων και εξόδων, που 
περιλαµβάνονταν στις παρ. 7-18 του αντικατασταθέντος ∆ΛΠ 8 
«Καθαρό κέρδος ή ζηµία περιόδου, βασικά λάθη και µεταβολές στις 
λογιστικές αρχές», γιατί µεταφέρθηκαν στο αναθεωρηµένο το 2004 
∆ΛΠ 1 «Παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων» και όπως 
εκεί υπογραµµίζουµε οι βασικές διαφορές µε τα Ελληνικά λογιστικά 
πρότυπα  αναφέρονται ότι το ∆ΛΠ 1, αφενός απαγορεύει το 
χαρακτηρισµό κονδυλίων εσόδων ή εξόδων ως έκτακτων και 
συνεπώς ο λ/σµός 81 «Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσµατα» του 
ΕΓΛΣ δεν πρέπει να χρησιµοποιείται, και αφετέρου δεν επιτρέπει 
την καταχώρηση κονδυλίων εξόδων ως «εξόδων εγκαταστάσεως 
(πολυετούς αποσβέσεως)», αλλά απαιτεί όλα τα έξοδα που 
αφορούν τη χρήση να την επιβαρύνουν. 
  β) Το ΕΓΛΣ αντιµετωπίζει µόνο το λογιστικό χειρισµό των 
διαφορών φορολογικού ελέγχου προηγούµενων χρήσεων, 
υποδεικνύοντας την τήρηση του λ/σµού 42.04, χωρίς να 
περιλαµβάνει ειδικές οδηγίες για τις διορθώσεις λοιπών (εκτός των 
περιλαµβανοµένων στις διαφορές του φορολογικού ελέγχου) 
λογιστικών σφαλµάτων προηγούµενων χρήσεων. 
  γ) Το πρότυπο περιλαµβάνει ρυθµίσεις: 

• για την επιλογή και εφαρµογή των λογιστικών αρχών 

• για τις µεταβολές στις λογιστικές αρχές  

• για διόρθωση βασικών λογιστικών αρχών προηγούµενων 
περιόδων 

  δ) Λ ο γ ι σ τ ι κ έ ς  Α ρ χ έ ς  ή Μ έ θ ο δ ο ι είναι οι 
συγκεκριµένες αρχές, θέσεις, κανόνες και πρακτικές, που 
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υιοθετούνται από µία επιχείρηση κατά την κατάρτιση και την 
παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων. 
  Μεταβολή στις λογιστικές µεθόδους επιτρέπεται να γίνεται µόνο 
όταν αυτό επιβάλλεται από νόµο ή από αλλαγή σε Λογιστικό 
Πρότυπο ή εφόσον καταλήγει σε ορθότερη απεικόνιση των 
γεγονότων. Η µεταβολή εφαρµόζεται αναδροµικά, µε κατάλληλη 
προσαρµογή του υπολοίπου ενάρξεως του λ/σµού «αποτελέσµατα 
εις νέο» (λογ.42) και, εφόσον είναι εφικτό, επαναδιατυπώνεται η 
συγκριτική πληροφόρηση για τις προηγούµενες χρήσεις και 
γίνονται οι δέουσες γνωστοποιήσεις δια των Σηµειώσεων. 
ε) Λ ο γ ι σ τ ι κ έ ς  ε κ τ ι µ ή σ ε ι ς είναι κρίσεις βασιζόµενες σε 
πρόσφατες διαθέσιµες πληροφορίες, προκειµένου να εκτιµηθούν 
διάφορα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων τα οποία δεν 
δύναται να αποτιµηθούν µε ακρίβεια, λόγω των αβεβαιοτήτων που 
είναι εγγενείς µε τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες και ως εκ 
τούτου πρέπει να εκτιµηθούν κατά προσέγγιση (π.χ. επισφαλείς 
απαιτήσεις, απαξιωµένα αποθέµατα, ωφέλιµη ζωή αποσβεστέων 
περιουσιακών στοιχείων). Οι εκτιµήσεις αναθεωρούνται 
µεταγενέστερα, όταν επέλθει µεταβολή στις συνθήκες που 
βασίστηκαν ή υπάρξουν νέες πληροφορίες. Το προκύπτον 
αποτέλεσµα από τις αναθεωρήσεις των εκτιµήσεων δεν ανήκει 
στην κατηγορία των έκτακτων αποτελεσµάτων και λογίζεται στα 
αποτελέσµατα της χρήσεως στην οποία έγινε η αναθεώρηση ή 
λογίζεται και στις µελλοντικές χρήσεις, εάν και αυτές επηρεάζονται 
από την αναθεώρηση της εκτιµήσεως (π.χ. η επανεκτίµηση των 
επισφαλών απαιτήσεων επιδρά µόνο στην τρέχουσα χρήση, ενώ η 
επανεκτίµηση του χρόνου της ωφέλιµης ζωής ενός αποσβεστέου 
στοιχείου επιδρά και στις µελλοντικές χρήσεις, όχι όµως στις 
παρελθούσες). 
στ) Β α σ ι κ ά (ο υ σ ι ώ δ η ) λ ο γ ι σ τ ι κ ά  λ ά θ η είναι λάθη 
αποκαλυπτόµενα κατά την τρέχουσα χρήση, τα οποία είναι τέτοιας 
σηµασίας, ώστε οι οικονοµικές καταστάσεις µιας ή περισσότερων 
προγενέστερων χρήσεων δεν θεωρείται πλέον ότι υπήρξαν 
αξιόπιστες. Η διόρθωση τέτοιων σοβαρών λαθών γίνεται στο 
υπόλοιπο ενάρξεως του λ/σµού «αποτελέσµατα εις νέον» (λογ. 42) 
και, εφόσον πρακτικά είναι δυνατόν, επανασυντάσσονται 
διορθωµένες συγκριτικές καταστάσεις και η διόρθωση 
γνωστοποιείται δια των Σηµειώσεων. Εποµένως δεν δύναται να 
χρησιµοποιείται ο λ/σµός του ΕΓΛΣ 82 «Έξοδα και έσοδα 
προηγούµενων χρήσεων», αλλά πρέπει να ανοίγουν σχετικοί 
λ/σµοί κάτω από το λ/σµό 42. 
  Τα λογιστικά λάθη, που δεν έχουν ουσιώδη επίδραση στις 
οικονοµικές καταστάσεις προηγούµενων χρήσεων, διορθώνονται 
στη χρήση που αποκαλύπτονται και επηρεάζουν κανονικά τα 
αποτελέσµατά της. 
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ζ) Ν έ ο ι  λ ο γ α ρ ι α σ µ ο ί  π ο υ  π ρ έ π ε ι  ν α  π ρ ο σ τ ε θ ο 
ύ ν  σ τ ο  Ε Γ Λ Σ: 
  Για την εφαρµογή των προεκτεθέντων στις περιπτ. γ΄-στ΄θα 
πρέπει, στον πρωτοβάθµιο λογαριασµό 42 «Αποτελέσµατα εις 
νέο», να προστεθούν οι εξής νέοι δευτεροβάθµιοι λογαριασµοί: 
 
42.10 ∆ιαφορές από διόρθωση λογιστικών σφαλµάτων προηγ. 
χρήσεων. 
          (Αναλύεται σύµφωνα µε τις ανάγκες) 
42.15 ∆ιαφορές από αναδροµική µεταβολή στις λογιστικές 
µεθόδους. 
          (Αναλύεται σύµφωνα µε τις ανάγκες) 
42.20 Έξοδα προηγούµενων χρήσεων. 
          (Αναλύεται σύµφωνα µε τις ανάγκες) 
42.21 Έσοδα προηγούµενων χρήσεων. 
          (Αναλύεται σύµφωνα µε τις ανάγκες) 
42.22 Έσοδα από προβλέψεις προηγ. χρήσεων. 
          (Αναλύεται κατά τις ανάγκες ή όπως ο λ/σµός 84)  
 
4.5 ∆ιαφορές ∆ΛΠ 12 µε ΕΓΛΣ 
 
  Σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 12 οι µέθοδοι λογιστικού χειρισµού του 
φόρου εισοδήµατος είναι οι εξής: 
α) Η µέθοδος του πληρωτέου φόρου. Κατά τη µέθοδο αυτή ο 
καταβλητέος σε κάθε χρήση φόρος εισοδήµατος αντιπροσωπεύει 
το µερίδιο του κράτους στα κέρδη της χρήσεως, ως αντιστάθµισµα 
του πλήθους των υπηρεσιών και εξυπηρετήσεων που 
εξασφαλίζονται στην επιχείρηση, συνεπώς πρέπει να βαρύνει τη 
διανοµή (διάθεση) των κερδών και όχι να θεωρείται λειτουργικό 
έξοδο και να καταχωρείται σε βάρος των αποτελεσµάτων της 
χρήσεως. Την άποψη αυτή ακολουθεί το ΕΓΛΣ και επιβάλλει την 
καταχώρηση του καταβλητέου φόρου εισοδήµατος κάθε χρήσεως 
στο λ/σµό 88 «αποτελέσµατα προς διάθεση» και την εµφάνισή του 
στο δηµοσιευµένο «Πίνακα ∆ιαθέσεως Αποτελεσµάτων» της ίδιας 
χρήσεως. 
β) Η µέθοδος εξοµοίωσης του φόρου µε έξοδο. Σύµφωνα µε τη 
µέθοδο αυτή ο φόρος εισοδήµατος είναι έξοδο της χρήσεως που 
πραγµατοποιήθηκε το εισόδηµα επί του οποίου αυτός υπολογίζεται 
και ως εκ τούτου αποτελεί διαµορφωτικό στοιχείο των 
αποτελεσµάτων της χρήσεως αυτής. Την άποψη αυτή υιοθετεί το 
Πρότυπο 12 και συνεπώς ο φόρος εισοδήµατος, που (σύµφωνα µε 
τις τασσόµενες από αυτό προϋποθέσεις) αναλογεί στο λογιστικό 
αποτέλεσµα της χρήσεως, πρέπει να καταχωρείται στο λογαριασµό 
86 «Αποτελέσµατα Χρήσεως» και όχι στο λ/σµό 88 «Αποτελέσµατα 
προς διάθεση». 
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  Επακόλουθο της παραδοχής αυτής από το Πρότυπο, ότι δηλαδή 
ο φόρος εισοδήµατος αποτελεί λειτουργικό έξοδο της χρήσεως, 
είναι  το ότι θα πρέπει να εφαρµόζονται και γι’αυτόν οι λογιστικές 
αρχές που εφαρµόζονται για όλα τα έξοδα και εποµένως κάθε 
χρήση πρέπει να επιβαρύνεται µε το ποσό του φόρου που 
αναλογεί στα λογιστικά (και όχι τα φορολογητέα) έσοδα και έξοδα 
που ανήκουν στη χρήση και διαµορφώνουν το λογιστικό 
αποτέλεσµά της. Οι δε διαφορές φόρου µεταξύ λογιστικού και 
φορολογητέου αποτελέσµατος πρέπει να λογιστικοποιούνται και να 
επιβαρύνουν ή να ωφελούν τις µελλοντικές χρήσεις στις οποίες οι 
διαφορές αυτές οριστικοποιούνται. Οι λογιστικοί χειρισµοί αυτοί 
συνθέτουν τη λογιστική των αναβαλλόµενων φόρων 
εισοδήµατος, στόχος της οποίας, θεωρητικώς τουλάχιστον, είναι η 
κάθε χρήση να επιβαρύνεται πάντοτε µε το φόρο εισοδήµατος 
που αναλογεί στα λογιστικά αποτελέσµατα αυτής.   
  Για τη λογιστική αντιµετώπιση των διαφόρων λογιστικών 
χειρισµών που προβλέπονται από το Πρότυπο, επιβάλλεται να 
προστεθούν οι εξής νέοι λογαριασµοί στο ΕΓΛΣ: 
18.60 Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 
18.80 Συµψηφιστέος φόρος εισοδήµατος από φορολογικές ζηµίες 
45.60 Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 
86.60 Έξοδο φόρου εισοδήµατος 
  Οι λογαριασµοί αυτοί πρέπει να προστεθούν και σε όλα τα 
Κλαδικά Λογιστικά Σχέδια. 
  Στις παρ. 69-75 του Προτύπου καθορίζονται τα ακόλουθα: 
α) Οι φορολογικές απαιτήσεις και οι φορολογικές υποχρεώσεις 
πρέπει να καταχωρούνται στον ισολογισµό ξεχωριστά από τις 
λοιπές απαιτήσεις και υποχρεώσεις. 
β) Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και οι 
αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις πρέπει στον ισολογισµό 
να διαχωρίζονται από τις τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις και 
υποχρεώσεις. 
γ) Όταν στον ισολογισµό γίνεται διάκριση µεταξύ βραχυπρόθεσµων 
και µη απαιτήσεων και υποχρεώσεων, όπως προβλέπεται στο 
ΕΓΛΣ, τότε οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και οι 
αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρώσεις εντάσσονται στις µη 
βραχυπρόθεσµες (δηλαδή εντάσσονται στις µακροπρόθεσµες των 
κωδικών 18 και 45). 
δ) Ο συµψηφισµός µεταξύ τρεχουσών φορολογικών απαιτήσεων 
και τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων, καθώς και µεταξύ 
αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων και αναβαλλόµενων 
φορολογικών υποχρεώσεων, γίνεται µόνο εφόσον συντρέχουν 
προϋποθέσεις. 
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4.6 ∆ιαφορές ∆ΛΠ 16  µε Ελληνικά πρότυπα. 
 
Οι κυριότερες διαφορές του αναθεωρηµένου το 2003 ∆ΛΠ 16 από 
τα Ελληνικά Πρότυπα (ΕΓΛΣ και κωδ.Ν.2190/1920), είναι οι εξής: 
 α) Τα έξοδα κτήσεως ακινήτων (ΦΜΑ και από 1-1-2006 το τέλος 
Συναλλαγής Ακινήτων, ΤΣΑ, συµβολαιογραφικά και µεσιτικά έξοδα, 
αµοιβές δικηγόρων κ.λ.π.) θεωρούνται ειδικά έξοδα κτήσεως του 
ακινήτου και προσαυξάνουν το κόστος κτήσεώς του, σε αντίθεση 
µε τον κωδ.Ν.2190/1920 (άρθρο 43 παρ.5) και το ΕΓΛΣ που τα 
χαρακτηρίζουν έξοδα πολυετούς απόσβεσης(καταχωρούνται στο 
λ/σµό 16.14 και αποσβένονται είτε εφάπαξ στο έτος της 
πραγµατοποιήσεως είτε τµηµατικά και ισόποσα µέσα σε µια 
πενταετία). 
β) Οι τόκοι των δανείων, που χρησιµοποιήθηκαν για κτήσεις 
πάγιων περιουσιακών στοιχείων, όταν συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις που θέτει το ∆ΛΠ 23 «κόστος δανεισµού», 
προσαυξάνουν το κόστος κτήσεως του πάγιου στοιχείου, ενώ η 
αντιµετώπιση των ελληνικών προτύπων είναι διαφορετική. 
γ) Σύµφωνα µε το Πρότυπο, η µετά την αρχική καταχώρηση 
αποτίµηση των πάγιων στοιχείων γίνεται µε της εξής δύο 
µεθόδους: 

• είτε µε τη βασική µέθοδο, που συµπίπτει µε τα 
προβλεπόµενα στα ελληνικά πρότυπα, δηλαδή αποτίµηση 
στο κόστος κτήσεως, µειωµένο µε τις συσσωρευµένες 
αποσβέσεις και τις σχηµατισµένες προβλέψεις (ή 
αποµειώσεις κατά το Πρότυπο). 

• είτε µε την εναλλακτική µέθοδο, σύµφωνα µε την οποία, η 
λογιστική αξία αναπροσαρµόζεται, ανά τρία έως πέντε έτη, 
στην εύλογη αξία, η οποία, για µεν τις εδαφικές εκτάσεις και 
τα κτίρια είναι η εκτιµώµενη από επαγγελµατίες εκτιµητές 
αγοραία αξία αυτών, για δε τα µηχανήµατα και τις 
εγκαταστάσεις η αγοραία αξία τους ή το αναπόσβεστο 
κόστος τους. 

