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Πεξίιεςε 
 Σνλ Ηνχιην ηνπ 2002 ε Δπξσπατθή Έλσζε κε ηνλ Καλνληζκφ 1606/2002 πξνρψξεζε ζηελ 

θαζνιηθή εθαξκνγή θνηλψλ θαλφλσλ θαη πξνηχπσλ ινγηζηηθήο ηππνπνίεζεο εληφο ησλ ζπλφξσλ 

ηεο, κε ηελ ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο 

(ΓΠΥΠ) απφ φιεο ηηο εηζεγκέλεο ζε επξσπατθέο ρξεκαηηζηεξηαθέο αγνξέο επηρεηξήζεηο θαηά ηελ 

πξνεηνηκαζία ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο θαηαζηάζεσλ γηα ην 2005 θαη κεηά. Με ηνλ 

θαλνληζκφ απηφ επηρεηξήζεθε αθελφο λα θαηαζηεί πην αμηφπηζηε ε ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ εηζεγκέλσλ επηρεηξήζεσλ, αθεηέξνπ λα εληζρπζεί ε 

αληαγσληζηηθφηεηα ησλ επξσπατθψλ θεθαιαηαγνξψλ κέζα ζηα πιαίζηα ηεο παγθνζκηνπνηεκέλεο 

νηθνλνκίαο. πλέπεηα ησλ παξαπάλσ ππήξμαλ ζηελ Διιάδα νη Νφκνη 2992/2002, 3148/2003 θαη 

3229/2004, νη νπνίνη πξνέβιεπαλ ηελ ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ησλ ΓΠΥΠ γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ 

είλαη εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ θαηά ηελ θαηάξηηζε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο 

θαηαζηάζεσλ γηα ηε ρξήζε πνπ έιεγε ηελ 31/12/2005 θαη έπεηηα. Δπίζεο πξνέβιεπαλ φηη ην 2004 

ζα απνηεινχζε ην έηνο κεηάβαζεο απφ ηηο Γεληθά Παξαδεθηέο Λνγηζηηθέο Αξρέο πνπ ίζρπαλ κέρξη 

εθείλε ηε ζηηγκή (δειαδή ηνπ Ν. 2190/1920 θαη ηνπ ΔΓΛ) ζηα ΓΠΥΠ. Οη ελ ιφγσ επηρεηξήζεηο 

φθεηιαλ λα πηνζεηήζνπλ ηα ΓΠΥΠ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2004, πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε λα 

παξνπζηάζνπλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ 2005 ζπγθξηηηθά ζηνηρεία ηεο πξνεγνχκελεο 

ρξήζεο.  

 Οη αιιαγέο πνπ επέθεξε ε λέα απηή ινγηζηηθή πξαγκαηηθφηεηα, επεξέαζαλ ηνλ ηξφπν 

αληηκεηψπηζεο θαη παξαθνινχζεζεο δηαθφξσλ ινγηζηηθψλ γεγνλφησλ κε απνηέιεζκα ηε 

δηαθνξνπνίεζε ησλ πεξηζζνηέξσλ κεγεζψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ εηζεγκέλσλ. Σν 

παξαπάλσ ζπκπέξαζκα γίλεηαη ηδηαίηεξα εκθαλέο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ έηνπο 

κεηάβαζεο (2004) κηαο θαη γηα απηή ηε ρξήζε νη εηαηξίεο δεκνζίεπζαλ θαηαζηάζεηο ηφζν ζχκθσλα 

κε ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα, φζν θαη κε ηα Γηεζλή, θάηη πνπ επηηξέπεη ηελ άκεζε ζχγθξηζε 

ησλ αξηζκνδεηθηψλ ηνπο θαη ησλ ηζνινγηζκψλ ηνπο γηα ηελ ίδηα ρξήζε κε ηελ εθαξκνγή 

δηαθνξεηηθψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ.
1
 

 Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο απηήο αλαδεηθλχνπλ κηα ζεηξά απφ αιιειέλδεηα πξνβιήκαηα 

θαη αδπλακίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην δήηεκα ηνπ εθζπγρξνληζκνχ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη ηνπ 

ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο ηεο αιιά θαη ηνπ εμνξζνινγηζκνχ ησλ δηνηθεηηθψλ ππνδνκψλ ηεο 

ρψξαο. Σελ ίδηα ζηηγκή, φκσο, ε έξεπλα ζθηαγξαθεί-πέξα απφ ηηο δπζθνιίεο θαη ηα πξνβιήκαηα-ηα 

νθέιε θαη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ ΓΠΥΠ θαη έρεη λα πξνζθέξεη 

έλα αηζηφδνμν κήλπκα: ε αλάγθε εθζπγρξνληζκνχ θαη ελζσκάησζεο ζην δηεζλέο πεξηβάιινλ 

θαίλεηαη φηη έρεη γίλεη θαηαλνεηή θαη δηακνξθψλεηαη σο επξχηεξν αίηεκα.
2
 

  

 

Δηζαγσγή 
 Γηα ηηο αλάγθεο αληηκεηψπηζεο ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο θαη ηεο επίηεπμεο ηεο 

ζπγθξηζηκφηεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, δηαθνξεηηθψλ νξγαληζκψλ, έρνπλ δηακνξθσζεί 

θαη δεκνζηεπηεί ηα Λνγηζηηθά Πξφηππα. Σα Λνγηζηηθά πξφηππα δηακνξθψλνληαη ηφζν ζε εζληθφ 

επίπεδν φζν θαη ζε Γηεζλέο. Σα δηεζλή Λνγηζηηθά πξφηππα (International Financial Reporting 

Standards IFRS, previously IAS) δηακνξθψλνληαη απφ ην ζπκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ 

Πξνηχπσλ (International Accounting Standards Board IASB, previously Committee IASC). Ζ 

επηηξνπή (International Accounting Standards committee IASC) ζπζηήζεθε ην 1973 γηα λα 

εξγάδεηαη γεληθά γηα ηελ βειηίσζε θαη ηελ ελαξκφληζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Σα Γηεζλή 

Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Παξνπζίαζεο (φπσο κεηνλνκάζηεθαλ ηνλ Απξίιην ηνπ 2001 ηα 

                                                 
1 http://www.hrima.gr/article.asp?view=533&ref=519 

2http://www.lbs.aueb.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=62&Itemid=76&PHPSESSID=fb8437f0f5d55