  Η πιστωτική διαφορά αναπροσαρµογής της αξίας των παγίων 
καταχωρείται στα ίδια κεφάλαια και δεν διανέµεται, σύµφωνα µε το 
∆ΛΠ 16, ενώ σύµφωνα µε το ΕΓΛΣ, η υπεραξία αναπροσαρµογής 
των ακινήτων  κεφαλαιοποιείται µε έκδοση µετοχών που 
διανέµονται δωρεάν στους µετόχους. 
δ) Σύµφωνα µε το πρότυπο, οι αποσβέσεις των ενσώµατων 
πάγιων στοιχείων υπολογίζονται µε βάση την εκτιµώµενη από την 
επιχείρηση ωφέλιµη ζωή κάθε πάγιου στοιχείου, ενώ σύµφωνα µε 
τα ελληνικά πρότυπα οι αποσβέσεις διενεργούνται µε βάση τους 
φορολογικούς συντελεστές που δεν ανταποκρίνονται, κατά κανόνα, 
στην οικονοµική ωφέλιµη ζωή των στοιχείων. 
ε) Σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 16, το κόστος αντικατάστασης επαυξάνει τη 
λογιστική αξία των στοιχείων εάν πληρούνται τα κριτήρια 
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καταχώρησης των ενσώµατων πάγιων στοιχείων. Η αναπόσβεστη 
αξία των µερών που αντικαθίστανται διαγράφεται. Σύµφωνα µε το 
ΕΓΛΣ το κόστος αντικατάστασης επαυξάνει το κόστος κτήσης των 
παγίων µόνο αν οι δαπάνες χαρακτηριστούν ως δαπάνες 
βελτίωσης. Το αναπόσβεστο κόστος των µερών που 
αντικαθίστανται δεν διαγράφεται. 
στ) Τέλος σύµφωνα µε το πρότυπο το κόστος της επιθεώρησης 
(π.χ. αεροπλάνου) προσαυξάνει τη λογιστική αξία του ενσώµατου 
παγίου, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια αναγνώρισης των 
ενσώµατων παγίων. Τυχόν αναπόσβεστο κόστος προηγούµενης 
επιθεώρησης διαγράφεται. Σε αντίθεση στα Ελληνικά Πρότυπα το 
κόστος της επιθεώρησης βαρύνει τα έξοδα της χρήσεως στην 
οποία πραγµατοποιείται ή, κατά περίπτωση, χαρακτηρίζεται ως 
έξοδο πολυετούς απόσβεσης.   
 

Αντιµετώπιση των λογιστικών θεµάτων του Προτύπου: 
 

  Για την αντιµετώπιση των λογιστικών θεµάτων που προκύπτουν 
από την εφαρµογή και κυρίως από την αναπροσαρµογή των 
ενσώµατων πάγιων περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία τους 
ενδείκνυται: 

1. να δηµιουργηθεί ο λογαριασµός 41.20 «∆ιαφορές 
αναπροσαρµογής ∆ΛΠ», ο οποίος να αναπτύσσεται σε 
τριτοβάθµιους και σε περαιτέρω υπολογαριασµούς, 
αντίστοιχους των πρωτοβάθµιων 10-14 και 16 και των 
υπολογαριασµών τους, που απεικονίζουν περιουσιακά 
στοιχεία υποκείµενα σε αναπροσαρµογή της αξίας τους. Η 
ανάπτυξη πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να εξατοµικεύεται η 
διαφορά αναπροσαρµογής κάθε πάγιου στοιχείου και να 
καθίσταται έτσι δυνατή η κάλυψη, από αυτή, της τυχόν 
µελλοντικής ζηµίας από αποµείωση της αξίας του 
συγκεκριµένου πάγιου στοιχείου, καθώς και η τυχόν 
µετέπειτα αναστροφή της ζηµίας αυτής. 

2. ο λογαριασµός 41.20 και οι υπολογαριασµοί του 
πιστώνονται, µε το ποσό της αυξήσεως της λογιστικής αξίας 
κάθε συγκεκριµένου πάγιου στοιχείου λόγω 
αναπροσαρµογής της, µε ταυτόχρονη και ισόποση χρέωση 
και του λογαριασµού του πάγιου στοιχείου. 

3. ο λογαριασµός 41.20 και οι υπολογαριασµοί του χρεώνονται, 
µε τυχόν ζηµίες αποµείωσης της αξίας κάθε συγκεκριµένου 
πάγιου στοιχειου, για συµψηφισµό τους µε υφιστάµενες από 
προηγούµενες χρήσεις διαφορές αναπροσαρµογής και 
πιστώνονται µε τυχόν αναστροφή των ζηµιών αυτών σε 
µεταγενέστερες χρήσεις. 

4. όταν πωληθεί πάγιο στοιχείο, το υπόλοιπο του αντίστοιχου 
υπολογαριασµού του 41.20 που αφορά το πωληθέν πάγιο, 
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µεταφέρεται απευθείας στην πίστωση του λογαριασµού 42 
«Αποτελέσµατα εις νέο» και του δευτεροβάθµιού του 42.20 
«∆ιαγραφή διαφορών αναπροσαρµογής» και όχι µέσω του 
λογαριασµού Αποτελέσµατα Χρήσεως (λογ.86). Ίδια 
µεταφορά γίνεται και ευθύς µετά την ολοσχερή απόσβεση 
πάγιου στοιχείου. ∆ύναται όµως η µεταφορά αυτή (αντί 
εφάπαξ, µετά την ολοσχερή απόσβεση) να γίνεται τµηµατικά 
σε κάθε χρήση, αναλογικά µε τις ετήσιες αποσβέσεις του 
πάγιου στοιχείου. 

5. το αποτέλεσµα από την πώληση πάγιου στοιχείου θεωρείται, 
από το παρόν Πρότυπο, καθώς και από το Πρότυπο 1, ότι 
ανήκει στις συνήθεις δραστηριότητες και συνεπώς πρέπει να 
καταχωρείται σε σχετικούς λογαριασµούς των Οµάδων 6 και 
7 (και όχι σε υπολογαριασµούς του 81 όπως υποδεικνύει το 
ΕΓΛΣ). Για το σκοπό αυτό υποδεικνύουµε τη χρησιµοποίηση 
των λογαριασµών 64.20 «∆ιαφορές (ζηµίες) από εκποίηση 
πάγιων στοιχείων» και 75.20 «∆ιαφορές (κέρδη) από 
εκποίηση πάγιων στοιχείων», οι οποίοι ενδείκνυται να 
αναλύονται σε τριτοβάθµιους λογαριασµούς, αντίστοιχους 
των πρωτοβάθµιων 10-14.  

 
4.7 ∆ιαφορές ∆ΛΠ 17 µε ΕΓΛΣ 
 
Σύµφωνα µε το ∆ΛΠ οι µισθώσεις ταξινοµούνται σε λειτουργικές ή 
χρηµατοδοτικές µε βάση την οικονοµική ουσία και όχι τον τύπο της 
σύµβασης. Λειτουργικές χαρακτηρίζονται οι µισθώσεις οι οποίες 
δεν µεταβιβάζουν ουσιαστικά τους κινδύνους και τις ωφέλειες που 
ακολουθούν την κυριότητα. Χρηµατοδοτικές χαρακτηρίζονται οι 
µισθώσεις οι οποίες µεταβιβάζουν ουσιασατικά όλους τους 
κινδύνους και τις ωφέλειες που ακολουθούν την κυριότητα.  
  Αντίθετα στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα δεν γίνεται διάκριση 
µεταξύ λειτουργικών και χρηµατοδοτικών µισθώσεων. Όλες οι 
µισθώσεις λογίζονται ως λειτουργικές και τα µισθώµατα 
καταχωρούνται από το µισθωτή στα έξοδα και από τον εκµισθωτή 
στα έσοδα, όταν το έξοδο ή το έσοδο πραγµατοποιείται µε βάση 
την αρχή του «δεδουλευµένου». 
 
4.7.1 Η λογιστική της χρηµατοδοτικής µίσθωσης στα βιβλία 
του µισθωτή 
α) Σύµφωνα µε το πρότυπο  υιοθετούνται οι εξής χειρισµοί: 

• Με την τιµολογιακή αξία αγοράς του εξοπλισµού πλέον τα 
ειδικά έξοδα, που τα κατά τα συµφωνηθέντα επιβαρύνεται ο 
µισθωτής, πιστώνεται λογαριασµός µακροπρόθεσµης 
υποχρέωσης µε χρέωση των οικείων λογαριασµών των 
πάγιων στοιχείων. 
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• Με τα καταβαλλόµενα µισθώµατα, τα οποία περιλαµβάνουν 
το χρεολύσιο και τους τόκους της περιόδου, χρεώνεται: ο 
λογαριασµός της υποχρέωσης (µε το χρεολύσιο) και ο 
οικείος λογαριασµός των εξόδων χρηµατοδοτήσεως (µε τους 
τόκους της περιόδου) καθώς και ο οικείος λογαριασµός ΦΠΑ 
(µε το ποσό του ΦΠΑ που αναλογεί στο καταβαλλόµενο 
µίσθωµα), µε πίστωση των χρηµατικών διαθεσίµων. 

• Τα µισθωµένα πάγια αποσβένονται µε βάση την ωφέλιµη 
ζωή τους. Εάν προβλέπεται να µην µεταβιβασθεί η κυριότητα 
στο µισθωτή, τότε η απόσβεση γίνεται εντός της µικρότερης 
περιόδου µεταξύ ωφέλιµης ζωής και διάρκειας της 
µίσθωσης. 

β) Σύµφωνα µε την ακολουθούµενη πρακτική στη χώρα µας, ο 
µισθωτής είναι απίθανο να χρειασθεί να εφαρµόσει τα όσα 
προβλέπει το ∆ΛΠ 17, γιατί έχει στη διάθεσή του τον πίνακα 
εξυπηρετήσεως της χρηµατοδοτικής µίσθωσης, τον οποίο 
καταρτίζει ο εκµισθωτής και οπωσδήποτε γνωρίζει την πραγµατική 
αξία αγοράς του πάγιου στοιχείου που είναι αντικείµενο της 
συµβάσεως, δεδοµένου ότι ο ίδιος το επιλέγει, συµφωνεί την τιµή 
αγοράς του, τους όρους παράδοσης και τα λοιπά στοιχεία και µε 
βάση αυτή τη συµφωνία, στη συνέχεια, πραγµατοποιείται η αγορά 
στο όνοµα του εκµισθωτή, µε τον οποίο βέβαια είχε 
προσυννενοηθεί. 
 
4.7.1.1 Νέοι λογαριασµοί που πρέπει να δηµιουργηθούν στο 
ΕΓΛΣ 
  Για τη λογιστική απεικόνιση και παρακολούθηση των συµβάσεων 
χρηµατοδοτικής µίσθωσης σύµφωνα µε τους κανόνες του 
Προτύπου 17, απαιτείται να δηµιουργηθούν στο ΕΓΛΣ οι εξής νέοι 
λογαριασµοί: 

Α) Απαιτούµενοι νέοι λογαριασµοί για τη λογιστική του µιθωτή 
10.70          Εδαφικές εκτάσεις leasing 
10.99.70     Αποσβεσµένες εδαφικές εκτάσεις leasing 
11.70          Κτίρια-Εγκαταστάσεις κτιρίων-Τεχνικά έργα leasing 
11.99.70     Αποσβεσµένα κτίρια-Εγκαταστάσεις κτιρίων-Τεχνικά 
έργα leasing 
12.70   Μηχανήµατα -Τεχνικές Εγκαταστάσεις-Λοιπός 
µηχανολογικός   εξοπλισµός leasing 
12.99.70   Aποσβεσµένα µηχ/τα-Τεχνικές Εγκαταστάσεις-Λοιπός 
µηχ/κός εξοπλισµός leasing   
13.70          Μεταφορικά µέσα leasing 
13.99.70     Αποσβεσµένα µεταφορικά µέσα leasing 
14.70          Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός leasing 
14.99.70     Αποσβεσµένα έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός leasing 
16.70          Άϋλα περιουσιακά στοιχεία leasing 
16.99.70     Αποσβεσµένα άϋλα περιουσιακά στοιχεία leasing  
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45.70          Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις leasing 
65.70          Τόκοι leasing 
66.00.70     Αποσβέσεις εδαφικών εκτάσεων leasing 
66.01.70     Αποσβέσεις κτιρίων-Εγκατ/σεων κτιρίων-Τεχνικών 
έργων leasing     
66.02.70     Αποσβέσεις µηχ.-Τεχνικών εγκατ/σεων λοιπού µηχ/κού 
εξοπλισµού leasing    
66.03.70     Αποσβέσεις µεταφορικών µέσων leasing 
66.04.70     Aποσβέσεις επίπλων και λοιπού εξοπλισµού leasing 
66.05.70     Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων leasing 
Β) Απαιτούµενοι νέοι λογαριασµοί για τη λογιστική του εκµισθωτή 

15.70          Αγορές πάγιου εξοπλισµού για εκµίσθωση 
18.70          Πελάτες leasing-Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις 
30.70          Πελάτες leasing-Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις 
50.70          Προµηθευτές πάγιου εξοπλισµού leasing 
56.70          Έσοδα τόκων leasing επόµενων χρήσεων 
65.70          Τόκοι και έξοδα χρηµατοδοτήσεως συµβάσεων leasing 
73.70          Έσοδα από τόκους leasing 
 
4.7.1.2 Παράδειγµα εφαρµογής 
 

α) ∆εδοµένα συµβολαίου χρηµατοδοτικής µίσθωσης: 
(αα) Τιµολογιακή αξία αγοράς µηχανολογικού εξοπλισµού, ο 
οποίος παραλήφθηκε από το µισθωτή την 1/1/2005                               
2.000.000 ευρώ 
πλέον: ειδικά έξοδα αγοράς και έξοδα εγκαταστάσεως                  
100.000 ευρώ 
Σύνολο χρηµατοδοτικής µίσθωσης                                              
2.100.000 ευρώ 
πλέον: ΦΠΑ 18%                                                                            
378.000 ευρώ   
Σύνολο τιµολογίου προµηθευτή (α.ε. «ΚΑΠΑ»)                          
2.478.000  ευρώ   
(αβ) ∆ιάρκεια µίσθωσης 5 χρόνια, από 1/1/2005-31/12/2009 
(αγ) Ετήσιο µίσθωµα καταβλητέο στο τέλος του έτους                  
498.533 ευρώ   
(αδ) Ετήσιο επιτόκιο 6% 
(αε) Την ηµέρα λήξεως της µίσθωσης (31.12.2009) ο εξοπλισµός 
µεταβιβάζεται στο µισθωτή αντί ενός (1) ευρώ. 
(αστ) Ωφέλιµη διάρκεια ζωής του εξοπλισµού 8 χρόνια, συνεπώς η 
ετήσια απόσβεση ανέρχεται σε (2.100.00:8=)                                      
262.500 ευρώ    
 
β) Με βάση τα προαναφερθέντα δεδοµένα του συµβολαίου 
χρηµατοδοτικής µίσθωσης και την καθιερωµένη πρακτική στη 
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χώρα µας, ο κοινός (για µισθωτή και εκµισθωτή) πίνακας 
εξυπηρέτησης της χρηµατοδοτικής µίσθωσης, έχει ως εξής: 
   

Κεφάλαιο 
Χρηµατοδοτικής 
Μίσθωσης 

Ηµεροµηνία 
Καταβολής  
Μισθώµατος 

Επιτόκιο  Ετήσιος 
Τόκος 
 

Χρεολύσιο 
 

Ετήσιο  
Μίσθωµα 
(τοκο- 
χρεο- 
λύσιο) 

Υπόλοιπο 
ανεξόφλητου 
κεφαλαίου 
 

2.100.000 31/12/2005 6% 126.000 372.533 498.533 1.727.467 

1.727.467 31/12/2006 6% 103.648 394.885 498.533 1.332.582 

1.332.582 31/12/2007 6%   79.955 418.578 498.533    914.004 

   914.004 31/12/2008 6%   54.840 443.693 498.533    470.311 

   470.311 31/12/2009 6%   28.219 470.311 498.530 0 

Σύνολα                                                        392.662    2.100.000    
2.492.662 
 
4.7.1.3 Λογιστικές εγγραφές στα λογιστικά βιβλία του µισθωτή 
 Με βάση το προηγούµενο παράδειγµα και τα αναφερόµενα πιο 
πάνω, στα λογιστικά βιβλία του µισθωτή διενεργούνται οι εξής 
λογιστικές εγγραφές: 
 
(1)                  - 1/1/2005 - 
12 Μηχ/τα-τεχν.εγκ.-λοιπός 
µηχαν.εξοπλ. 
12.70 Μηχανήµατα leasing 
              45 Μακροπρόθεσµες 
υποχρεώσεις 
              45.70 Μακρ.υποχ.από 
µισθ.leasing 
              45.70.12 «ALFA leasing» α.ε 
Παραλαβή εξοπλισµού ως σύµβαση 
Leasing….. 