8751e39970bf5d93ec1  

http://www.hrima.gr/article.asp?view=533&ref=519
http://www.lbs.aueb.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=62&Itemid=76&PHPSESSID=fb8437f0f5d558751e39970bf5d93ec1%20
http://www.lbs.aueb.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=62&Itemid=76&PHPSESSID=fb8437f0f5d558751e39970bf5d93ec1%20
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Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα) δεκηνπξγήζεθαλ γηα λα απεηθνλίδνπλ ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία θάζε 

επηρείξεζεο κε επηζηεκνληθή αθξίβεηα θαη νξζφηεηα, γηα λα κπνξνχλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

ησλ επηρεηξήζεσλ λα θαηαζηνχλ αμηφπηζηεο θαη ζπγθξίζηκεο φρη κφλν ζηε ρψξα καο, αιιά θαη ζε 

δηεζλέο επίπεδν. Ζ ρξήζε ησλ Γ.Π.Υ.Π. ζα επηθέξεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηηο ηζρχνπζεο ινγηζηηθέο 

αξρέο, ελψ απφ ηελ άιιε ε θαηάξηηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζα ζηεξίδεηαη κε 

βαζηθή θηινζνθία ηελ παξνπζίαζε ηεο πξαγκαηηθήο εηθφλαο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο, 

ησλ απνηειεζκάησλ θαη ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο επηρείξεζεο, ψζηε λα εθηηκάηαη ε δπλαηφηεηά ηεο 

λα ζπλερίζεη ηελ επηρεηξεκαηηθή ηεο δξαζηεξηφηεηα σο ελεξγή νηθνλνκηθή κνλάδα (βησζηκφηεηα) 

θαη λα εμππεξεηνχληαη νη αλάγθεο πιεξνθφξεζεο ησλ ρξεζηψλ (επελδπηέο θαη θάζε 

ελδηαθεξφκελνο ηξίηνο). 

 ηφρνο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο πνπ αθνινπζεί είλαη ε κειέηε, αλάιπζε θαη ε 

παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ησλ επηπηψζεσλ πνπ έρεη ε εθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Λ.Π) απφ ηηο Διιεληθέο Δηαηξίεο ζε ζρέζε κε ηελ ππάξρνπζα 

Διιεληθή Ννκνζεζία (Ν. 2190/1920, Δ.Γ.Λ.) φζνλ αθνξά ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

θαη ηελ εηθφλα ηνπο γεληθφηεξα.Κάζε ρψξα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.) ηεξεί ηα δηθά ηεο 

Λνγηζηηθά Πξφηππα ζχκθσλα κε ηηο Λνγηζηηθέο Οδεγίεο ηεο Δ.Δ. πξνζαξκνζκέλεο κε ηηο 

ινγηζηηθέο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο πεξί εηαηξεηψλ θαζψο θαη ηελ λνκνζεηεκέλε ινγηζηηθή 

ηππνπνίεζε. Ζ αληηκεηψπηζε ησλ ζεκάησλ κέρξη ζήκεξα, γηλφηαλ κε βάζε ηα ηζρχνληα ινγηζηηθά 

πξφηππα, ηνπ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ, ηελ θνξνινγηθή λνκνζεζία θαη ην Δληαίν Γεληθφ 

Λνγηζηηθφ ρέδην, πξφηππα ηα νπνία ζχκθσλα κε κειέηεο θαη έξεπλεο ήηαλ ειιηπή θαη ζπλήζσο 

εζθαικέλα ιφγσ ησλ κε έγθπξσλ επεκβάζεσλ ηνπ λνκνζέηε ζχκθσλα κε απηά θαζψο θαη ζηηο 

παξαβηάζεηο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη ζηα ιαλζαζκέλα (λνζεκέλα) απνηειέζκαηα πνπ δηεμήγαγε 

απφ ηνπο ηζνινγηζκνχο ησλ επηρεηξήζεσλ. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε πξνθεηκέλνπ λα ζβήζεη ηα 

πξναλαθεξζέληα πξνβιήκαηα, λα ελαξκνλίζεη ηηο δηαθνξέο ζηα ινγηζηηθά πξφηππα θαη ινγηζηηθέο 

αξρέο ησλ δηαθνξεηηθψλ ρσξψλ θαη λα ππάξρεη κηα αμηφπηζηε θαη ζπγθξίζηκε θαηάζηαζε πεξί ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ κηαο επηρείξεζεο, απνθάζηζε λα θαηαζηήζεη ππνρξεσηηθή απφ φιεο ηηο 

ρψξεο-κέιε, ηελ εθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (Γ.Λ.Π.) κέζα ζ' έλα ρξνληθφ 

δηάζηεκα πνπ νξηνζεηείηε κέρξη ην 2005. Βέβαηα, ε ειιεληθή λνκνζεζία κε ην λφκν 2992/20-3-

2002 απφ 1.1.2003 επέβαιε ζηηο εηζεγκέλεο ζην Υ.Α.Α εηαηξείεο λα εθαξκφζνπλ ηα Γ.Λ Π. 

 

 

Κεθ. 1 Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο 
 

1.1 Ηζηνξηθή επηζθφπεζε  
 Ζ Δπηηξνπή Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (International Accounting Standards 

Committee – IASC) ηδξχζεθε ζηηο 29 Ηνπλίνπ 1973 ζην Λνλδίλν, σο απνηέιεζκα κηαο ζπκθσλίαο 

16 Λνγηζηηθψλ σκάησλ ελλέα ρσξψλ, ηεο Απζηξαιίαο, ηνπ Καλαδά, ηεο Γαιιίαο, ηεο Γεξκαλίαο, 

ηεο Ηαπσλίαο, ηνπ Μεμηθνχ, ηεο Οιιαλδίαο, ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ θαη Ηξιαλδίαο θαη ησλ ΖΠΑ. 

Ζ αξρηθή απηή ζπκθσλία αλαζεσξήζεθε ην Ννέκβξην ηνπ 1982, νπφηε ππεγξάθε θαη ην 

αλαζεσξεκέλν θαηαζηαηηθφ ηεο IASC.ηηο 1 Απξηιίνπ 2001, ε IASC κεηνλνκάζηεθε ζε 

International Accounting Standards Board (IASB) πνπ απνηειείηαη απφ 14 κέιε θαη έρεη ηελ 

απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη ηελ έθδνζε ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ 

(Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο). Σα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα (ΓΛΠ) 

απνηεινχλ ηελ θσδηθνπνίεζε ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ, θαλφλσλ θαη πνιηηηθψλ πνπ πξέπεη λα 

αθνινπζνχληαη απφ ηνπο ινγηζηέο θαη λα ειέγρνληαη απφ ηνπο ειεγθηέο θαηά ηελ εηνηκαζία ησλ 

δεκνζηεπφκελσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κίαο επηρείξεζεο. Οη θαηαζηάζεηο απηέο είλαη: 
-Ηζνινγηζκφο 

-Καηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεσο 

-Καηάζηαζε κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ (είλαη κηα λέα νηθνλνκηθή θαηάζηαζε γηα ηελ Διιάδα θαη 
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παξνπζηάδεη ηηο επηκέξνπο κεηαβνιέο πνπ επήιζαλ ζηα ίδηα θεθάιαηα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

ρξήζεο.) 