 
 
2.100.000 

 
 
 
 
 
  2.100.000 

(2)                 - 31/12/2005 –  
45 Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 
45.70 Μακρ.υποχ.από µισθώσεις 
leasing 
65 Τόκοι & συναφή έξοδα 
65.70 Τόκοι µισθώσεων leasing 
54 Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη 
54.00 ΦΠΑ 
54.00.62 ΦΠΑ εισροών ενοικίων 
leasing 
                     (498.533 x 19%) 
             38 Χρηµατικά διαθέσιµα 
             38.03 Καταθέσεις όψεως 
Καταβολή µισθώµατος έτους 2005 ως 

 
 
372.533 
 
126.000 
 
  
  94.721 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     593.254 
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τιµολόγιο..... 

(3)             – 31/12/2005 –  
66 Αποσβέσεις παγίων στοιείων 
εσωµατωµένες στο λειτουργικό 
κόστος 
66.02 Αποσβ.µηχ/των-Τεχν.Εγκατ. & 
λοιπού µηχαν.εξοπλισµού 
66.02.70 Αποσβέσεις µηχ/των leasing 
          12 Mηχ.-Τεχν.Εγκατ.& λ. 
µηχ.εξοπλ. 
          12.99 Αποσβ.µηχ/τα-
Τεχν.εγκαταστά- 
          σεις & λοιπός µηχ.εξοπλισµός 
         12.99.70 Αποσβ. Μηχ/τα 
leasing      
Λογισµός αποσβέσεων χρήσεως 
2005       

 
 
 
 
 
262.500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
262.500 

  
Όµοιες λογιστικές εγγραφές µε τις προηγούµενες 2 και 3 (της 
31/12/2005) θα διενεργηθούν και στις 31/12/2006, 31/12/2007, 
31/12/2008 και 31/12/2009. Στη συνέχεια, την 31/12/2009 που ο 
µισθωτής θα αποκτήσει και την κυριότητα του µηχανολογικού 
εξοπλισµού αντί της συµβολικής αξίας του ενός (1) ευρώ, θα γίνει 
και η εξής λογιστική εγγραφή:  
(4)               – 31/12/2009 –  
12 Μηχανήµατα-Τεχν.Εγκ.& λοιπός 
µηχ.εξ. 
12.00 Μηχανήµατα 
12.99 Αποσβ.µηχ/τα-
Τεχν.εγκ&λοιπ.µηχ.εξ. 
12.99.70 Αποσβεσµένα µηχανήµατα 
leasing 
             12 Μηχ/τα-
Τεχν.εγλκατ.&λοιπός µηχ 
                  εξοπλισµός 
             12.70 Μηχανήµατα leasing 
             12.99 Αποσβ/να µηχ/τα-
Τεχν.εγκατ& 
              λοιπός µηχ.εξοπλισµός 
             12.99.00 Αποσβεσµένα 
µηχανήµατα 
             38 Χρηµατικά διαθέσιµα 
Μεταφορά του λ/σµού 12.70 και του 
λ/σµού 12.99.70 στο λ/σµό 12.99.00, 
λόγω αγοράς των µηχανηµάτων 
leasing 

 
 
2.100.001 
 
1.312.500 
 

 
 
 
 
 
 
 
  2.100.000 
 
 
  1.312.500 
                1 
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4.7.1.4 Λογιστικές εγγραφές στα λογιστικά βιβλία του 
εκµισθωτή 
  Με βάση τα δεδοµένα του ίδιου παραδείγµατος,οι αντίστοιχες 
λογιστικές εγγραφές στα βιβλία του εκµισθωτή θα είναι της 
ακόλουθης µορφής: 
 

(5)                   -1/1/2005 - 
15 Ακινητ.υπό εκτέλεση & 
προκαταβολές 
15.70 Αγορές πάγιου εξοπλ.για 
εκµίσθωση 
54 Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 
54.00 ΦΠΑ 
54.00.15 ΦΠΑ εισροών - αγορών 
ακινητοποιήσεων υπό εκτέλαση λογ. 
15 
54.00.15.70 ΦΠΑ αγορών 
εξοπλισµού για εκµίσθωση 
(2.100.00x18% ) 
               50 Προµηθευτές 
               50.70 Προµη.πάγιου 
εξοπλ.leasing 
               50.70.15 α.ε «ΚΑΠΑ» 
(Ως τιµολόγιο προµηθευτή.................. 

) 

 
 
2.100.000 
   
 
 
 
 
378.000 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   2.478.000 

(6)                - 1/1/2005 - 
18 Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις 
18.70 Πελάτες leasing 
18.70.10 α.ε «ΒΗΤΑ» 
           15 Ακινητοπ.υπό εκτέλ.και 
προκαταβ. 
           15.70 Αγ.πάγ.εξοπλ.για 
εκµίσθωση 

(Ως σύµβαση χρηµατοδοτικής 
µίσθωσης....) 

Σηµείωση:βλ.όµως επόµενη περίπτ.8 
& λογ.εγγ.Νο 9 

 
 
 
2.100.000 

 
 
 
 
 
   2.100.000 

(7)                - 31/12/2005 – 
30 Πελάτες 
30.70 Πελάτες leasing 
30.70.10 α.ε «ΒΗΤΑ» 
          18 Μακροπρόθεσµες 
απαιτήσεις 
          18.70 Πελάτες leasing 
           18.70.10 α.ε «ΒΗΤΑ» 

 
 
 
593.254 

 
 
 
 
 
 
   372.533 
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           73 Έσοδα παροχής 
υπηρεσιών 
           73.70 Έσοδα από τόκους 
leasing 
          54 Υποχρεώσεις από φόρους 
και τέλη 
           54.00 ΦΠΑ 
           54.00.73 ΦΠΑ εκροών – 
πωλήσεων 
          υπηρεσιών λογ. 73 
          54.00.73.70 ΦΠΑ ενοικίων 
leasing 
                 (498.533 x 19% )  

(Τιµολόγιό µας για ενοίκιο έτους 
2005........) 

Σηµείωση: Βλ.όµως επόµενη 
περίπτ.8 & λογ.εγγρ.Νο 10 

   126.000 
 
 
 
 
 
 
   94.721 

(8)                  - 31/12/2005- 
38 Χρηµατικά διαθέσιµα 
38.03 Καταθέσεις όψεως σε ευρώ 
38.03.χχ Τράπεζα «ΩΜΕΓΑ» 
          30 Πελάτες 
          30.70 Πελάτες leasing 
          30.70.. µισθώµατος 10 α.ε 
«ΒΗΤΑ» 

(Είσπρ πλέον ΦΠΑ έτους 2005) 

 
 
 
593.254 

 
 
 
 
 
 
   593.254 

 
4.7.1.5 Επισηµάνσεις και διευκρινίσεις για τις προηγούµενες 
λογιστικές    
    εγγραφές 
α) Όµοιες λογιστικές εγγραφές µε τις προηγούµενες Νο 7 και 8 (της 
31/12/2005) θα διενεργηθούν και στις 31/12/2006, 31/12/2007, 
31/12/2008 και 31/12/2009, µe βάση τα ποσά του πίνακα (προηγ. 
αριθ. 5 περ. β΄). 
β) Το ΕΓΛΣ υποδεικνύει την καταχώρηση των εσόδων από τόκους 
στο λογαριασµό 76 «Έσοδα κεφαλαίων» και στους 
υπολογαριασµούς του 76.02 και 76.03. Ορίζει όµως στην παρ. 
2.2.710 ότι, εάν τα έσοδα αυτά προέρχονται από δραστηριότητα 
που συνιστά το κύριο αντικείµενο απασχολήσεως της 
επιχειρήσεως, τότε καταχωρούνται στο λογαριασµό 73 «έσοδα από 
παροχή υπηρεσιών» και σε οικείο υπολογαριασµό του. 
γ) Από την παρ. 16 του Statement 13 του FASB (Financial 
Accounting Standards Board) προκύπτει ότι υποδεικνύεται να 
καταχωρείται στον ισολογισµό του εκµισθωτή και το µη 
δεδουλευµένο χρηµατοοικονοµικό έσοδο. Περίπου τα ίδια 
προκύπτουν και από τις παρ. 36-40 (του αναθεωρ.2004) ∆ΛΠ 17. 
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Στη χώρα µας όµως, λόγω της καθιερωµένης πρακτικής, δεν είναι 
αναγκαία η λογιστική καταχώρηση και παρακολούθηση στα βιβλία 
και στις οικονοµικές καταστάσεις του εκµισθωτή των µη 
δεδουλευµένων χρηµατοοικονοµικών εσόδων. Πάντως, όσες 
εταιρείες χρηµατοδοτικής µίσθωσης επιθυµούν τέτοια 
παρακολούθηση, πρέπει να εφαρµόζουν τα ακόλουθα: 
  γα) Αντί των πιο πάνω λογιστικών εγγραφών Νο 6 και 7 θα 
διενεργούν τις εξής: 
 
(9)                 -1/1/2005 -   
18 Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις 
18.70 Πελάτες leasing 
18.70.10 α.ε. «ΒΗΤΑ»   
                   15 Ακιν.υπό εκτέλεση & 
προκ. 
                   15.70 Αγορές πάγιου  
εξοπλ. 
                       για εκµίσθωση    
                   56 Μεταβατικοί λογ/σµόι 
παθητ 
                   56.70 Έσοδα τόκων 
leasing 
                   επόµενων χρήσεων   

(Ως σύµβαση χρηµατοδοτικής 
µίσθωσης........) 

 
 
 
2.492.662 

 
 
 
 
 
 
   2.100.000 
 
 
       392.662 

  

(10)                  -1/12/2005- 
30 Πελάτες  
30.70 Πελάτες leasing 
30.70.10 α.ε. «ΒΗΤΑ» 
56 Μεταβατικοί λογ/σµοί παθητικού 
56.70 Έσοδα τόκων leasing 
επόµ.χρήσ. 
              18 Μακροπρόθεσµες 
απαιτήσεις 
              18.70 Πελάτες leasing 
              18.70.10 α.ε «ΒΗΤΑ» 
              73 Έσοδα από παροχή 
υπηρεσιώ 
              54 Υποχ/σεις από Φόρους-
Τέλη 
              54.00 ΦΠΑ 
              54.00.73 ΦΠΑ εκροών-
πωλήσεις 
              υπηρεσιών λογ. 73 
              54.00.73.70 ΦΠΑ ενοικίων 

 
 
 
593.254 
 
126.000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
498.533 
126.000 
 
 
 
 
  94.721 
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leasing 

 
  γβ) Το εκάστοτε πιστωτικό υπόλοιπο του λογαριασµού 56.70, 
επειδή δεν απεικονίζει προεισπραγµένα έσοδα επόµενων 
χρήσεων, θα καταχωρείται στο ενεργητικό του ισολογισµού, 
αφαιρετικά από το χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασµού 18.70 και 
όχι προσθετικά στο παθητικό µαζί µε τους λοιπούς µεταβατικούς 
λογαριασµούς παθητικού. 
 
4.7.2 Η λογιστική της χρηµατοδοτικής µίσθωσης στα βιβλία 
του εκµισθωτή 
 
4.7.2.1 Απλοποιηµένη περιγραφή των λογιστικών χειρισµών 
που υιοθετούνται από το Πρότυπο λαµβανοµένης υπόψη και 
της ακολουθούµενης πρακτικής στη χώρα µας 
α) Με βάση το τιµολόγιο του προµηθευτή (από τον οποίο ο 
εκµισθωτής αγοράζει τον προς εκµίσθωση εξοπλισµό), που 
περιλαµβάνει τιµολογιακή αξία αγοράς πλέον ειδικά έξοδα αγοράς 
και πλέον τον (επί του αθροίσµατος αυτών) αναλογούντα ΦΠΑ, 
πιστώνεται ο προµηθευτής µε χρέωση ενδιάµεσου λογαριασµού 
αγορών πάγιου εξοπλισµού για εκµίσθωση και των οικείων 
λογαριασµών ΦΠΑ. 
β) Με βάση την υπογεγραµµένη σύµβαση χρηµατοδοτικής 
µίσθωσης χρεώνεται ο πελάτης (στις µακροπρόθεσµες απαιτήσεις) 
µε το σύνολο των εισπρακτέων µισθωµάτων (που 
αντιπροσωπεύουν τοκοχρεωλυτικές δόσεις αποτελούµενες από 
χρεολύσιο και τόκους), µε πίστωση, αφενός του προαναφερθέντος 
ενδιάµεσου λογαριασµού (που έχει χρεωθεί µε το τιµολόγιο αγοράς 
του εξοπλισµού), και αφετέρου οικείου µεταβατικού λογαριασµού 
παθητικού µε το σύνολο των τόκων που περιλαµβάνονται στα 
εισπρακτέα.  
γ) Με τα εκδιδόµενα περιοδικά τιµολόγια για τα εισπρακτέα 
µισθώµατα κάθε περιόδου (που περιλαµβάνουν το περιοδικό 
τοκοχρεολύσιο, δηλαδή το χρεολύσιο και τον τόκο της περιόδου) 
χρεώνεται ο λογαριασµός του πελάτη στις βραχυπρόθεσµες 
απαιτήσεις (µέσω του οποίου πραγµατοποιείται και η είσπραξη των 
µισθωµάτων), µε πίστωση του λογαριασµού του πελάτη στις 
µακροπρόθεσµες απαιτήσεις και των εσόδων από τόκους µε τους 
τόκους της περιόδου (που λαµβάνονται από µεταβατικό λογ/σµό 
παθητικού µε χρέωσή του), καθώς και του οικείου λογαριασµού 
ΦΠΑ µε το ποσό του ΦΠΑ που αναλογεί στο εισπραττόµενο 
µίσθωµα. 
δ) ∆ιευκρινίζεται ότι, εάν η πιο πάνω (περ. β) χρέωση του πελάτη, 
µε βάση τη σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης, γίνεται για το 
σύνολο των µισθωµάτων (τοκοχρεωλυτικών δόσεων), δηλαδή εάν 
ο λογαριασµός του πελάτη χρεώνεται όχι µόνο µε το σύνολο των 
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χρεολυσίων αλλά και µε το σύνολο των τόκων παρότι δεν είναι 
δεδουλευµένοι, τότε µε τους τόκους αυτούς πιστώνεται µεταβατικός 
λογαριασµός παθητικού, οπότε και η λογιστικοποίηση του 
εκδιδόµενου τιµολογίου για την είσπραξη του µισθώµατος γίνεται 
µε τον περιγραφόµενο στην προηγούµενη περίπτωση γ χειρισµό. 
  Εάν όµως, κατά τη λογιστικοποίηση της σύµβασης µε τον πιο 
πάνω χειρισµό β, ο λογαριασµός του πελάτη δεν χρεωθεί µε τους 
τόκους αλλά µόνο µε το σύνολο των χρεολυσίων, τότε δεν 
χρησιµοποιείται µεταβατικός λογαριασµός παθητικού για την 
καταχώρηση των αδούλευτων τόκων.  
 
4.8 ∆ιαφορές ∆ΛΠ 18 και Ελληνικών Προτύπων 
 
Το ∆ΛΠ 18 (αναθεωρηµένο 1993) εφαρµόζεται για τη λογιστική 
παρακολούθηση των εσόδων που προκύπτουν από τις εξής 
συναλλαγές: 

- την πώληση αγαθών και την πώληση (παροχή) υπηρεσιών 
- τη χρησιµοποίηση από τρίτους περιουσιακών στοιχείων της 

επιχείρησης, τα οποία αποφέρουν τόκους, δικαιώµατα και 
µερίσµατα. 

Σκοπός δε του Προτύπου είναι να προσδιορίσει το χρόνο 
καταχωρήσεως των εσόδων αυτών. 
 
α) Οι ουσιαστικές διαφορές των ρυθµίσεων του ∆ΛΠ 18 µε τις 
αντίστοιχες του ΕΓΛΣ και κωδ. Ν. 2190/1920 περιορίζονται στις 
προϋποθέσεις ολοκληρώσεως (πραγµατοποιήσεως) της 
πωλήσεως αγαθών (κινητών ή ακινήτων) και καταχωρήσεως του 
αντιτίµου της πωλήσεως στους οικείους λογαριασµούς εσόδων, 
δηλαδή στο χρόνο καταχωρήσεως του αντιτίµου της πωλήσεως 
στα έσοδα. Επίσης, υπάρχουν διαφορές και ως προς τον 
υπολογισµό τόκου στις πωλήσεις «επί πιστώσει». 
β) Σύµφωνα µε τα Ελληνικά Πρότυπα, καθοριστικό στοιχείο 
ολοκληρώσεως της πωλήσεως και καταχωρήσεως του σχετικού 
αντιτίµου στα έσοδα, είναι η µεταβίβαση της κυριότητας του 
πωληθέντος πράγµατος από τον πωλητή στον αγοραστή.  
  Αντίθετα, σύµφωνα µε τις περ. 14-17 του προτύπου, αρκεί να 
µεταβιβασθούν οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη της κυριότητας 
στον αγοραστή, δηλαδή εφαρµόζεται η αρχή των ∆ΛΠ, ότι υπερέχει 
η ουσία και η οικονοµική πραγµατικότητα της συναλλαγής και όχι ο 
νοµικός τύπος της κυριότητας. Συγκεκριµένα στις παρ. 14-17 του 
προτύπου ορίζονται τα ακόλουθα: 
  Το έσοδο από πώληση αγαθών πρέπει να λογίζεται, όταν 
πληρούνται όλοι οι ακόλουθοι όροι: 

- Η επιχείρηση έχει µεταβιβάσει στον αγοραστή τους 
ουσιαστικούς κινδύνους και ωφέλειες από την κυριότητα των 
αγαθών. 
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- Η επιχείρηση δεν εξακολουθεί να αναµειγνύεται στη 
διαχείρηση των πωληθέντων, στο βαθµό που συνήθως 
σχετίζεται µε την κυριότητα, ούτε διατηρεί τον πραγµατικό 
έλεγχο πάνω στα πωληθέντα αγαθά. 

- Το ποσό του εσόδου µπορεί να αποτιµηθεί βάσιµα. 
- Πιθανολογείται ότι τα οικονοµικά οφέλη που συνδέονται µε τη 

συναλλαγή θα εισρεύσουν στην επιχείρηση. 
- Τα κόστη που πραγµατοποιήθηκαν ή πρόκειται να 

πραγµατοποιηθούν σε σχέση µε τη συναλλαγή, µπορεί να 
αποτιµηθούν βάσιµα. 

γ) Η εκτίµηση, του αν µια επιχείρηση έχει µεταβιβάσει τους 
ουσιαστικούς κινδύνους και τα οφέλη της κυριότητας στον 
αγοραστή, προϋποθέτει εξέταση των συνθηκών της συναλλαγής. 
Στις περισσότερες περιπτώσεις, η µεταβίβαση των κινδύνων και 
των ωφελειών της κυριότητας συµπίπτει µε τη µεταβίβαση του 
νοµικού τίτλου ή της κατοχής στον αγοραστή. Αυτό συµβαίνει στις 
περισσότερες λιανικές πωλήσεις. Σε άλλες περιπτώσεις, η 
µεταβίβαση των κινδύνων και των ωφελειών της κυριότητας 
πραγµατοποιείται σε διαφορετικό χρόνο από τη µεταβίβαση του 
νοµικού τίτλου ή της κατοχής στον αγοραστή. 
δ) Αν η επιχείρηση διατηρεί τους ουσιαστικούς κινδύνους της 
κυριότητας, η συναλλαγή δεν αποτελεί πώληση και δεν λογίζεται 
έσοδο. Μια επιχείρηση µπορεί να διατηρεί έναν ουσιαστικό κίνδυνο 
της κυριότητας µε πολλούς τρόπους. Παραδείγµατα περιπτώσεων 
κατά τις οποίες η επιχείρηση µπορεί να διατηρεί ουσιαστικούς 
κινδύνους και ωφέλειες της κυριότητας είναι: 
     -  Όταν η επιχείρηση διατηρεί υποχρεώσεις για µη ικανοποιητική   
λειτου 
           µη καλυπτόµενη από συνήθεις όρους εγγυήσεως. 

- Όταν η είσπραξη του εσόδου από µια συγκεκριµένη πώληση 
τελεί υπό την αίρεση της πραγµατοποιήσεως εσόδου 
πωλήσεως των αγαθών από τον αγοραστή. 

-  Όταν τα αγαθά αποστέλλονται µε τον όρο της 
εγκαταστάσεως και η εγκατάσταση αποτελεί ουσιώδες µέρος 
της συµφωνίας, που δεν έχει ακόµη εκπληρωθεί από την 
επιχείρηση. 

- Όταν ο αγοραστής έχει το δικαίωµα να ακυρώσει την αγορά 
για λόγο καθοριζόµενο στη συµφωνία πωλήσεως και η 
επιχείρηση είναι αβέβαιη για την πιθανότητα επιστροφής. 

ε) Όταν η επιχείρηση διατηρεί έναν επουσιώδη κίνδυνο της 
κυριότητας, η συναλλαγή αποτελέι πώληση και λογίζεται έσοδο. Για 
παράδειγµα, ένας πωλητής µπορεί να κρατήσει το νοµικό τίτλο των 
αγαθών, µόνο για να εξασφαλίσει την εισπραξιµότητα του 
οφειλόµενου ποσού. Στην περίπτωση αυτή, αν η επιχείρηση έχει 
µεταβιβάσει τους ουσιαστικούς κινδύνους και ωφέλειες της 
κυριότητας, η συναλλαγή αποτελεί πώληση και λογίζεται έσοδο. 
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Ένα άλλο παράδειγµα µιας επιχειρήσεως που κρατάει έναν 
επουσιώδη µόνο κίνδυνο της κυριότητας µπορεί να είναι µια λιανική 
πώληση, όταν προσφέρεται επιστροφή χρηµάτων, αν ο πελάτης 
δεν µείνει ικανοποιηµένος. Το έσοδο στις περιπτώσεις αυτές 
λογίζεται κατά το χρόνο της πωλήσεως, εφόσον ο πωλητής µπορεί 
να υπολογίσει βάσιµα τις µελλοντικές επιστροφές, καταχωρώντας 
µια υποχρέωση για επιστροφές, βασιζόµενη σε προηγούµενη 
εµπειρία και άλλους παράγοντες. 
 στ) Έσοδο καταχωρείται µόνο όταν πιθανολογείται ότι τα 
οικονοµικά οφέλη που συνδέονται µε τη συναλλαγή θα εισρεύσουν 
στην επιχείρηση. Σε µερικές περιπτώσεις, αυτό µπορεί να µην είναι 
πιθανό µέχρις ότου εισπραχθεί το αντάλλαγµα ή µέχρις ότου αρθεί 
η αβεβαιότητα. Για παράδειγµα, µπορεί να είναι αβέβαιο ότι µια 
αλλοδαπή κρατική υπηρεσία θα χορηγήσει άδεια για να εµβασθεί 
το αντάλλαγµα από µια πώληση σε ξένη χώρα. Όταν χορηγείται η 
άδεια, αίρεται η αβεβαιότητα και λογίζεται το έσοδο. Όµως, όταν 
ανακύπτει αµφιβολία για την εισπραξιµότητα ενός ποσού, ήδη 
συµπεριλαµβανοµένου στα έσοδα, το ανείσπρακτο ποσό ή το 
ποσό για το οποίο η ανάκτηση έχει παύσει να είναι πιθανή, 
καταχωρείται ως έξοδο µάλλον, παρά ως διόρθωση του ποσού του 
εσόδου που καταχωρήθηκε αρχικά.   
ζ) Το έσοδο πρέπει να αποτιµάται στην πραγµατική αξία του 
εισπραχθέντος ή εισπρακτέου ανταλλάγµατος.  
  Το ποσό του εσόδου που προκύπτει από µια συναλλαγή 
προσδιορίζεται συνήθως µε συµφωνία µεταξύ της επιχειρήσεως και 
του αγοραστή ή του χρήστη του περιουσιακού στοιχείου. 
Αποτιµάται στην πραγµατική αξία του εισπραχθέντος ή 
εισπρακτέου ανταλλάγµατος, από το οποίο έχει αφαιρεθεί κάθε 
είδος έκπτωση που παρέχει η επιχείρηση. 
  Στις περισσότερες περιπτώσεις, το αντάλλαγµα έχει τη µορφή 
µετρητών ή ταµιακών ισοδυνάµων και το ποσό του εσόδου είναι 
αυτό των µετρητών ή ταµιακών ισοδυνάµων που εισπράχθηκαν ή 
είναι εισπρακτέα.Όµως, όταν η εισροή των µετρητών ή ταµιακών 
ισοδυνάµων αναβάλλεται, η πραγµατική αξία του ανταλλάγµατος 
µπορεί να είναι µικρότερη από το ονοµαστικό ποσό των µετρητών 
που εισπράχθηκαν ή είναι εισπρακτέα.Για παράδειγµα, µια 
επιχείρηση µπορεί να παρέχει άτοκη πίστωση στον αγοραστή ή να 
δέχεται από τον αγοραστή µια συναλλαγµατική µε επιτόκιο 
χαµηλότερο της αγοράς, ως αντάλλαγµα για την πώληση 
αγαθών.Όταν ο διακανονισµός συνιστά στην ουσία παροχή 
πιστώσεως, η πραγµατική αξία του ανταλλάγµατος προσδιορίζεται 
µε προεξόφληση όλων των µελλουσών εισπράξεων, 
εωφαρµόζοντας ένα τεκµαρτό επιτόκιο, που µπορεί να 
προσδιορίζεται µε τον περισσότερο προσιτό από τους ακόλουθους 
δύο τρόπους: 
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   (α) µε το ισχύον επιτόκιο για παρόµοιο µέσο ενός εκδότη µε 
παρόµοια πιστωτική διαβάθµιση, ή 
   (β)  µε το επιτόκιο που προεξοφλεί το ονοµαστικό ποσό του 
µέσου στην τρέχουσα τιµή πωλήσεως µετρητοίς των αγαθών ή 
υπηρεσιών. 
   Η διαφορά µεταξύ της πραγµατικής αξίας και του ονοµαστικού 
ποσού του ανταλλάγµατος, καταχωρείται ως έσοδο τόκου, 
σύµφωνα µε τις παραγράφους 29 και 30 και σύµφωνα µε ∆.Λ.Π. 
39. 
η) Σύµφωνα µε τα ∆ΛΠ οι τόκοι πρέπει να καταχωρούνται µε βάση 
την πραγµατική απόδοση του περιουσιακού στοιχείου και 
υπολογίζονται µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. Όταν µια 
τοκοφόρος επένδυση ενσωµατώνει, κατά την απόκτησή της, 
δουλευµένους τόκους, τότε η µετέπειτα είσπραξη των τόκων αυτών 
κατανέµεται µεταξύ των προ – απόκτησης και των µετά την 
απόκτηση περιόδων. Οι µετά την απόκτηση τόκοι καταχωρούνται 
ως έσοδο, ενώ οι προ της απόκτησης τόκοι καταχωρούνται σε 
µείωση της αξίας κτήσης της επένδυσης. 
  Το ΕΓΛΣ όπως και τα ∆ΛΠ, ακολουθεί τον κανόνα του 
«δουλευµένου» και επιβάλλει την καταχώρηση των τόκων στα 
έσοδα της περιόδου που οι τόκοι καθίστανται «δεδουλευµένοι» 
ανεξάρτητα από το χρόνο φορολογίας τους. Για παράδειγµα, 
µολονότι οι τόκοι από κινητές αξίες (π.χ. τόκοι καταθέσεων σε 
Τράπεζες) φορολογούνται όταν καθίστανται ληξιπρόθεσµοι και 
απαιτητοί,σύµφωνα µε τις παραδεγµένες στη χώρα µας λογιστικές 
αρχές, οι τόκοι αυτοί καταχωρούνται στα έσοδα της χρήσεως που 
καθίστανται δεδουλευµένοι.  
  Επισηµένεται όµως ότι οι καταχωρούµενοι στα έσοδα τόκοι 
σύµφωνα µε το ΕΓΛΣ και τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις δεν 
υπολογίζονται µε βάση τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου, την 
οποία µέθοδο επιβάλλουν τα ∆ΛΠ.  
  Τα έσοδα από τόκους παρακολουθούνται στους ακόλουθους 
λογαριασµούς: 
  76.02 «∆ουλευµένοι τόκοι γραµµατίων εισπρακτέων» 
  76.03 «Λοιποί πιστωτικοί τόκοι». 
θ) Τα έσοδα από παραχώρηση δικαιωµάτων εκµετάλευσης πρέπει 
να καταχωρούνται σύµφωνα µε τα ∆ΛΠ µε βάση τους όρους της 
σχετικής σύµβασης εφαρµόζοντας την αρχή του «δεδουλευµένου». 
  Πρακτικά η καταχώρηση των εξεταζόµενων εσόδων µπορεί να 
γίνεται µε ισόποση κατανοµή καθόλη τη διάρκεια ισχύος της 
σύµβασης, όπως π.χ. όταν ένας λήπτης αδείας έχει το δικαίωµα να 
χρησιµοποιεί ορισµένη τεχνολογία για µια ορισµένη χρονική 
περίοδο.  
  Μια εκχώρηση δικαιωµάτων έναντι πάγιας αµοιβής ή µη 
επιστρεπτέας εγγύησης, βάσει µιας ανέκκλητης σύµβασης που 
επιτρέπει στο λήπτη της άδειας να εκµεταλλεύεται αυτά τα 
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δικαιώµατα ελευθέρως, ενώ για τον παραχωρούντα την άδεια δεν 
υπάρχουν άλλες υποχρεώσεις, αποτελεί στην ουσία πώληση. Για 
παράδειγµα, µια σύµβαση παροχής αδείας για τη χρήση 
λογισµικού όταν ο παραχωρών την άδεια δεν έχει υποχρεώσεις 
ύστερα από την παράδοση, ή µια χορήγηση δικαιωµάτων 
παρουσίασης µιας κινηµατογραφικής ταινίας στις αγορές, όταν ο 
παραχωρών της άδεια δεν έχει τον έλεγχο πάνω στον διανοµέα και 
δεν αναµένει να εισπράξει άλλα έσοδα από εισιτήρια εισόδου. Σε 
τέτοιες περιπτώσεις, το έσοδο καταχωρείται κατά το χρόνο της 
πώλησης. Σε µερικές περιπτώσεις, το αν µια αµοιβή παραχώρησης 
αδείας ή ένα δικαίωµα θα εισπραχθεί ή όχι, εξαρτάται από την 
επέλευση µελλοντικού γεγονότος. Σε τέτοιες περιπτώσεις, το έσοδο 
καταχωρείται µόνον όταν πιθανολογείται ότι η αµοιβή ή το δικαίωµα 
θα εισπραχθεί, που κανονικά συµβαίνει µε την επέλευση του 
γεγονότος. 
  Τα έσοδα από παραχωρούµενα σε τρίτους δικαιώµατα 
εκµετάλλευσης περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης σύµφωνα 
µε το ΕΓΛΣ παρακολουθούνται στο λογαριασµό 75 «Έσοδα 
παρεπόµενων ασχολιών» και ειδικότερα τους υπολογαριασµούς: 

- 75.03 «Έσοδα από προνόµια και διοικητικές παραχωρήσεις», 
- 75.04 – 75.08 «Ενοίκια ενσώµατων στοιχείων», 
- 75.09 «Ενοίκια ασώµατων ακινητοποιήσεων» 

ι) Τέλος σύµφωνα µε τα ∆ΛΠ τα έσοδα από µερίσµατα πρέπει να 
καταχωρούνται όταν οριστικοποιηθεί το δικαίωµα του µετόχου να 
εισπράξει το µέρισµα.   
  Όταν διανέµονται τα µερίσµατα από τα προ της απόκτησης της 
συµµετοχής καθαρά κέρδη, τα µερίσµατα αυτά καταχωρούνται σε 
µείωση του κόστους κτήσης της συµµετοχής. Αν είναι δύσκολο να 
γίνει ένας τέτοιος διαχωρισµός, χωρίς αυτός να είναι αυθαίρετος, 
τότε τα µερίσµατα καταχωρούνται ως έσοδο, εκτός αν προκύπτει 
ότι συνιστούν ανάκτηση ενός τµήµατος του κόστους κτήσης της 
συµµετοχής. 
 Στο ΕΓΛΣ τα έσοδα από µερίσµατα παρακολουθούνται στους 
ακόλουθους υπολογαριασµούς του 76 «Έσοδα κεφαλαίων» : 

- 76.00 «έσοδα συµµετοχών», 
- 76.01 «έσοδα χρεογράφων». 