-Καηάζηαζε Σακηαθψλ ξνψλ 

-Πξνζάξηεκα κε ζεκεηψζεηο επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 
 

1.2 θνπφο-ηφρνο 
   Ζ λνκνζεζία θάζε ρψξαο ξπζκίδεη ηελ έθδνζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Παξφιν πνπ 

απηέο κπνξεί λα θαίλνληαη φκνηεο απφ ρψξα ζε ρψξα, ππάξρνπλ δηαθνξέο νη νπνίεο νθείινληαη ζε 

κία πνηθηιία θνηλσληθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη λνκηθψλ ζπλζεθψλ, πνπ επεξεάδνπλ ηελ ζέζπηζε ησλ 

εζληθψλ ινγηζηηθψλ δηαηάμεσλ. Ζ Δπηηξνπή Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (International 

accounting Standards Committee-IASC) επηδηψθεη λα ειαρηζηνπνηήζεη ηηο δηαθνξέο απηέο 

αλαδεηψληαο λα ελαξκνλίζεη ηνπο θαλφλεο, ηα ινγηζηηθά πξφηππα θαη ηηο ινγηζηηθέο κεζφδνπο ησλ 

δηαθφξσλ ρσξψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη ηελ παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ γηα λα εληζρπζεί ε παγθφζκηα ζπγθξηζηκφηεηά ηνπο. Βαζηθφο ζηφρνο ησλ Γηεζλψλ 

Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ είλαη ε εχινγε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ παξέρνληαο φζν 

ην δπλαηφλ θαιχηεξε πιεξνθφξεζε γηα ηελ νηθνλνκηθή ζέζε, νηθνλνκηθή απφδνζε θαη ηηο ηακηαθέο 

ξνέο κηαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. Απηέο νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απεπζχλνληαη ζηηο 

πιεξνθνξηαθέο αλάγθεο ελφο, επξένο θχθινπ ρξεζηψλ (κεηφρνπο, πηζησηψλ, εξγαδνκέλσλ θαη ηνπ 

επξχηεξνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ) πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ νηθνλνκηθέο απνθάζεηο. Δπίζεο ε 

εθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ εμαζθαιίδεη ζπγθξίζηκεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 

ηφζν ρξνληθά θαη θπξίσο κεηαμχ ηνπ έηνπο κεηάβαζεο θαη πιήξνπο εθαξκνγήο ησλ πξνηχπσλ φζν 

θαη κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ επηρεηξήζεσλ. Με ιίγα ιφγηα ηα ΓΠΥΠ είλαη έλα ζχλνιν θαλφλσλ θαη 

ινγηζηηθψλ αξρψλ πνπ δηέπνπλ θαη θαζνξίδνπλ ηελ ζχληαμε θαη παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ θαη ηελ απνηίκεζε ησλ ινγηζηηθψλ κεγεζψλ ησλ επηρεηξήζεσλ κε εληαίν θαη 

νκνηφκνξθν ηξφπν.Σα κέρξη ζήκεξα δεκνζηεπκέλα ΓΛΠ είλαη 41 θαη νξίδνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη θαη θαηά ζπλέπεηα λα παξνπζηάδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηα δηάθνξα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο, νη ππνρξεψζεηο ηεο ηα ίδηα 

θεθάιαηα, ηα έζνδα θαη ηα έμνδα. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε αλαγλψξηζε ην ζεκαληηθφ ξφιν ησλ ΓΛΠ 

ζηελ ελαξκφληζε ησλ δηεζλψλ ινγηζηηθψλ θαλνληζκψλ-πξαθηηθψλ-αξρψλ θαη πξφηεηλε φπσο, απφ 

ην 2005, ηα ΓΛΠ εθαξκνζηνχλ ππνρξεσηηθά απφ φιεο ηηο εηαηξείεο πνπ είλαη εηζεγκέλεο ζε 

ρξεκαηηζηήξηα αμηψλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Σα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Πιεξνθφξεζεο έξρνληαη ελ έηεη 2006 λα εκπινπηίζνπλ ηα γλσζηά Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα. Ζ 

εθαξκνγή ηνπο θαζίζηαηαη γηα ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο ππνρξεσηηθή θαη αθνξά πιένλ θαη ινηπέο 

επηρεηξήζεηο πέξαλ ησλ εηζεγκέλσλ ζην Υ.Α.
3
 

 
 

1.3 Κχξηα φξγαλα θαηάξηηζεο ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ.  
 Σα βαζηθά φξγαλα θαηάξηηζεο ησλ Γ.Λ.Π είλαη: 

α)Δπηηξνπή Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ International Accounting Standars Committee 

(I.A.S.C) Ηδξχζεθε ην 1973 απφ επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο Λνγηζηψλ.Ζ επηηξνπή είλαη ππεχζπλε 

γηα ηελ έθδνζε ησλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ. Απφ ην Μάξηην ηνπ 2003 κεηαηξάπεθε ζε κε 

θεξδνζθνπηθφο Οξγαληζκφο θαη εγθαηαζηάζεθε ζηελ πνιηηεία ηνπ Delaware ησλ Ζ.Π.Α. ε 

ζπλεξγαζία κε ην ψκα ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ θξνληίδεη γηα ηελ δεκηνπξγία θαη 

εθαξκνγή ησλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ. 

β)ψκα Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ International Accounting Standars Board (I.A.S.B) Σν 

ψκα έρεη ηελ πιήξε επζχλε γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ έθδνζε ησλ Γ.Π.Υ.Π θαζψο θαη ησλ 

πξνζρέδησλ Πξνηχπσλ. θνπφο ηνπ είλαη ε αλάπηπμε ησλ παγθφζκησλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ 

                                                 
3 http://research.altec.gr/iris/html/dlp.htm 

http://research.altec.gr/iris/html/dlp.htm
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πςειήο πνηφηεηαο,ε πξνψζεζε ηεο ρξήζεο απηψλ θαζψο θαη ε ζχγθιηζε ησλ Δζληθψλ Λνγηζηηθψλ 

Πξνηχπσλ κε ηα Γηεζλή. 