 
4.9 ∆ιαφορές ∆ΛΠ 20 µε ΕΓΛΣ 
 
Σύµφωνα µε το Πρότυπο 20 «Λογιστική Κρατικών Επιχορηγήσεων 
και γνωστοποίηση της Κρατικής υποστήριξης», οι επιχορηγήσεις 
που λαµβάνονται για κάλυψη πραγµατοποιηµένων εξόδων ή 
ζηµιών ή λειτουργικών δαπανών ή για οικονοµική ενίσχυση, 
λογίζονται ως έσοδο της χρήσεως στην οποία δηµιουργείται το 
δικαίωµα της εισπράξεώς τους.  
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  Σύµφωνα όµως µε το ΕΓΛΣ, οι  επιχορηγήσεις που λαµβάνονται 
για να πραγµατοποιεί η επιχείρηση πωλήσεις (προϊόντων ή 
υπηρεσιών) ή άλλης µορφής εκµετάλλευση, σε τιµές που για την 
ίδια θεωρούνται ασύµφορες, καταχωρούνται στην πίστωση του 
λογ/σµού 74.00 «επιχορηγήσεις πωλήσεων», ενώ οι επιχορηγήσεις 
που λαµβάνονται για κάλυψη λειτουργικών εξόδων ή ορισµένης 
κατηγορίας εξόδων (όπως εκπαίδευσης προσωπικού, δηµιουργίας 
νέων θέσεων εργασίας), καταχωρούνται στην πίστωση του 
λογ/σµού 74.03 «ειδικές επιχορηγήσεις-επιδοτήσεις». Εάν οι προς 
κάλυψη δαπάνες έχουν ήδη καταχωρηθεί σε βάρος προηγούµενων 
χρήσεων, τότε τα λαµβανόµενα σε µεταγενέστερες χρήσεις ποσά 
για την κάλυψή τους καταχωρούνται στην πίστωση του λογ/σµού 
82.01 «έσοδα προηγούµενων χρήσεων». 
  Τα προεκτεθέντα δεν αντιτίθενται στους κανόνες του Προτύπου, 
εκτός από το ότι αντί του λογ/σµού 82.01, σύµφωνα µε τα ∆ΛΠ 
πρέπει να χρησιµοποιείται το «υπόλοιπο κερδών εις νέο» που 
αντιστοιχεί (περίπου) στον Πίνακα ∆ιαθέσεως Αποτελεσµάτων του 
ΕΓΛΣ. ∆ηλαδή αντί του λ/σµού 82.01 πρέπει να χρησιµοποιείται ο 
λ/σµός 42.21.  
 
4.9.1 Λογιστικός χειρισµός επιχορηγήσεων για απόκτηση 
πάγιου εξοπλισµού υιοθετούµενος από το Πρότυπο 
  α) Στις παρ. 12 και 24 του ∆ΛΠ 20 περιλαµβάνονται οι εξής 
κανόνες: 
  «Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν αποκτήσεις πάγιων 
περιουσιακών στοιχείων, συµπεριλαµβανοµένης και της εύλογης 
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» (οπότε µέσω της µειωµένης δαπάνης 
αποσβέσεων λογίζονται στα έσοδα των χρήσεων της ωφέλιµης 
ζωής του πάγιου στοιχείου). «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 (αποσβέσεων). ∆εν πρέπει 
να πιστώνονται απ’ευθείας στα ίδια κεφάλαια».   
  β) ∆ηλαδή, το πρότυπο απαγορεύει ρητά την απευθείας 
καταχώρηση των επιχορηγήσεων στην κατηγορία των ιδίων 
κεφαλαίων και συνεπώς πρέπει να καταχωρούνται σε ιδιαίτερο 
δευτεροβάθµιο (π.χ. τον 56.10 «Επιχορηγήσεις πάγιων 
επενδύσεων») του λ/σµού 56 «Μεταβατικοί λ/σµοί παθητικού). 
Στη συνέχεια όµως παρέχει τις ακόλουθες αιτιολογήσεις: 
  ∆ύο είναι οι χρησιµοποιούµενοι λογιστικοί χειρισµοί για τις 
κρατικές επιχορηγήσεις: ο χειρισµός µέσω ιδίων κεφαλαίων, 
σύµφωνα µε τον οποίο η καταχώρηση της επιχορήγησης γίνεται 
απευθείας σε πίστωση λογαριασµού ιδίων κεφαλαίων, και ο 
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χειρισµός µέσω αποτελεσµάτων, σύµφωνα µε τον οποίο η 
επιχορήγηση φέρεται σε πίστωση λογαριασµού αποτελεσµάτων 
µιας ή περισσοτέρων χρήσεων. 
(βα) Όσοι υποστηρίζουν το χειρισµό µέσω ιδίων κεφαλαίων, 
προβάλλουν τα εξής επιχειρήµατα: 

- Οι κρατικές επιχορηγήσεις αποτελούν ένα είδος 
χρηµατοδότησης και, εποµένως, πρέπει να εµφανίζονται 
στον ισολογισµό, χωρίς να περνούν από το λογαριασµό 
αποτελεσµάτων και να συµψηφίζουν τις δαπάνες τις οποίες 
χρηµατοδοτούν. Εφόσον δεν προβλέπεται η επιστροφή τους, 
οι επιχορηγήσεις αυτές πρέπει να φέρονται απευθείας σε 
πίστωση λογαριασµού των ιδίων κεφαλαίων. 

- ∆εν είναι ορθό να λογίζονται οι κρατικές επιχορηγήσεις σε 
λογαριασµό αποτελεσµάτων, δεδοµένου ότι αυτές δεν 
συνιστούν λειτουργικό έσοδο, αλλά αντιπροσωπεύουν 
κίνητρο, που παρέχεται από το κράτος, χωρίς αντίστοιχες 
δαπάνες της επιχείρησης. 

(ββ) Τα επιχειρήµατα που προβάλλονται υπέρ του χειρισµού µέσω 
λογαριασµού αποτελεσµάτων, είναι τα ακόλουθα: 

- ∆εδοµένου ότι οι κρατικές επιχορηγήσεις αποτελούν εισροές 
που δεν προέρχονται από τους µετόχους, δεν µπορεί να 
φέρονται απευθείας σε πίστωση λογαριασµού των ιδίων 
κεφαλαίων, αλλά πρέπει να λογίζονται στο λογαριασµό 
αποτελεσµάτων των οικείων χρήσεων. 

- Σπάνια οι κρατικές επιχορηγήσεις δίνονται χωρίς 
αντάλλαγµα. Για να τις καρπωθεί µια επιχείρηση πρέπει να 
συµµορφωθεί µε τους όρους χορήγησής τους και να 
εκπληρώσει τις προβλεπόµενες υποχρεώσεις της. Πρέπει, 
κατά συνέπεια, να γίνεται καταχώρησή τους στα έσοδα και να 
συσχετίζονται µε τις αντίστοιχες δαπάνες που οι 
επιχορηγήσεις αυτές σκοπεύουν να καλύψουν. 

- Όπως ο φόρος εισοδήµατος και οι λοιποί φόροι βαρύνουν τα 
αποτελέσµατα, έτσι και ο χειρισµός των κρατικών 
επιχορηγήσεων, οι οποίες αποτελούν προέκταση της 
φορολογικής πολιτικής, είναι λογικό να γίνεται µέσω του 
λογαριασµού αποτελεσµάτων. 

 (βγ) Για το χειρισµό µέσω αποτελεσµάτων, αποτελεί θεµελιώη 
προϋπόθεση ότι οι κρατικές επιχορηγήσεις καταχωρούνται, µε 
τρόπο συστηµατικό και ορθολογικό, στα έσοδα των χρήσεων, µέσα 
στις οποίες πρέπει να γίνει ο συσχετισµός των επιχορηγήσεων 
αυτών µε τις αντίστοιχες δαπάνες. Η καταχώρηση των κρατικών 
επιχορηγήσεων µε βάση την είσπραξή τους δεν είναι σύµφωνη µε 
την αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων. Οι επιχορηγήσεις 
επενδύσεων σε αποσβέσιµα περιουσιακά στοιχεία καταχωρούνται 
ως έσοδο στις χρήσεις που επιβαρύνονται µε τις αποσβέσεις 
αυτών των στοιχείων και η καταχώρηση αυτή γίνεται µε την ίδια 
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αναλογία µε την οποία επιβαρύνονται οι αντίστοιχες χρήσεις µε 
αυτές τις αποσβέσεις. 
Οι επιχορηγήσεις επενδύσεων σε µη αποσβέσιµα περιουσιακά 
στοιχεία, που προϋποθέτουν την εκπλήρωση ορισµένων 
υποχρεώσεων, λογίζονται στα έσοδα των χρήσεων που 
επιβαρύνθηκαν µε τις δαπάνες αντιµετώπισης αυτών των 
υποχρεώσεων (π.χ. επιχορήγηση για αγορά οικοπέδου µε τον όρο 
ανέγερσης κτιρίου στο χώρο του οικοπέδου, καταχωρείται σε 
πίστωση των αποτελεσµάτων κατά τη διάρκεια ζωής του κτιρίου, 
αναλόγως της ετήσιας δαπάνης αποσβέσεως του κτιρίου). 
 
4.9.2. Λογιστικός χειρισµός επιχορηγήσεων για απόκτηση 
πάγιου εξοπλισµού, που προβλέπεται από το ΕΓΛΣ, ο οποίος 
είναι ορθότερος του υιοθετούµενου από το Πρότυπο 
  (α) Το ΕΓΛΣ προβλέπει τον εξής χειρισµό: 
  (αα) Με τα εισπραττόµενα ποσά επιχορηγήσεων πιστώνεται ο 
λογαριασµός 41.10 «Επιχορηγήσεις πάγιων επενδύσεων» (µε 
χρέωση των διαθεσίµων κ.λ.π.) και έτσι δεν µειώνεται η αξία 
κτήσεως των πάγιων επενδύσεων, µε αποτέλεσµα να 
διενεργούνται αποσβέσεις επί της συνολικής πραγµατικής αξίας 
κτήσεως και να προσδιορίζεται σωστό λειτουργικό κόστος και 
επίσης σωστό κόστος παραγωγής. Ο λογ/σµός 41.10 αναλύεται σε 
υπολογαριασµούς κατά επιχορήγηση και επιχορηγούµενο πάγιο. 
(αβ) Στο τέλος κάθε χρήσεως 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 αποσβέσιµων πάγιων στοιχείων 
που χρηµατοδοτήθηκαν µε τα ποσά των επιχορηγήσεων. 
(αγ) Σε περίπτωση εκποιήσεως ή καταστροφής πάγιου στοιχείου 
που αποκτήθηκε µε χρηµαταδότηση επιχορηγήσεων, το υπόλοιπο 
του οικείου υπολογαριασµού του 41.10 µεταφέρεται στην πίστωση 
του λογαριασµού του οικείου πάγιου στοιχείου. 
  β) ∆ηλαδή, το ΕΓΛΣ έχει υιοθετήσει τη «µέσω ιδίων κεφαλαίων» 
τµηµατική (και ισόποση µε τις αντίστοιχες αποσβέσεις κάθε 
χρήσεως των οικείων πάγιων στοιχείων) µεταφορά της 
επιχορηγήσεως στα έσοδα των οικείων χρήσεων. 
  Κατά τη γνώµη µου, ο ορθός χειρισµός είναι ο πιο πάνω που 
υιοθετεί το ΕΓΛΣ, η δε απαγόρευση της χρησιµοποιήσεώς του από 
το Πρότυπο είναι εσφαλµένη, γιατί τα ποσά των επιχορηγήσεων 
είναι σηµαντικά και αντιπροσωπεύουν χρηµατικά ποσά, τα οποία 
παραχωρούνται δωρεάν στην επιχείρηση για την κάλυψη της 
δαπάνης αποσβέσεως του πάγιου εξοπλισµού που αποκτάται µε 
τα ποσά αυτά. Η κάλυψη αυτή πραγµατοποιείται µε την τµηµατική 
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(και ισόποση µε τις αντίστοιχες ετήσιες αποσβέσεις του 
εξοπλισµού) µεταφορά των επιχορηγήσεων στα έσοδα, η οποία 
διαρκεί πολλά χρόνια (συνήθως άνω των δέκα) και κατά το 
διάστηµα αυτό, το εκάστοτε υπόλοιπο, που κατά κανόνα είναι 
σηµαντικό, επιβάλλεται να είναι ενταγµένο στην κατηγορία των 
ιδίων κεφαλαίων και όχι να είναι χαρακτηρισµένο ως έσοδα 
επόµενων χρήσεων και να εµφανίζεται στον ισολογισµό στους 
µεταβατικούς λογαριασµούς παθητικού, µε συνέπεια να 
εκλαµβάνεται ως βραχυπρόθεσµη υποχρέωση, ενώ 
αντιπροσωπεύει δωρεάν χρηµατοδότηση που επενδύθηκε σε 
πάγιο εξοπλισµό.  
  γ) Ενισχυτικές της απόψεώς µου αυτής είναι οι σχετικές 
διευκρινίσεις που περιλαµβάνονται στις εξής γνωµατεύσεις του 
ΕΣΥΛ: 
(γα) Στη γνωµάτευση του ΕΣΥΛ 215/2169/1994 υπογραµµίζεται ότι 
πραγµατικά αποθεµατικά είναι µόνο τα σχηµατιζόµενα από 
πραγµατοποιηµένα καθαρά κέρδη, τα οποία δεν διανέµονται στους 
µετόχους ως µέρισµα αλλά χρησιµοποιούνται για 
αυτοχρηµατοδότηση της εταιρείας, ενώ οι διαφορές («υπεραξίες») 
αναπροσαρµογής που προκύπτουν από την αναπροσαρµογή 
περιουσιακών στοιχείων µε βάση ειδικούς νόµους, καθώς και οι 
διαφορές («υπεραξίες») από µετατροπή ή συγχώνευση 
επιχειρήσεων ή απόσπαση κλάδου αυτών, δεν είναι πραγµατικά 
αποθεµατικά, αποτελούν όµως, οι διαφορές («υπεραξίες») αυτές, 
διορθωτικά στοιχεία της χρηµατικής εκφράσεως των οικείων 
περιουσιακών στοιχείων και της καθαρής θέσεως, που 
προσαυξάνουν και διορθώνουν τις υποτιµηµένες από τον 
πληθωρισµό αντίστοιχες χρηµατικές µονάδες των λογιστικών 
βιβλίων και για το λόγο αυτό έχουν ενταχθεί στην κατηγορία των 
ιδίων κεφαλαίων.    
(γβ) Στη γνωµάτευση του ΕΣΥΛ 298/2459/1998 διευκρινίζεται ότι, 
τα ποσά που µε βάση ειδικές διατάξεις παρέχονται από το Κράτος 
ή άλλους Φορείς σε επιχειρήσεις που πληρούν τις απαιτούµενες 
προϋποθέσεις, µε αποκλειστικό σκοπό την πραγµατοποίηση 
πάγιων παραγωγικών επενδύσεων, δεν θεωρούνται αποθεµατικά, 
αφενός γιατί δεν προέρχονται από πραγµατοποιηµένα καθαρά 
κέρδη της εταιρείας και αφετέρου γιατί χρησιµοποιούνται για την 
κάλυψη της δαπάνης των αποσβέσεων του εξοπλισµού αυτού και 
µεταφέρονται τµηµατικά (και ισόποσα µε τις αντίστοιχες 
αποσβέσεις) στα έσοδα των οικείων χρήσεων, χειρισµός που έχει 
περιληφθεί στο ΕΓΛΣ (Π.∆. 1123/1980, παράγ. 2.2.402 περίπτ.8 
υποπερ.ζ΄, που προστέθηκε µε την παράγ. 17 του άρθρου µόνου 
του Π.∆. 502/1984, ΦΕΚ 179/Α). Μέχρι όµως την εξάντλησή τους 
από τη χρησιµοποίηση αυτή, που διαρκεί άνω των δέκα ετών, 
πρέπει να περιλαµβάνονται στην κατηγορία των ιδίων κεφαλαίων, 
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γιατί αντιπροσωπεύουν σηµαντικά ποσά, παρεχόµενα δωρεάν 
στην επιχείρηση για επένδυσή τους σε πάγιο εξοπλισµό. 
 