γ)πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή Πξνηχπσλ Standars Advisory Council (S.A.C) θνπφο ηεο Δπηηξνπήο 

είλαη ε παξνρή ζπκβνπιψλ πξνο ην I.A.S.B ζρεηηθέο κε ηελ αλάπηπμε ησλ Πξνηχπσλ θαζψο θαη 

ηελ πιεξνθφξεζε ηνπ I.A.S.B ζρεηηθά κε ηηο επηπηψζεηο ησλ πξνηεηλφκελσλ πξνηχπσλ πξνο ηνπο 

ρξήζηεο. 

δ)Δπηηξνπή Γηεξκελεηψλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο International 

Financial Reporting Internations Committee (I.F.R.I.C) Βαζηθή αξκνδηφηεηα ηεο είλαη ε εξκελεί 

ησλ Πξνηχπσλ θαη ε έγθαηξε παξνρή νδεγηψλ ζρεηηθά κε ηα ζέκαηα πνπ δελ αλαιχνληαη επαξθψο 

απφ ηα ίδηα ηα Πξφηππα. 

ε)Δπξσπατθή Έλσζε.
4 

 

 

1.4 Οξηζκφο ησλ Γ.Λ.Π. 
 Ωο Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα λννχληαη ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα (ΓΛΠ), ηα Γηεζλή 

Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο (ΓΠΥΠ) θαη νη ζπλαθείο εξκελείεο (εξκελείεο ηεο 

SIC-ΓΠΥΠ), νη κεηαγελέζηεξεο ηξνπνπνηήζεηο ησλ ελ ιφγσ πξνηχπσλ θαη ζπλαθψλ εξκελεηψλ 

θαζψο θαη ηα κειινληηθά πξφηππα θαη ζπλαθείο εξκελείεο πνπ ζα εθδψζεη ή ζα δεκνζηεχζεη ζην 

κέιινλ ν Οξγαληζκφο Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (ΟΓΛΠ). Aπνηεινχλ έλα ζχλνιν θαλφλσλ 

θαη ινγηζηηθψλ αξρψλ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. Απφ ην 2005 φιεο νη εηζεγκέλεο εηαηξίεο ηεο ΔΔ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

ηξαπεδψλ θαη ησλ αζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ) πξέπεη λα εθαξκφδνπλ ηα δηεζλή ινγηζηηθά 

πξφηππα IFRS γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεψλ ηνπο ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ 

ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ 1606/2002. Σα θξάηε κέιε κπνξνχλ επίζεο λα επηηξέπνπλ ή λα 

επηβάιινπλ ηε ρξήζε απηψλ ησλ πξφηππσλ αλαθνξάο ζηηο εηζεγκέλεο ζην ρξεκαηηζηήξην 

επηρεηξήζεηο ηεο ΔΔ γηα ηνπο εηήζηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπο θαη ζηηο κε εηζεγκέλεο επηρεηξήζεηο ηεο 

ΔΔ γηα ηνπο εηήζηνπο θαη/ή ηνπο ελνπνηεκέλνπο ινγαξηαζκνχο ηνπο. Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο 

ζηφρν ηελ έγθξηζε θαη ηελ εθαξκνγή δηεζλψλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ) 

πξνθεηκέλνπ λα ελαξκνληζζνχλ νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη απφ ηηο 

εηαηξείεο. θνπφο είλαη ε εμαζθάιηζε πςεινχ επίπεδνπ δηαθάλεηαο θαη ζπγθξηζηκφηεηαο ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
5
 

Σα Γ.Λ.Π ζε ηζρχ είλαη ηα εμήο: 

ΓΛΠ 1: Παξνπζίαζε Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ. 

ΓΛΠ 2: Απνζέκαηα. 

ΓΛΠ 7: Καηαζηάζεηο Σακεηαθψλ Ρνψλ. 

ΓΛΠ 8: Λνγηζηηθέο Πνιηηηθέο,αιιαγέο ζηηο Λνγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη ιάζε. 

ΓΛΠ 10: Γεγνλφηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ. 

ΓΛΠ 11: Καηαζθεπαζηηθέο πκβάζεηο. 

ΓΛΠ 12: Φφξνη Δηζνδήκαηνο. 

ΓΛΠ 14: Οηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο θαηά ηνκέα. 

ΓΛΠ 16: Δλζψκαηα Πάγηα. 

ΓΛΠ 17: Μηζζψζεηο. 

ΓΛΠ 18: Έζνδα. 

ΓΛΠ 19: Παξνρέο ζε Δξγαδνκέλνπο. 

ΓΛΠ 20: Λνγηζηηθή ησλ Δπηρνξεγήζεσλ θαη γλσζηνπνίεζε ηεο Κξαηηθήο Τπνζηήξημεο. 

ΓΛΠ 21: Οη επηδξάζεηο ησλ Μεηαβνιψλ ζηηο ηηκέο πλαιιάγκαηνο. 

                                                 
4 http://el.wikipedia.org/wiki/Γηεζλή_Λνγηζηηθά_Πξφηππα 

5http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/single_market_services/financial_services_general_framework

/l26040_el.htm 

http://el.wikipedia.org/wiki/??????_?????????_???????
http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/single_market_services/financial_services_general_framework/l26040_el.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/single_market_services/financial_services_general_framework/l26040_el.htm
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ΓΛΠ 23: Κφζηνο Γαλεηζκνχ. 

ΓΛΠ 24: Γλσζηνπνηήζεηο ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ. 

ΓΛΠ 26: Λνγηζηηθή θαη Πιεξνθφξεζε Πξνγξακκάησλ παξνρψλ απνρψξεζεο απφ ηελ Τπεξεζία. 

ΓΛΠ 27: Δλνπνηεκέλεο θαη Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο. 

ΓΛΠ 28: Δπελδχζεηο ζε πγγελείο Δπηρεηξήζεηο. 

ΓΛΠ 29: Παξνπζίαζε Οηθνλνκηθψλ ηνηρείσλ ζε Τπεξπιεζσξηζηηθέο Οηθνλνκίεο. 

ΓΛΠ 30: Γλσζηνπνηήζεηο ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Σξαπεδψλ θαη νκνίσλ Υξεκαηννηθνλνκη-

θψλ Ηδξπκάησλ. 

ΓΛΠ 31: Δπελδχζεηο ζε Κνηλνπξαμίεο. 