4.10 ∆ιαφορές ∆ΛΠ 23 µε ΕΓΛΣ 
 
Οι βασικές διαφορές του ∆ΛΠ 23 (Κόστος δανεισµού) µε τα 
Ελληνικά πρότυπα είναι: 
α) Σύµφωνα µε το ΕΓΛΣ το κόστος δανεισµού συγκεντρώνεται στο 
λογ/σµό 65 «Τόκοι και συναφή έξοδα». Κατ’ εξαίρεση, οι τόκοι 
δανείων και πιστώσεων που χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για 
αποκτήσεις νέων ενσώµατων πάγιων περιουσιακών στοιχείων και 
αφορούν κατασκευαστική περίοδο, δύνανται να καταχωρούνται στο 
λογ/σµό 16.18 «Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου» και να 
«αποσβένονται, είτε εφάπαξ κατά το έτος της πραγµατοποιήσεώς 
τους, είτε τµηµατικά και ισόποσα µέσα σε µια πενταετία» (βλ. άρθρ. 
43 παρ. 3 περ. α΄κωδ. Ν. 2190/1920). 
β) Στο Πρότυπο δεν προβλέπεται περίπτωση τόκων 
κατασκευαστικής περιόδου. Περαιτέρω, εκτός από τη «βασική 
µέθοδο» κατά την οποία «το κόστος δανεισµού λογίζεται στα έξοδα 
της χρήσεως στην οποία πραγµατοποιείται», επιτρέπεται και 
εναλλακτική µέθοδος, σύµφωνα µε την οποία, το κόστος δανεισµού 
που σχετίζεται άµεσα µε την απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή 
ενός µη άµεσα εκµεταλλεύσιµου («προετοιµαζόµενου») 
περιουσιακού στοιχείου, πρέπει να κεφαλαιοποιείται, ως τµήµα του 
κόστους των στοιχείων αυτών.  
γ) Σύµφωνα µε το ∆ΛΠ οι κεφαλαιοποιηµένοι τόκοι συνιστούν 
συστατικό στοιχείο του κόστους των οικείων πάγιων στοιχείων, ενώ 
στα Ελληνικά πρότυπα οι κεφαλαιοποιούµενοι τόκοι συνιστούν 
έξοδα πολυετούς απόσβεσης και συνεπώς υφίσταται διαφορά τόσο 
ως προς το ύψος του κόστους του πάγιου στοιχείου όσο και στο 
ρυθµό απόσβεσης των κεφαλαιοποιηθέντων τόκων. 
δ) Στα ∆ΛΠ εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις, οι τόκοι δανείων 
είναι δυνατό να επιβαρύνουν το κόστος των αποθεµάτων (π.χ. 
οινοπνευµατώδη ποτά που απαιτούν χρόνο ωρίµανσης). Το ΕΓΛΣ 
αποκλείει την ενσωµάτωση των τόκων στο κόστος των 
αποθεµάτων.  
ε) Τα ∆ΛΠ ορίζουν ότι η  «κατασκευαστική περίοδος», οι τόκοι της 
οποίας κεφαλαιοποιούνται καταλαµβάνει αποκλειστικά την περίοδο 
που διαρκεί η κατασκευή του πάγιου και τόκοι υπολογίζονται επί 
του επενδυµένου κεφαλαίου, ενώ σύµφωνα µε τα Ελληνικά 
πρότυπα κατά την επικρατούσα πρακτική η «κατασκευαστική 
περίοδος» αρχίζει από τη λήψη του δανείου και οι τόκοι δεν 
υπολογίζονται επί του επενδυµένου κεφαλαίου, αλλά 
κεφαλαιοποιούνται οι τόκοι του δανείου που λήφθηκε για την 
κατασκευή του συγκεκριµένου ενσώµατου πάγιου στοιχείου. 
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στ) Τέλος, στα ∆ΛΠ κοστολογούνται οι τόκοι του επενδυµένου 
κεφαλαίου, ανεξάρτητα αν το επενδυµένο κεφάλαιο προέρχεται 
από ειδικό δάνειο που ελήφθη για την επένδυση ή από γενικό 
δανεισµό. Στο ΕΓΛΣ κοστολογούνται µόνο οι τόκοι των ειδικών 
δανείων που ελήφθησαν για την επένδυση και όχι οι τόκοι των 
γενικών δανείων µέρος των οποίων επενδύθηκε στο 
κατασκευαζόµενο πάγιο. 
ζ) Σύµφωνα µε τη βασική µέθοδο «το κόστος δανεισµού λογίζεται 
στα αποτελέσµατα της χρήσεως στη οποία πραγµατοποιείται». 
Αντίθετα, σύµφωνα µε την επιτρεπόµενη 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. Αυτό το κόστος δανεισµού προσδιορίζεται ως εξής: 
ζ1) Όταν 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 κτήσεως του στοιχείου αυτού, από τη στιγµή 
που διενεργούνται οι δαπάνες κατασκευής ή απόκτησής του µέχρι 
τη στιγµή που θα είναι έτοιµο για να χρησιµοποιηθεί ή να πωληθεί. 
ζ2) Σε περίπτωση αναστολής της κατασκευαστικής περιόδου χωρίς 
δικαιολογηµένη αιτία, διακόπτεται και η ενσωµάτωση του τόκου και 
των συναφών εξόδων στο κόστος κτήσεως του κατασκευαζόµενου 
στοιχείου. Όταν όµως η διακοπή της κατασκευής είναι 
δικαιολογηµένη η ενσωµάτωση τόκου και εξόδων συνεχίζεται 
(όπως στην περίοδο ωρίµανσης αποθεµάτων, ή όταν η υψηλή 
στάθµη των υδάτων καθυστερεί την κατασκευή µιας γέφυρας 
εφόσον µία τέτοια στάθµη είναι συνήθης στην περιοχή). 
ζ3) Εάν τα δανειακά κεφάλαια λήφθηκαν πριν την έναρξη των 
εργασιών κατασκευής του µη άµεσα εκµεταλλεύσιµου 
περιουσιακού στοιχείου και τέθηκαν σε προσωρινή τοποθέτηση, 
τότε το δανειακό κόστος µειώνεται κατά τα έσοδα της προσωρινής 
τοποθέτησης και το υπόλοιπο ενσωµατώνεται στην αξία κτήσεως 
του στοιχείου. 
ζ4) Στην περίπτωση που µέρος 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 κτήσεως 
του στοιχείου αυτού προσδιορίζεται µε την εφαρµογή ενός 
επιτοκίου κεφαλαιοποιήσεως στις επενδυτικές δαπάνες για το 
στοιχείο αυτό. Ως επιτόκιο κεφαλαιοποιήσεως πρέπει να 
λαµβάνεται ο µέσος σταθµικός όρος του κόστους δανεισµού, σε 
σχέση µε τα δάνεια της επιχειρήσεως που παραµένουν 
αχρησιµοποίητα κατά τη διάρκεια της χρήσεως, εξαιρουµένων των 
δανείων που αφορούν ειδικά την απόκτηση ενός µη άµεσα 
εκµεταλλεύσιµου περιουσιακού στοιχείου. Το ποσό του κόστους 
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δανεισµού που κεφαλαιοποιείται σε δεδοµένη χρήση, δεν πρέπει 
να υπερβαίναι το ποσό του πραγµατοποιηµένου µέσα στην ίδια 
χρήση κόστους δανεισµού. 
ζ5) Η κεφαλαιοποίηση του κόστους δανεισµού ως µέρους του 
κόστους κτήσεως ενός µη άµεσα εκµεταλλεύσιµου περιουσιακού 
στοιχείου, πρέπει να αρχίζει όταν: 

- διενεργείται η επενδυτική δαπάνη για το περιουσιακό 
στοιχείο, 

- 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 εκµεταλλέυσιµο 
περιουσιακό στοιχείο περιλαµβάνουν µόνο εκείνες που έχουν ως 
αποτέλεσµα πληρωµές µετρητών, µεταφορές άλλων περιουσιακών 
στοιχείων ή την ανάληψη εντόκων υποχρεώσεων. Οι επενδυτικές 
δαπάνες µειώνονται µε κάθε λαµβανόµενο κίνητρο ή επιχορήγηση 
σε σχέση µε το περιουσιακό στοιχείο. Η µέση λογιστική αξία του 
περιουσιακού στοιχείου, κατά τη διάρκεια της χρήσεως, 
περιλαµβανοµένου και του κόστους δανεισµού που έχει ήδη 
καφαλαιοποιηθεί, αποτελεί κανονικά µια λογική προσέγγιση των 
επενδυτικών δαπανών στις οποίες εφαρµόζεται το επιτόκιο 
κεφαλαιοποιήσεως αυτής της χρήσεως. 
ζ6) Οι αναγκαίες δραστηριότητες για να ετοιµαστεί το περιουσιακό 
στοιχείο για την προοριζόµενη χρήση ή πώλησή του, δύναται να 
περιλαµβάνουν τεχνική και διοικητική εργασία, πριν από την 
έναρξη της φυσικής κατασκευής, όπως οι δραστηριότητες που 
συνδέονται µε τη λήψη αδειών πριν από την έναρξη της φυσικής 
κατασκευής. Ωστόσο, στις δραστηριότητες αυτές δεν 
περιλαµβάνονται όσες δεν αφορούν σε ήδη πραγµατοποιούµενη 
παραγωγή ή ανάπτυξη, που µεταβάλλει την κατάσταση ενός 
κατεχόµενου περιουσιακού στοιχείου. Π.χ. κόστος δανεισµού που 
πραγµατοποιείται όταν ένα γήπεδο πρόκειται να διαµορφωθεί, 
κεφαλαιοποιείται κατά τη χρήση στην οποία έχουν αναληφθεί οι 
σχετιζόµενες µε τη διαµόρφωση δραστηριότητες. Όµως, το κόστος 
δανεισµού που πραγµατοποιείται, όταν το γήπεδο, -που 
αγοράσθηκε για οικοδοµικούς σκοπούς- παραµένει χωρίς καµία 
σχετική αναπτυξιακή δραστηριότητα, δεν πληρεί τις προϋποθέσεις 
καφαλαιοποιήσεως. 
  Όταν η λογιστική αξία ή το αναµενόµενο τελικό κόστος του µη 
άµεσα εκµεταλλεύσιµου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει την 
ανακτήσιµη αξία του ή την καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία, η 
λογιστική αξία µειώνεται ή διαγράφεται, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις 
άλλων ∆ΛΠ. 
ζ7) Όταν υιοθετείται η επιτρεπόµενη εναλλακτική µέθοδος, αυτή η 
µέθοδος πρέπει να εφαρµόζεται µε συνέπεια για όλα τα µη άµεσα 
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εκµεταλλεύσιµα περιουσιακά στοιχεία της επιχειρήσεως και όχι η 
εφαρµογή της µεθόδου αυτής να γίνεται επιλεκτικά. 
Εποµένως σύµφωνα µε το ∆ΛΠ23 στην εναλλακτική µέθοδο, ο 
τόκος βαρύνει το κόστος των µη άµεσα περιουσιακών στοιχείων 
και αποσβένεται µε τους συντελεστές απόσβεσης των στοιχείων 
αυτών. Αντίθετα στο ΕΓΛΣ, όπως αναφέραµε και πιο πάνω, δεν 
βαρύνει το κόστος του στοιχείου, αλλά αντιµετωπίζεται ως έξοδα 
πολυετούς απόσβεσης (λογ/σµός 16.18) και αποσβένεται είτε 
εφάπαξ στη χρήση που το στοιχείο τέθηκε σε χρήση είτε τµηµατικά 
και ισόποσα το αργότερο µέσα στα πέντε επόµενα έτη από της 
χρήσεως αυτής. 
 
4.11 ∆ιαφορές ∆ΛΠ 38 µε Ελληνικά Προτύπα   
 
1. Η έννοια των άϋλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων 
(ασώµατων ακινητοποιήσεων) των Ελληνικών Προτύπων (παρ. 
2.2.110 περ. 1-10 του ΕΓΛΣ και άρθρα 42ε παρ. 3 και 43 παρ. 4 
περ. β΄-δ΄κωδ. Ν. 2190/1920), δεν διαφέρει αξιόλογα από την 
έννοια που υιοθετεί το Πρότυπο. Ουσιαστικές διαφορές υφίστανται 
στις αποσβέσεις και στην αποτίµηση των άϋλων περιουσιακών 
στοιχείων, οι οποίες παρατίθενται στα επόµενα.  
2. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 43 παρ. 4 περ. β΄-δ΄κωδ. 
Ν. 2190/1920, τα επιµέρους άϋλα περιουσιακά στοιχεία 
αποσβένονται ως εξής: 
- Η υπεραξία της επιχειρήσεως (Goodwill), που δηµιουργείται κατά 
την εξαγορά ή συγχώνευση ολόκληρης οικονοµικής µονάδας και 
που είναι ίση µε τη διαφορά µεταξύ του ολικού τιµήµατος αγοράς 
και της πραγµατικής αξίας των επιµέρους περιουσιακών στοιχείων 
της, καταχωρείται στο λογαριασµό του ΕΓΛΣ 16.00 «υπεραξία 
επιχειρήσεως» και αποσβένεται, είτε εφάπαξ είτε τµηµατικά και 
ισόποσα, σε περισσότερες από µία χρήσεις, οι οποίες δεν είναι 
δυνατόν να υπερβαίνουν τα πέντε έτη.  
- Τα ποσά που καταχωρούνται στο λογαριασµό του ΕΓΛΣ 16.01 
«δικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας», αποσβένονται µε 
ισόποσες ετήσιες αποσβέσεις µέσα στο χρόνο της παραγωγικής 
χρησιµότητας κάθε άϋλου στοιχείου. Πάντως, η απόσβρση πρέπει 
να έχει ολοκληρωθεί µέχρι τη λήξη του χρόνου της παρεχόµενης 
από το νόµο προστασίας, σε περιπτώσεις που η προστασία αυτή 
έχει περιορισµένη διάρκεια. 
- Τα ποσά των λογαριασµών του ΕΓΛΣ 16.04 «δικαιώµατα 
χρήσεως ενσώµατων πάγιων στοιχείων» και 16.05 «λοιπά 
δικαιώµατα», αποσβένονται µε ισόποσες ετήσιες αποσβέσεις, µέσα 
στο χρόνο που καθορίζεται συµβατικά για τη χρησιµοποίηση κάθε 
άϋλου πάγιου στοιχείου. 
- Σε περίπτωση διακοπής της παραγωγικής χρησιµοποιήσεως 
οποιουδήποτε από τα προαναφερθέντα άϋλα περιουσιακά 
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στοιχεία, ευθύς αµέσως το αναπόσβεστο υπόλοιπο µεταφέρεται 
στα αποτελέσµατα χρήσεως. Σύµφωνα όµως µε την παράγραφο 
79 του Προτύπου «το αποσβεστέο ποσό ενός άϋλου περιουσιακού 
στοιχείου πρέπει να κατανέµεται συστηµατικά κατά τη διάρκεια της 
ορθής εκτιµήσεως της ωφέλιµης ζωής του. Υπάρχει µια µαχητή 
εκδοχή ότι η ωφέλιµη ζωή ενός άϋλου περιουσιακού στοιχείου δεν 
θα υπερβεί τα είκοσι χρόνια από την ηµεροµηνία, που το 
περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιµο για χρήση. Η απόσβεση 
πρέπει να αρχίζει, όταν το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιµο για 
χρήση. Η δε «µαχητή εκδοχή» σηµαίνει ότι η ωφέλιµη ζωή, 
ανάλογα µε τα υφιστάµενα για κάθε περίπτωση συγκεκριµένα και 
αξιόπιστα στοιχεία, είναι δυνατόν να είναι µικρότερη των είκοσι 
ετών αλλά και µεγαλύτερη αυτών(βλ. παρ.83 Προτύπου). 
3. Σύµφωνα µε τα ∆ΛΠ η αρχική καταχώρηση των εσωτερικώς 
δηµιουργηµένων άυλων πάγιων στοιχείων γίνεται αρχικά στο 
κόστος παραγωγής τους, σύµφωνα µε τα όσα αναπτύχθηκαν 
παραπάνω σχετικά µε τη δραστηριότητα της φάσης «ανάπτυξης» 
και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζει το ∆ΛΠ 38. 
Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές, το άυλο πάγιο 
στοιχείο καταχωρείται στο κόστος παραγωγής του το οποίο 
περιλαµβάνει: το κόστος των αναλωθέντων υλικών, αµοιβές 
προσωπικού, δαπάνες κατοχύρωσης των νόµιµων δικαιωµάτων, 
καθώς και αναλογία των γενικών βιοµηχανικών εξόδων (π.χ. 
αποσβέσεις ενσώµατων παγίων, ασφάλιστρα, ∆ΕΗ, ΟΤΕ, κλπ). 
∆υνατό επίσης να περιλαµβάνει και δανειακούς τόκους σύµφωνα 
µε την εναλλακτική µέθοδο του ∆ΛΠ 23. 
Σύµφωνα όµως µε τα Ελληνικά Πρότυπα, τα άϋλα πάγια 
περιουσιακά στοιχεία, που αποκτά η επιχείρηση από τρίτους, 
καταχωρούνται στους οικείους λογαριασµούς µε την αξία κτήσεώς 
τους, η οποία αποτελείται από το εφάπαξ ποσό που καταβλήθηκε 
στους τρίτους και από τα τυχόν ειδικά έξοδα αποκτήσεως 
(δικηγορικές αµοιβές, συµβολαιογραφικά κ.λ.π.). Η αξία αυτή 
αποσβένεται σύµφωνα µε τους κανόνες που ισχύουν για κάθε 
είδους άϋλου πάγιου στοιχείου. Όταν στους τρίτους, πέρα του 
εφάπαξ ποσού, καταβάλλεται και µηνιαίως ή ετησίως ένα ποσό, το 
οποίο υπολογίζεται επί των εσόδων που αποκτούνται κάθε µήνα ή 
έτος από την εκµετάλλευση του άϋλου στοιχείου, ή κατ’άλλο τρόπο, 
το ποσό αυτό (που καταβάλλεται ετησίως ή µηνιαίως) βαρύνει τα 
έξοδα εκµεταλλεύσεως και καταχωρείται στο λογαριασµό 61.98.00.  
Τα άϋλα πάγια στοιχεία που δηµιουργούνται από την ίδια την 
επιχείρηση δεν απεικονίζονται λογιστικώς, εκτός αν για την 
δηµιουργία τους πραγµατοποιήθηκαν αξιόλογα έξοδα, τα οποία 
καταχωρούνται σε ανάλογους λογαριασµούς και θεωρείται ότι 
αποτελούν την αξία κτήσεως του άϋλου στοιχείου. Στο τέλος κάθε 
χρήσεως τα προαναφερθέντα άϋλα περιουσιακά στοιχεία 
αποτιµούνται στην αξία κτήσεώς τους, µειωµένη µε τις 
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διενεργηθείσες αποσβέσεις. Τονίζεται ότι η παραπάνω αξία 
κτήσεως καταχωρείται στους οικείους λογαριασµούς των άϋλων 
πάγιων στοιχείων, µόνο εφόσον βασίµως προσδοκάται η 
αποδοτική χρησιµοποίηση των αντίστοιχων δικαιωµάτων. 
Απαγορεύεται η καταχώρηση στους λογαριασµούς αυτούς 
οποιουδήποτε ποσού, όταν δεν υπάρχει βάσιµη προσδοκία 
παραγωγικής χρησιµοποήσεως του αντίστοιχου δικαιώµατος, από 
τη στιγµή δε της διακοπής της παραγωγικής χρησιµοποιήσεως του, 
το αναπόσβεστο υπόλοιπο µεταφέρεται στα αποτελέσµατα 
χρήσεως.  
4. Στο Πρότυπο περιλλαµβάνονται οι εξής κανόνες για την αξία 
καταχώρησεως και αποτιµήσεως των άϋλων περιουσιακών 
στοιχείων: 
  α) Ένα άϋλο 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 αρχική καταχώρηση ενός άϋλου περιουσιακού στοιχείου γίνεται 
στο κόστος, το οποίο περιλαµβάνει την τιµή αγοράς του 
συγκεκριµένου άϋλου περιουσιακού στοιχείου, τους εισαγωγικούς 
δασµούς, τους µη επιστρεπτέους φόρους αγοράς και κάθε άµεσα 
καταβαλλόµενη δαπάνη που απαιτείται στην προετοιµασία του 
στοιχείου για χρήση. 
  β) Η µεταγενέστερη της αρχικής καταχωρήσεως αποτίµηση 
γίνεται: 
  - είτε µε βασική µέθοδο, σύµφωνα µε την οποία «µετά την αρχική 
καταχώρηση, ένα άϋλο περιουσιακό στοιχείο πρέπει να 
απεικονίζεται στο κόστος του µείον κάθε σωρευµένη απόσβεση και 
κάθε ζηµία αποµειώσεως». 
  - είτε µε την επιτρεπόµενη εναλλακτική µέθοδο, σύµφωνα µε την 
οποία «µετά την αρχική καταχώρηση, ένα άϋλο περιουσιακό 
στοιχείο πρέπει να απεικονόζεται σε µία αναπροσαρµοσµένη αξία, 
που είναι η εύλογη αξία του κατά την ηµεροµηνία της 
αναπροσαρµογής µείον κάθε µεταγενέστερη σωρευµένη απόσβεση 
και κάθε µεταγενέστερη σωρευµένη ζηµία αποµειώσεως. Για το 
σκοπό των αναπροσαρµογών σύµφωνα µε αυτό το Πρότυπο, η 
εύλογη αξία πρέπει να προσδιορίζεται µε παραποµπή σε µία 
ενεργό αγορά. Αναπροσαρµογές πρέπει να γίνονται αρκετά τακτικά 
ούτως ώστε η λογιστική αξία να µη διαφέρει ουσιωδώς από εκείνη 
που θα προσδιοριζόταν χρησιµοποιώντας την εύλογη αξία κατά 
την ηµεροµηνία του Ισολογισµού».  
  Η επιτρεπόµενη εναλλακτική µέθοδος δεν επιτρέπει: 
  - την αναπροσαρµογή άϋλων περιουσιακών στοιχείων που δεν 
έχουν προηγουµένως καταχωρηθεί ως περιουσιακά στοιχεία, ή 
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  - την αρχική καταχώρηση άϋλων περιουσιακών στοιχείων µε 
ποσά άλλα εκτός από το κόστος τους.  
 5. Το ∆ΛΠ 38 θέτει σαφή κριτήρια για την καταχώρηση ενός άϋλου 
στοιχείου στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης και συγκεκριµένα 
την αναγνωρισιµότητα του άϋλου στοιχείου, τον έλεγχό του από την 
επιχείρηση και την προσπόριση οικονοµικών ωφελειών από την 
επιχείρηση. 
  Το ΕΓΛΣ ορίζει ότι καταχωρούνται στα βιβλία τα άϋλα 
περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται από τρίτους, ενώ τα 
δηµιουργηµένα από την ίδια την επιχείρηση καταχωρούνται µόνο 
όταν για την δηµιουργία τους πραγµατοποιούνται έξοδα και εφόσον 
προσδοκάται από την εκµετάλλευσή τους «έργο µακροχρόνιας 
αξιοποίησης». 
 Από τα προαναφερόµενα συνάγεται ότι το ΕΓΛΣ δεν θέτει σαφή 
κριτήρια βάση των οποίων να γίνεται επιστηµονικός διαχωρισµός 
των άϋλων πάγιων στοιχείων που αναγνωρίζονται και 
καταχωρούνται στα λογιστικά βιβλία από την καλούµενη 
«υπεραξία» που συνίσταται από άϋλα στοιχεία τα οποία όµως δεν 
καταχωρούνται στα βιβλία, αφού δεν συγκεντρώνουν τα 
προαναφερόµενα κριτήρια που ορίζει το Πρότυπο. Η ασάφεια αυτή 
έχει σοβαρές συνέπειες στην εκτίµηση της αξία των 
συγχωνευόµενων επιχειρήσεων από την Επιτροπή 
Εµπειρογνωµόνων του άρθρου 9 του Ν. 2190/1920, η οποία 
επιµένει να εκτιµά τη σχέση ανταλλαγής των µετοχών των 
συγχωνευόµενων εταιρειών, χωρίς να λαµβάνει υπόψη το gοodwill 
αυτών.  
  Συνοψίζοντας, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 38, δαπάνες που 
πραγµατοποιούν οι επιχειρήσεις µε σκοπό να αυξήσουν τα 
µελλοντικά οικονοµικά οφέλη τους, οι οποίες όµως δεν καταλήγουν 
στη δηµιουργία ενός άϋλου περιουσιακού στοιχείου, το οποίο να 
πληρεί τις προϋποθέσεις που απαιτεί το Πρότυπο για την 
καταχώρησή του στα βιβλία της επιχείρησης, δεν πρέπει να 
κεφαλαιοποιούνται, δηλαδή να αναγράφονται στον ισολογισµό ως 
περιουσιακά στοιχεία, αλλά πρέπει να βαρύνουν τα αποτελέσµατα 
των χρήσεων στις οποίες οι δαπάνες αυτές πραγµατοποιούνται.  
  Το Πρότυπο κατονοµάζει ρητά ότι δεν είναι δυνατό να 
κεφαλαιοποιούνται, αλλά πρέπει να αντιµετωπίζονται ως έξοδα της 
τρέχουσας χρήσεως οι ακόλουθες δαπάνες: 

- δαπάνες (ανεπιτυχών) ερευνών, 
- δαπάνες έναρξης νέων δραστηριοτήτων (κόστος ίδρυσης 

νέων επιχειρήσεων, νέων υποκαταστηµάτων, νέων 
προϊόντων ή διαδικασιών, δηλαδή το καλούµενο 
«προλειτουργικό κόστος»), 

- δαπάνες εκπαίδευσης, 
- δαπάνες διαφηµίσεων και προώθησης,  
- δαπάνες µετεγκατάστασης της επιχείρησης,  
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- δαπάνες µέρους ή του συνόλου µιας επιχείρησης. 
Στο ΕΓΛΣ τα έξοδα πολυετούς απόσβεσης παρακολουθούνται 
στους εξής λογαριασµoύς: 
16.10 Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως 
16.11 Έξοδα ερυνών ορυχείων-µεταλλείων-λατοµείων 
16.12 Έξοδα λοιπών ερευνών 
16.13 Έξοδα αυξήσεως κεφαλαίου και εκδόσεως οµολογειακών 
δανείων 
16.14 Έξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεων 
16.15 Συναλλαγµατικές διαφορές από πιστώσεις και δάνεια για 
κτήσεις πάγιων στοιχείων 
16.16 ∆ιαφορές εκδόσεως και εξοφλήσεως οµολογιών 
16.17 Έξοδα αναδιοργανώσεως 
16.18 Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου 
16.19 Λοιπά έξοδα πολυετούς απόσβεσης 
.............. 
16.90 Έξοδα µετεγκαταστάσεως της επιχειρήσεως. 
  Όσο αφορά τη λογιστική αντιµετώπιση των προαναφερόµενων 
λογαριασµών στα πλάισια των ∆ΛΠ τότε: 

- Οι δαπάνες που καταχωρούνται στους λογαριασµούς 16.10, 
16.15, 16.17, και 16.90 πρέπει να καταχωρούνται στα 
αποτελέσµατα χρήσεως. 

- Οµοίως, τα «έξοδα ερευνών ορυχείων-µεταλλείων-
λατοµείων» (λ.16.11), εφόσον δεν κριθούν ότι τα 
καταχωρηµένα στο λογαριασµό έξοδα είναι απαραίτητα για 
να καταστήσουν τα ενσώµατα αυτά πάγια στοιχεία 
κατάλληλα για λειτουργία, οπότε, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 16, 
πρέπει να προσαυξήσουν το κόστος των στοιχείων αυτών. 

- Οµοίως, τα «έξοδα λοιπών ερευνών» (λ.16.12), εφόσον δεν 
απέφεραν άϋλο πάγιο στοιχείο. 

- Τα «έξοδα αυξήσεως κεφαλαίου» (λ.16.13) αφαιρούνται από 
τα ίδια κεφάλαια καθαρά από οποιοδήποτε φορολογικό 
όφελος. Αν πρόκειται για µικροποσά βαρύνουν τη χρήση 
στην οποία αυξήθηκε το µετοχικό κεφάλαιο. 

- Τα «έξοδα εκδόσεως οµολογιακών δανείων» (λ.16.13) 
αφαιρούνται από το οφειλόµενο ποσό του δανείου και στη 
συνέχεια προστίθενται στο ποσό αυτό σε όλη τη διάρκεια του 
δανείου µε χρέωση των αποτελεσµάτων χρήσεως (µε τη 
µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου). Αν πρόκειται για 
µικροποσά καταχωρούνται στα αποτελέσµατα της χρήσεως 
έκδοσης των οµολογιών. 

- Τα «έξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεων» (λ.16.14) πρέπει 
σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 16, να προσαυξάνουν το κόστος κτήσης 
των ακινήτων. 



 79 

- Οι «διαφορές εκδόσεως και εξοφλήσεως οµολογιών» 
(λ.16.16) αντιµετωπίζεται όπως τα «έξοδα εκδόσεως 
οµολογιακών δανείων» (λ.16.13). 

- Τα «έξοδα αναδιοργανώσεως» (λ.16.17) βαρύνουν τα 
αποτελέσµατα της χρήσεως στην οποία 
πραγµατοποιήθηκαν, εκτός του κόστους των λογισµικών 
προγραµµάτων που τυχόν έχει καταχωρηθεί στο λογαριασµό 
αυτό, το οποίο, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 38 πρέπει να 
καταχωρηθεί ως άϋλο πάγιο στοιχείο. 

- Οι «τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου» (λ.16.18), 
εφόσον η επιχείρηση προκρίνει την κεφαλαιοποίησή τους, 
πρέπει να βαρύνουν το κόστος των κατασκευαζόµενων 
ενσώµατων πάγιων στοιχείων. 