ΓΛΠ 32: Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Αλαγλψξηζε θαη Απνηίκεζε. 

ΓΛΠ 33: Κέξδε αλά κεηνρή. 

ΓΛΠ 34: Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο. 

ΓΛΠ 36: Μείσζε ηεο Αμίαο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνχ. 

ΓΛΠ 37: Πξνβιέςεηο: Δλδερφκελεο ππνρξεψζεηο θαη ελδηάκεζεο Απαηηήζεηο. 

ΓΛΠ 38: Άυια ζηνηρεία Δλεξγεηηθνχ. 

ΓΛΠ 40: Δπελδχζεηο ζε Αθίλεηα. 

ΓΛΠ 41: Γεσξγία. 

 

Σα ηζρχνληα Γ.Π.Υ.Π είλαη ηα εμήο: 

Γ.Π.Υ.Π 1: Πξψηε εθαξκνγή ησλ Γ.Π.Υ.Π. (ηζρχεη απφ 01/01/2004) 

Γ.Π.Υ.Π 2: Πιεξσκέο βαζηδφκελεο ζε πκκεηνρηθνχο ηίηινπο. (ηζρχεη απφ 01/01/2005) 

Γ.Π.Υ.Π 3: Δλνπνηήζεηο Δπηρεηξήζεσλ. (ηζρχεη απφ 01/01/2005) 

Γ.Π.Υ.Π 4: Αζθαιηζηηθέο πκβάζεηο. (ηζρχεη απφ 01/01/2005) 

Γ.Π.Υ.Π 5: Πάγηα ηνηρεία ηνπ Δλεξγεηηθνχ θαηερφκελα πξνο πψιεζε θαη δηαθνπείζεο δξαζηεξηφ-

ηεηεο. (ηζρχεη απφ 01/01/2005) 

Γ.Π.Υ.Π 6: Έξεπλα θαη αμηνιφγεζε νξπθηψλ πφξσλ. (ηζρχεη απφ 01/01/2006) 

Γ.Π.Υ.Π 7: Υξεκαηννηθνληθά Μέζα:Γλσζηνπνηήζεηο. (ηζρχεη απφ 01/01/2007) 

Γ.Π.Υ.Π 8: Λεηηνπξγηθνί Σνκείο. (αληηθαζηζηά ην Γ.Λ.Π 14).
6 

Οη ηζρχνπζεο Γηεξκελείεο (ζην ζχλνιν ηνπο 19) πνπ εθδίδνληαη,αθνινπζνχλ δηαθνξεηηθή 

θηινζνθία θαη δελ αλαθέξνληαη κφλν ζε έλα πξφηππν αιιά εξκελεχνπλ δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ 

εθαξκνγή ησλ Γ.Λ.Π/Γ.Π.Υ.Π θαζψο θαη πξνβιήκαηα ή δπζθνιίεο πνπ πξνθχπηνπλ.
7
 

 Αμίδεη λα ζεκεησζεί επίζεο φηη κεηά ηελ έθδνζε ηνπ θαλνληζκνχ απφ ην Δπξσπατθφ 

Κνηλνβνχιην γηα ηελ εθαξκνγή ησλ Γ.Λ.Π/Γ.Π.Υ.Π απφ ηηο εηζεγκέλεο εηαηξίεο έρνπλ εθδνζεί 

αξθεηνί θαλνληζκνί νη νπνίνη αλαζεσξνχλ/δηνξζψλνπλ ηα δηάθνξα δεηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

ηελ εθαξκνγή ησλ πξνηχπσλ αθφκα θαη ζε ζρέζε κε ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία. Θα αλαθεξζνχλ 

εθηελέζηεξα παξαθάησ νη ζρεηηθνί θαλνληζκνί θαη πσο επεξέαζαλ ηελ ηζρχνπζα Ννκνζεζία.  

 

 

1.5 Ηζρχνπζα θαηάζηαζε θαη ζέκαηα πνπ πξνθχπηνπλ κε ηελ εθαξκνγή 

ησλΓ.Π.Υ.Π 
 ηα θξάηε-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Δλσζεο εθαξκφδνληαη ηα Δζληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα 

θάζε ρψξαο, ηα νπνία ιίγν ή πνιχ είλαη βαζηζκέλα ζηηο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηα ΓΠΥΠ, πιελ φκσο 

είλαη επεξεαζκέλα απφ ηηο θνξνινγηθέο, λνκνζεηηθέο θαη ινηπέο ηδηαηηεξφηεηεο θάζε ρψξαο, κε 

απνηέιεζκα λα δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο, γεγνλφο πνπ έρεη ζαλ ζπλέπεηα ηελ χπαξμε κηαο ινγηζηηθήο 

«Βαβέι», ε νπνία δεκηνπξγεί ζχγρπζε ζηνπο ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

Πξνθεηκέλνπ λα επηιπζεί, κεξηθψο, ην πξφβιεκα απηφ, ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην επέβαιε ηελ 

                                                 
6 http://el.wikipedia.org/wiki/Γηεζλή_Πξφηππα_Υξεκαηννηθνλνκηθήο_Πιεξνθφξεζεο 

   http://ba.uom.gr/acc/docs/IFRS.pdf 

7 http://www.taxheaven.gr/pages/ias/load/7832 

http://el.wikipedia.org/wiki/??????_???????_??????????????????_????????????
http://el.wikipedia.org/wiki/??????_???????_??????????????????_????????????
http://el.wikipedia.org/wiki/??????_???????_??????????????????_????????????
http://www.taxheaven.gr/pages/ias/load/7832
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ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ησλ ΓΠΥΠ, απφ ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2005, ζηηο 

εγθαηεζηεκέλεο ζηελ Δ.Δ. νηθνλνκηθέο κνλάδεο, ησλ νπνίσλ νη κεηνρέο ή άιιεο θηλεηέο αμίεο είλαη 

εηζεγκέλεο ζε νξγαλσκέλε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά, ελψ παξάιιεια παξείρε ηελ επηιεθηηθή 

δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ηνπο θαη ζηηο ππφινηπεο νηθνλνκηθέο κνλάδεο. Πνηα φκσο είλαη ηα βαζηθά 

ζεκεία ζηα νπνία πιενλεθηνχλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ ζπληάζζνληαη κε βάζε ηα ΓΠΥΠ. 

Απηά ζα κπνξνχζαλ λα ζπλνςηζζνχλ ζηα εμήο: 

α)αθήλεηα. Μέζσ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ ΓΠΥΠ, παξέρνληαη εθηεηακέλεο 

πιεξνθνξίεο γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο, ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ηηο ππνρξεψζεηο, ηηο ζπλαιιαγέο, 

ηνπο ελππάξρνληεο θηλδχλνπο θαη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη δηνηθήζεηο ησλ νηθνλνκηθψλ 

κνλάδσλ αληηκεησπίδνπλ ηνπο θηλδχλνπο απηνχο. Οη πιεξνθνξίεο απηέο παξνπζηάδνληαη κε 

θαηάιιεια νξγαλσκέλν ηξφπν, έηζη ψζηε λα είλαη ζαθείο θαη λα γίλνληαη εχθνια θαηαλνεηέο, 

δεκηνπξγψληαο κηα ηδηαίηεξα «θηιηθή» επηθνηλσλία, κεηαμχ ησλ δηνηθήζεσλ ησλ νηθνλνκηθψλ 

κνλάδσλ πνπ παξέρνπλ ηηο πιεξνθνξίεο απηέο θαη ησλ ρξεζηψλ, πξνζθέξνληάο ηνπο ηε 

δπλαηφηεηα λα εθηηκνχλ ηα πξνγελέζηεξα, ηα παξφληα θαη ηα κειινληηθά νηθνλνκηθά γεγνλφηα θαη 

λα ιακβάλνπλ ηηο θαιχηεξεο δπλαηέο απνθάζεηο. 

β)Αμηνπηζηία. Σα ΓΠΥΠ είλαη έλα ζχλνιν ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη θαλφλσλ, κε ηελ πιήξε θαη πηζηή 

εθαξκνγή ησλ νπνίσλ εμαζθαιίδεηαη ε δηαθάλεηα θαη ε αμηνπηζηία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, 

θαζψο ηα νηθνλνκηθά κεγέζε θαη νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο απνηππψλνληαη κε πιεξφηεηα θαη 

νξζφηεηα, απνθαιχπηνληαο ηελ νπζία πνπ βξίζθεηαη «πίζσ απφ ηνπο αξηζκνχο». 

γ)πγθξηζηκόηεηα. Σα παξερφκελα απφ ηα ΓΠΥΠ νηθνλνκηθά ζηνηρεία είλαη θαη ζηαηηθά θαη 

δηαρξνληθά ζπγθξίζηκα κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ, αλεμάξηεηα απφ ηηο ρψξεο ζηηο νπνίεο 

απηέο είλαη εγθαηεζηεκέλεο. 

δ)εκαληηθόηεηα. Οη πιεξνθνξίεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζεσξνχληαη νπζηψδεηο θαη 

ζεκαληηθέο αλ ε παξάιεηςε ή ε θαθή δηαηχπσζε ζα κπνξνχζε λα επεξεάζεη ηε ιήςε ησλ 

νηθνλνκηθψλ απνθάζεσλ ησλ ρξεζηψλ. Ζ ζεκαληηθφηεηα εμαξηάηαη απφ ην κέγεζνο ηνπ θνλδπιίνπ 

ή ηνπ ιάζνπο,ην νπνίν θξίλεηαη αλάινγα κε ηηο εηδηθέο ζπλζήθεο ηεο παξάιεηςεο ή ηεο θαθήο 

δηαηχπσζεο ηεο πιεξνθνξίαο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ζπλάθεηα ησλ πιεξνθνξηψλ επεξεάδεηαη απφ ην 

είδνο θαη ηελ ζεκαληηθφηεηα. 
8
 

 Παξφια ηα νθέιε, θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξφηππσλ δηαπηζηψζεθαλ 

θαη πξαθηηθά πξνβιήκαηα: 

α)Aδπλακίεο φζνλ αθνξά ηε δηαδηθαζία απφιπηεο θαηαλφεζεο θαη εθαξκνγήο ησλ πξνηχπσλ ιφγσ 

ηνπ κεγάινπ κεγέζνπο ηεο λέαο νξνινγίαο πνπ πξνέθπςε αιιά θαη ηεο ζπλζεηφηεηαο. 

β)Γπζθνιία ηεο ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο απαηηνχκελσλ πιεξνθνξηψλ θαη αλαιχζεσλ. 

γ)Έιιεηςε εμεηδηθεπκέλσλ ζηειερψλ κε εκπεηξία θαη θαηάξηηζε ψζηε λα κπνξέζνπλ λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ Πξνηχπσλ. 

δ)Τπάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο κε ηελ παξνχζα θνξνινγηθή λνκνζεζία. (Διιεληθή) 

 

 

Κεθ. 2 Διιεληθό Γεληθό Λνγηζηηθό ρέδην. 

 
2.1 Ηζηνξηθή επηζθφπεζε 
 Σν Διιεληθφ Γεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην νξίδεηαη απφ ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 1123 ηνπ 1980 

(ΠΓ 1123/1980). χκθσλα κε ην άξζξν 48 παξάγξαθνο 1 ηνπ Νφκνπ 1041/1980 ην Γεληθφ 

Λνγηζηηθφ ρέδην απνηειεί ζχζηεκα θαλφλσλ ηαμηλνκήζεσο ησλ ινγηζηηθψλ κεγεζψλ, δηα ηνπ 

νπνίνπ ζθνπείηαη ε ηππνπνίεζηο ησλ ππφ ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ ηεο Υψξαο ηεξνχκελσλ 

ινγαξηαζκψλ, ε θαζ' εληαίν ηξφπν ιεηηνπξγία θαη ζπιιεηηνπξγία απηψλ, ε βάζεη παξαδεδεγκέλσλ 

αξρψλ θαη κεζφδσλ απνηίκεζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ε ζχληαμηο θαη δεκνζίεπζηο 

                                                 
8 http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economyepix_2_24/03/2006_178409 

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economyepix_2_24/03/2006_178409
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ηππνπνηεκέλσλ ηζνινγηζκψλ, απνηειεζκάησλ θαη ινηπψλ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ θαη ν ελ 

γέλεη ζρεδηαζκφο ηεο ινγηζηηθήο εηο εζληθήλ θιίκαθα. ηεξίρζεθε ζηε θηινζνθία ηνπ γαιιηθνχ 

κνληέινπ, ελψ απφ ην 2006 θαη έπεηηα ηεξείηαη ην ζρέδην ησλ ινγαξηαζκψλ, αιιά αθνινπζνχληαη 

γηα ηε ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ νη ινγηζηηθέο πξαθηηθέο ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο. Θα πξέπεη λα αλαθεξζεί ην γεγνλφο φηη νη ινγηζηηθνί 