 
4.12 Γενικά περι εδόδων (διαφορές ∆ΛΠ µε ΕΓΛΣ)  
 

∆ΛΠ 
 
 
Έσοδα είναι η µικτή (ακαθάριστη) εισροή οικονοµικών οφελών στη 
διάρκεια της περιόδου, που προκύπτει από τις συνήθεις 
δραστηριότητες της επιχείρησης, όταν αυτές οι εισροές έχουν ως 
αποτέλεσµα την αύξηση των ιδίων κεφαλαίων, εκτός της αύξησης 
που προέρχεται από εισφορές των µετόχων ή εταίρων και γενικά 
των ιδιοκτητών της επιχείρησης. 
∆ιευκρινίζεται ότι το έσοδο περιλαµβάνει µόνο τις µικτές εισροές 
των οικονοµικών οφελών που εισπράχθηκαν ή είναι εισπρακτέες 
από την επιχείρηση για δικό της λογαριασµό. Ποσά που 
εισπράχθηκαν για λογαριασµό τρίτων, όπως φόροι επί των 
πωλήσεων, φόροι αγαθών και υπηρεσιών και ο Φόρος 
Προστιθέµενης Αξίας, δεν αποτελούν οικονοµικά οφέλη που 
εισρέουν στην επιχείρηση και δεν επιφέρουν αύξηση των ιδίων 
κεφαλαίων. 
  Τα έσοδα καταχωρούνται στα «αποτελέσµατα χρήσεως», όταν 
έχει προκύψει η σχετική αύξηση στα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη 
που συνδέεται µε µια αύξηση σε ένα στοιχείο ενεργητικού ή µε µια 
µείωση υποχρέωσης και η αύξηση αυτή των µελλοντικών 
οικονοµικών οφελών µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα. 
  Αυτό σηµαίνει ότι η καταχώρηση εσόδων συµβαδίζει µε την 
καταχώρηση των αυξήσεων σε στοιχεία ενεργητικού ή των 
µειώσεων σε υποχρεώσεις όπως, για παράδειγµα, η καθαρή 
αύξηση στα στοιχεία ενεργητικού που προκύπτει από την πώληση 
αγαθών ή υπηρεσιών ή η µείωση στις πληρωτέες υποχρεώσεις, 
ύστερα από παραίτηση του πιστωτή. 
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ΕΓΛΣ 
 

Κατά το ΕΓΛΣ «έσοδα είναι η χρηµατική έκφραση της αγοραστικής 
δυνάµεως που αποκτάται, άµεσα ή έµµεσα, από τη δραστηριότητα 
της οικονοµικής µονάδας και ειδικότερα από την πώληση ή 
εκµετάλλευση αγαθών, υπηρεσιών και δικαιωµάτων. Στην έννοια 
του εσόδου περιλαµβάνονται και τυχόν επιχορηγήσεις και άλλα 
παρόµοιας φύσεως κονδύλια που καταβάλλονται στην οικονοµική 
µονάδα για την υποβοήθηση επιτεύξεως των σκοπών της». 
  Όσον αφορά την καταχώρηση τους, το ΕΓΛΣ αναφορικά µε το 
χρόνο αναγνώρισης των εσόδων, ορίζει ότι «το αντίτιµο της 
πωλήσεως είναι έσοδο από τη στιγµή εκείνη που η πώληση 
θεωρείται πραγµατοποιηµένη. Η πώληση θεωρείται ότι 
πραγµατοποιήθηκε αφότου το εµπόρευµα εξάγεται από την 
αποθήκη και παραδίδεται στον αγοραστή ή ταξιδεύει για 
λογαριασµό του, ή κατά περίπτωση, αφότου η υπηρεσία παρέχεται 
στον πελάτη. Το αντίτιµο από πωλήσεις που έχουν συνοµολογηθεί 
χωρίς να θεωρούνται πραγµατοποιηµένες, σύµφωνα µε τα 
παραπάνω, δε θεωρείται έσοδο. Το αντίτιµο από πωλήσεις που 
πραγµατοποιούνται µε τη συµφωνία το εµπόρευµα να παραµείνει 
στην αποθήκη του πωλητή προς φύλαξη για λογαριασµό του 
αγοραστή είναι έσοδο». 
 
4.13 Γενικά περί εξόδων(διαφορές ∆ΛΠ µε ΕΓΛΣ) 
 

∆ΛΠ 
 

Έξοδα είναι µειώσεις στα οικονοµικά οφέλη κατά τη διάρκεια της 
χρήσεως µε τη µορφή εκροών ή µειώσεων των στοιχείων 
ενεργητικού ή δηµιουργίας υποχρεώσεων, που καταλήγουν σε 
µειώσεις των Ιδίων Κεφαλαίων, µε εξαίρεση τις µειώσεις των ιδίων 
κεφαλαίων που προέρχονται από επιστροφές κεφαλαίων στους 
µετόχους. 
  Ο ορισµός των εξόδων περιλαµβάνει τόσο τα έξοδα που 
προκύπτουν από τις συνήθεις δραστηριότητες της επιχείρησης 
(π.χ. κόστος πωλήσεων, αµοιβές προσωπικού, αποσβέσεις) όσο 
και τις ζηµιές (π.χ. ζηµιές από πυρκαγιά, πληµµύρα). Τα έξοδα 
συνήθως λαµβάνουν τη µορφή εκροής ή µείωσης στοιχείων του 
ενεργητικού, όπως π.χ. µετρητών και ισοδύναµων µετρητών, 
αποθεµάτων και ενσώµατων πάγιων στοιχείων. 
  Στην έννοια των εξόδων περιλαµβάνονται ακόµη και οι 
απραγµατοποίητες ζηµίες, π.χ. οι χρεωστικές συναλλαγµατικές 
διαφορές από αποτίµηση δανείων σε ξένο νόµισµα. Οι ζηµίες 
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αντιπροσωπεύουν άλλα στοιχεία που ανταποκρίνονται στον 
ορισµό των εξόδων και µπορεί ή όχι να προκύψουν από τις 
συνήθεις δραστηριότητες της επιχείρησης. Οι ζηµίες 
αντιπροσωπεύουν µειώσεις στα οικονοµικά οφέλη και για το λόγο 
αυτό δεν διαφέρουν στη φύση τους από τα έξοδα. Οι ζηµίες 
εµφανίζονται διακεκριµένα στην «Κατάσταση Αποτελεσµάτων 
Χρήσεως», γιατί η γνωστοποίησή τους είναι χρήσιµη στους 
µελετητές οικονοµικών καταστάσεων. 
Σύµφωνα µε τα ∆ΛΠ τα έξοδα καταχωρούνται στα «αποτελέσµατα 
χρήσεως»: 
 - όταν έχει προκύψει µια µείωση στα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη 
που σχετίζεται µε µείωση στοιχείου ενεργητικού ή µε αύξηση 
υποχρέωσης, η οποία µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα. Αυτό 
σηµαίνει ότι η καταχώρηση των εξόδων συµβαδίζει µε την 
καταχώρηση µιας αύξησης στις υποχρεώσεις ή µιας µείωσεις στα 
στοιχεία ενεργητικού (όπως π.χ. οι δουλευµένες αµοιβές 
προσωπικού ή η απόσβεση παγίων). 
- Τα έξοδα καταχωρούνται στα αποτελέσµατα στη βάση µιας 
απευθείας σχέσης µεταξύ των γενόµενων δαπανών και της 
απόκτησης συγκεκριµένων στοιχείων εσόδων. Αυτή η διαδικασία, 
κοινώς αναφερόµενη ως ο συσχετισµός των εξόδων µε τα 
έσοδα, συνεπάγεται την ταυτόχρονη ή συνδυασµένη καταχώρηση 
των εσόδων και εξόδων που προέρχονται κατ’ευθείαν και από 
κοινού από τις ίδιες συναλλαγές ή άλλα γεγονότα. Για παράδειγµα, 
τα διάφορα στοιχεία εξόδων που συγκροτούν το κόστος των 
πωληθέντων αγαθών καταχωρούνται τον ίδιο χρόνο µε τα έσοδα 
από την πώληση των αγαθών. Όµως, η εφαρµογή της αρχής του 
συσχετισµού εσόδων και εξόδων, δεν επιτρέπει την καταχώρηση 
στοιχείων στον Ισολογισµό που δεν ανταποκρίνονται στον ορισµό 
των περιουσιακών στοιχείων ή των υποχρεώσεων. 
- Όταν τα οικονοµικά οφέλη αναµένονται να προκύψουν κατά τη 
διάρκεια πολλών λογιστικών περιόδων και η σχέση τους µε τα 
έσοδα µπορεί µόνο γενικά ή έµµεσα να προσδιοριστεί, τότε τα 
έξοδα καταχωρούνται στα αποτελέσµατα στη βάση διαδικασιών 
συστηµατικής και εύλογης κατανοµής. Αυτό είναι συχνά 
αναγκαίο για την καταχώρηση εξόδων που σχετίζονται µε την 
εκµετάλλευση στοιχείων ενεργητικού, όπως των ενσώµατων 
ακινητοποιήσεων, της υπεραξίας, των διπλωµάτων και εµπορικών 
σηµάτων. Σε αυτές τις περιπτώσεις το έξοδο αναφέρεται ως 
απόσβεση. Αυτές οι διαδικασίες κατανοµής χρησιµοποιούνται για 
να καταχωρούνται έξοδα στις λογιστικές περιόδους στις οποίες τα 
οικονοµικά οφέλη, που σχετίζονται µε αυτά τα στοιχεία, 
αναλίσκονται ή εκπνέουν.  
- Μια δαπάνη καταχωρείται αµέσως στα αποτελέσµατα, όταν δεν 
αναµένονται από αυτή µελλοντικά οικονοµικά οφέλη ή όταν, 
και στον όποιο βαθµό, τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη δεν έχουν 
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τις προϋποθέσεις ή παύουν να έχουν τις προϋποθέσεις, για 
καταχώρηση τους ως στοιχεία ενεργητικού. 
- Μια δαπάνη καταχωρείται επίσης στα αποτελέσµατα στις 
περιπτώσεις που δηµιουργείται µια υποχρέωση χωρίς την 
καταχώρηση ενός στοιχείου ενεργητικού, όπως π.χ. όταν 
προκύπτει µια υποχρέωση από εγγύηση που έδωσε η επιχείρηση. 
 

ΕΓΛΣ 
 

Κατά το ΕΓΛΣ, έξοδο είναι το κόστος που βαρύνει τα έσοδα της 
χρήσεως (εξαφανιζόµενο κόστος). Το κόστος εξαφανίζεται 
(εκπνέει) όταν πωλείται το αγαθό στο οποίο είναι ενσωµατωµένο. 
Τότε το κόστος του αγαθού αυτού µετατρέπεται σε έξοδο και 
βαρύνει το έσοδο που προκύπτει από την  πώλησή του. ∆ηλαδή, 
έξοδο είναι το κόστος που εξέπνευσε (the expired cost) για την 
προσδοκία δηµιουργίας εσόδου ή, κατ’ άλλη διατύπωση, έξοδο 
είναι η χρησιµοποίηση ή ανάλωση αγαθών και υπηρεσιών στη 
διαδικασία αποκτήσεως εσόδων. Η διαφορά των εξόδων από τις 
ζηµίες είναι ότι τα έξοδα πραγµατοποιούνται µε την προσδοκία 
εσόδων, ενώ από τις ζηµίες δεν αναµένονται έσοδα. 
Το έξοδο πραγµατοποιείται: 
(α) Όταν το κόστος σχηµατίζεται και ταυτόχρονα εκπνέει χάριν 
της πραγµατοποιήσεως εσόδων και όχι χάριν της παραγωγής 
ενσώµατων προϊόντων ή πάγιων επενδύσεων. Έτσι λ.χ. το 
κόστος της εργασίας ενός τεχνίτη παραγωγής υποδηµάτων σε ένα 
εργοστάσιο υποδηµατοποιίας δεν εκπνέει γιατί ενσωµατώνεται σε 
στοιχείο του ενεργητικού που δηµιουργήθηκε µε την παραγωγή 
των υποδηµάτων και ενώνεται µε τα υπόλοιπα στοιχεία του 
κόστους αυτών. Αντίθετα, το κόστος της εργασίας µιας πωλήτριας, 
το οποίο κόστος αναλώθηκε για την πραγµατοποίηση της 
πωλήσεως των υποδηµάτων δεν υπάρχει σαν στοιχείο του 
ενεργητικού και γι’αυτό δεν ενσωµατώνεται στο κόστος των 
υποδηµάτων. Το κόστος αυτό εκπνεέι ταυτόχρονα µε την παροχή 
της υπηρεσίας από την πωλήτρια και πρέπει να βαρύνει τα 
αποτελέσµατα της χρήσεως τα οποία ευνοούνται από τα έσοδα 
που προέρχονται από την πώληση των υποδηµάτων.   
(β) Όταν µια επένδυση, πάγια (λ.χ. µηχάνηµα) ή τρέχουσα (λ.χ. 
προϊόντα) πωλείται, το κόστος αυτής εκπνέει µε την πώληση, 
αφού η επένδυση παύει πια να υπάρχει σαν στοιχείο του 
ενεργητικού της επιχειρήσεως. Έτσι, το κόστος της πάγιας 
επενδύσεως (λ.χ. του µηχανήµατος) που πωλείται µετατρέπεται σε 
έξοδο κατά τη στιγµή της πωλήσεως, όπως επίσης µετατρέπεται σε 
έξοδο το κόστος των προϊόντων που πωλούνται κατά τη στιγµή της 
πωλήσεως. 
  Σε ότι αφορά την πραγµατοποίηση των εξόδων διδάσκεται στη 
χώρα µας η αρχή του «δουλευµένου», δηλαδή ότι η δαπάνη 
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αναλώθηκε για την πραγµατοποίηση εσόδων που ανήκουν στη 
χρήση, λ.χ. το κόστος των πωληµένων προϊόντων, ή ότι το έξοδο 
συνδέεται όχι µε το έσοδο αλλά µε την περίοδο της χρήσεως, όπως 
συµβαίνει µε τα καλούµενα χρονικής αναλώσεως έξοδα, όπως είναι 
π.χ. τα ασφάλιστρα, ενοίκια, κ.λ.π. ∆εν είναι πάντοτε ορθή η 
συνταγή ότι τα αποτελέσµατα της χρήσεως πρέπει να 
επιβαρύνονται µε τα οριστικά και εκκαθαρισµένα έξοδα. Γιατί αν 
τέτοια έξοδα αφορούν έσοδα που δεν πραγµατοποιήθηκαν στη 
χρήση πρέπει, µε βάση άλλη θεµελιώδη αρχή, του συσχετισµού 
εσόδων-εξόδων, να µεταφέρονται ως αναστελλόµενα έξοδα και να 
βαρύνουν τις χρήσεις που θα ωφεληθούν από τα σχετικά έσοδα, 
λ.χ. τα έξοδα που πραγµατοποιούν οι τράπεζες για τη συντήρηση, 
ασφάλιση κ.λ.π. των πλοίων που κατοχυρώνονται σ’αυτές σε 
δηµόσιους πλειστηριασµούς πρέπει να βαρύνουν το κόστος 
κτήσεως των πλοίων, επειδή τα έσοδα από την πώληση των 
πλοίων θα ωφελήσουν τα αποτελέσµατα των επόµενων χρήσεων 
κατά τις οποίες τα πλοία θα πωληθούν. Αποτελέι παράβαση της 
αρχής της συσχετίσεως εσόδων-εξόδων, τα έξοδα αυτά να 
βαρύνουν τα αποτελέσµατα της χρήσεως κατά την οποία 
κατέστησαν οριστικά και εκκαθαρισµένα, αφού µε τα σχετικά έσοδα 
θα ωφεληθούν επόµενες χρήσεις. 
  Τέλος σηµειώνουµε ότι, για να κρίνουµε αν µια συγκεκριµένη 
δαπάνη πρέπει να θεωρείταοι έξοδο χρήσεως, είναι συχνά χρήσιµο 
να απαντήσουµε στα εξής δύο ερωτήµατα: (α) αν η δαπάνη 
πραγµατοποιήθηκε για να παράγει έσοδο της τρέχουσας χρήσεως, 
και (β) αν η δαπάνη µειώνει την καθαρή θέση της επιχειρήσεως. Αν 
και στα δύο αυτά ερωτήµατα η απάντηση είναι θετική, η δαπάνη 
οπωσδήποτε είναι έξοδο της χρήσεως.  
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