ππνινγηζκνί δελ ηαπηίδνληαη πάληα κε ηηο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο ηνπ θξάηνπο, ζπλεπψο ζα πξέπεη 

λα ηεξείηαη ην ζρέδην ινγαξηαζκψλ ηνπ ΔΓΛ, νη ινγηζηηθέο πξαθηηθέο ησλ ΓΠΥΠ γηα ηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη νη θνξνινγηθνί ππνινγηζκνί πνπ επηηάζζεη ν εκπνξηθφο θψδηθαο θαη ε 

ειιεληθή λνκνινγία ησλ εηαηξηψλ γηα ηελ θαηαβνιή ησλ θφξσλ. Δπίζεο, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε 

αλάιπζε πνιιψλ πεξαηηέξσ βαζκίδσλ ινγαξηαζκψλ είλαη ελδεηθηηθή θαη ππάξρνπλ θελνί 

ινγαξηαζκνί γηα ηηο αλάγθεο ηεο θάζε επηρείξεζεο. 

 

 

2.2θνπφο-ηφρνο 

 Οη ινγαξηαζκνί ηνπ Διιεληθνχ Γεληθνχ Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ ηαμηλνκνχληαη φπσο 

πξναλαθέξακε ζε δέθα νκάδεο, νη νπνίεο αξηζκνχληαη θαηά ηε θπζηθή ζεηξά ησλ αξηζκψλ 1 έσο 9 

θαη 0. Σν ρέδην γηα ηελ νκαδνπνίεζε ησλ ινγαξηαζκψλ ρξεζηκνπνηεί ην θξηηήξην ηνπ 

ηζνινγηζκνχ. Έηζη: Οη νκάδεο έλα (1) έσο νθηψ (8) αθηεξψλνληαη ζηε γεληθή ινγηζηηθή, ε νκάδα 

ελλέα (9) αθηεξψλεηαη ζηε αλαιπηηθή ινγηζηηθή εθκεηαιιεχζεσο, ε νκάδα δέθα (0) αθηεξψλεηαη 

ζηνπο ινγαξηαζκνχο ηάμεσο. Οη νκάδεο πνπ θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ηεο γεληθήο ινγηζηηθήο 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ησλ ινγαξηαζκψλ ηάμεσο) ηκεκαηνπνηνχληαη θαη ρξεζηκνπνηνχληαη σο 

εμήο: νη νκάδεο έλα (1) έσο πέληε (5) πεξηιακβάλνπλ ηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ ηζνινγηζκνχ, δειαδή 

εθείλνπο πνπ ζην ηέινο ηεο ρξήζεσο, θαηά θαλφλα, παξνπζηάδνπλ ππφινηπα (ρξεσζηηθά ή 

πηζησηηθά) θαη νη νπνία ζπλζέηνπλ ηνλ ηζνινγηζκφ. Δηδηθφηεξα: ζηηο νκάδεο έλα (1) έσο ηξία (3) 

πεξηιακβάλνληαη νη ινγαξηαζκνί ηνπ ελεξγεηηθνχ. ζηηο νκάδεο ηέζζεξα (4) έσο πέληε (5) 

πεξηιακβάλνληαη νη ινγαξηαζκνί ηνπ παζεηηθνχ. νη νκάδεο έμη (6) έσο νθηψ (8) πεξηιακβάλνπλ 

ηνπο απνηειεζκαηηθνχο ινγαξηαζκνχο, νη νπνίνη ζην ηέινο ηεο ρξήζεσο κεδελίδνληαη, κε ηε 

κεηαθνξά ησλ ππνινίπσλ ηνπο αξρηθά ζηνπο ινγαξηαζκνχο γεληθήο εθκεηαιιεχζεσο θαη 

απνηειεζκάησλ ρξήζεσο θαη ζηε ζπλέρεηα ζε ινγαξηαζκνχο ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη εηδηθφηεξα: ζηελ 

έθηε (6) νκάδα πεξηιακβάλνληαη νη ινγαξηαζκνί ησλ νξγαληθψλ εμφδσλ θαη’ είδνο, ζηελ έβδνκε 

(7) νκάδα πεξηιακβάλνληαη νη ινγαξηαζκνί ησλ νξγαληθψλ εζφδσλ θαη’ είδνο, ζηελ φγδνε (8) 

νκάδα πεξηιακβάλνληαη νη ινγαξηαζκνί ησλ εθηάθησλ θαη αλφξγαλσλ εμφδσλ θαη εζφδσλ, 

απνηειεζκάησλ θαη ζπλζέζεσο, πνπ είλαη απαξαίηεηνη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηε δηάζεζε ηνπ 

απνηειέζκαηνο ηεο ρξήζεο, ζηελ νκάδα δέθα (0) πεξηιακβάλνληαη νη ινγαξηαζκνί ηάμεσο κε ηνπο 

νπνίνπο παξέρνληαη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο θαη ρξήζηκα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία. Οη ινγαξηαζκνί 

ηάμεσο είλαη ινγαξηαζκνί εηδηθήο θαηεγνξίαο, ζηνπο νπνίνπο απεηθνλίδνληαη θαη παξαθνινπζνχληαη 

ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο θαζψο θαη γεγνλφηα πνπ δεκηνπξγνχλ λνκηθέο δεζκεχζεηο, ρσξίο λα 

επηθέξνπλ άκεζε πνζνηηθή κεηαβνιή ζηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, ε νπνία 

φκσο (πνζνηηθή κεηαβνιή) είλαη δπλαηφ λα επέιζεη ζην κέιινλ. Οη ινγαξηαζκνί ηάμεσο 

ιεηηνπξγνχλ πάληνηε ακνηβαία, θαηά δεχγε ινγαξηαζκψλ, ζε απηφλνκν ινγηζηηθφ θχθισκα ηεο 

νκάδαο δέθα (0), ρσξίο λα ππάξρεη δπλαηφηεηα ηαπηφρξνλεο ιεηηνπξγίαο ηνπο κε ηνπο 

ινγαξηαζκνχο νπζίαο ηεο γεληθήο ινγηζηηθήο (νκάδσλ 1-8) θαη ηεο αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο 

εθκεηαιιεχζεσο (νκάδαο 9). Με ηνπο ινγαξηαζκνχο ηάμεσο παξαθνινπζνχληαη ηδίσο: αιιφηξηα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, εγγπήζεηο πνπ ιακβάλνληαη απφ ηελ νηθνλνκηθή κνλάδα γηα εμαζθάιηζε 

απαηηήζεψλ ηεο, εγγπήζεηο πνπ παξαρσξνχληαη απφ ηελ νηθνλνκηθή κνλάδα γηα εμαζθάιηζε 

ππνρξεψζεψλ ηεο, ακθνηεξνβαξείο θαη άιιεο θχζεσο ζπκβάζεηο, θαηά ην αλεθηέιεζην κέξνο ηνπο, 

δηάθνξεο πιεξνθνξίεο θαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία.  

 Με ην Δληαίν Γεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην επηδηψθεηαη ν νκνηφκνξθνο ηξφπνο ινγηζηηθνχ 

ρεηξηζκνχ ησλ ζπλαιιαγψλ, ε αιεζήο θαη νκνηφκνξθε απεηθφληζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηαζηάζεσο 

θαη ηεο πεξηνπζηαθήο δηαξζξψζεσο ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ, ε νξζή εθηίκεζε ηεο πηζηνιεπηηθήο 
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ηθαλφηεηνο απηψλ, ε δηεπθφιπλζε ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ θαη ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ θαη ζηελ 

θαηαλφεζε ησλ δεκνζηεπνκέλσλ ηζνινγηζκψλ, ινγαξηαζκψλ απνηειεζκάησλ θαη ινηπψλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ε άληιεζε πάζεο θχζεσο αμηφπηζησλ πιεξνθνξηψλ ελλνηνινγηθφο 

ηππνπνηεκέλνπ πεξηερνκέλνπ πξνο αμηνπνίεζε, ηφζνλ ππφ απηψλ ηνχησλ ησλ νηθνλνκηθψλ 

κνλάδσλ, φζνλ θαη ππφ ησλ αξκνδίσλ θξαηηθψλ ππεξεζηψλ, σο θαη ππφ ησλ επαγγεικαηηθψλ 

νξγαλψζεσλ θαη ε απινχζηεπζε θαη δηεπθφιπλζε ησλ πάζεο θχζεσο ειέγρσλ.
9
 

 

 

2.3 Ηζρχνπζα θαηάζηαζε θαη ζέκαηα πνπ πξνθχπηνπλ κε ηελ εθαξκνγή 

ηνπ Δ.Γ.Λ.. 
 Αλαθέξακε παξαπάλσ φηη νη επηρεηξήζεηο πνπ είλαη εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην θαη 

γεληθφηεξα πνπ ζπλαιιάζνληαη ηηο κεηνρέο ηνπο ζηηο δηεζλείο αγνξέο αιιά θαη νη ινηπέο 

επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ηε κνξθή Αλσλχκνπ Δηαηξείαο θαη επηιέγνπλ ηνπο ηαθηηθνχο θαηά λφκν 

ειεγθηέο ηνπο απφ ην ψκα Οξθσηψλ Διεγθηψλ –Λνγηζηψλ, ππνρξενχηαη ζηελ παξνπζίαζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ ηνπο θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηα Γ.Π.Υ.Π θαη κφλν. Μέρξη λα εθαξκνζηεί φκσο ν 

θαλνληζκφο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, ηα Λνγηζηηθά Πξφηππα ζηελ Διιάδα πνπ ηεξνχζαλ νη 

επηρεηξήζεηο ήηαλ ηα εμήο: 

α)Δ.Γ.Λ. 

β)Ν. 2190/1920 (Νφκνο Α.Δ) 

γ)Κψδηθαο Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ (Κ.Β. Πξνεδξ. Γηάηαγκα 186/1992) 

δ)Κψδηθαο Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο (Κ.Φ.Δ Νφκνο 2238/1994) 

ε)Ννκνζεζία γηα ηηο Απνζβέζεηο (Πξνεδξ. Γηάηαγκα 299/2003) 

δ)Λνηπέο Φνξνινγίεο. 

 Με ην Γεληθν Λνγηζηηθν ρεδην επηδηψθεηαη ν νκνηφκνξθνο ηξφπνο ινγηζηηθνχ ρεηξηζκνχ 

ησλ ζπλαιιαγψλ, ε αιεζήο θαη νκνηφκνξθε απεηθφληζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο θαη ηεο 

πεξηνπζηαθήο δηάξζξσζεο ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ θαζψο θαη ε νξζή εθηίκεζε ηεο 

πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηνο απηψλ. Ζ εθαξκνγή ηνπ Δ.Γ.Λ., κέρξη ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ απν ηα 

Γ.Π.Υ.Π, παξνπζίαδε θάπνηα ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα φπσο ηα εμήο:  

α)Σε ζσζηή εθηίκεζε ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ, πξάγκα πνπ βνήζεζε ηελ 

δαλεηαθή ηνπο ηθαλφηεηα κε απνηέιεζκα ηελ επελδπηηθή πνιηηηθή απηψλ. 
β)Σε δηεπθφιπλζε ηνπ θξάηνπο λα θαζνξίδεη θαηά ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ηε δεκνζηνλνκηθή, ηε 

θνξνινγηθή θαη θνηλσληθή πνιηηηθή. 

γ)Σελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο πνπ θαηνξζψλεηαη κε ηε ινγηζηηθή ηππνπνίεζε θαη ε ζχληαμε 

αξηζκνδεηθηψλ, πνπ βνεζάεη ζηελ ελεκέξσζε γηα ηελ νηθνλνκηθή πνξεία ησλ επηρεηξήζεσλ αιιά 

θαη ησλ δηαθφξσλ θιάδσλ(βηνηερλία,βηνκεραλία θηι). 

δ)Σελ νξζή θνζηνιφγεζε θαη ε δηεπθφιπλζε ησλ ειέγρσλ. 

ε)Σελ αλάδεημε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ Λνγηζηή. 

 Παξφια ηα πιενλεθηήκαηα φκσο ην ε εθαξκνγή ηνπ Δ.Γ.Λ. δεκηνχξγεζε πνιιέο ειιείςεηο 

θαη πξνβιήκαηα φπνπ πνιιά απ' απηά θαιχθζεθαλ ή αληηθαηαζηάζεθαλ απφ ηα Γ.Π.Υ.Π. Μεξηθά 

απ' απηά είλαη: 

α)Μεγάινο θφξηνο εξγαζίαο θαη πνιππινθφηεηα ζηελ αλάιπζε ησλ ινγαξηαζκψλ θαζψο έπξεπε λα 

ηεξνχληαη δηαθνξεηηθψλ εηδψλ εκεξνιφγηα θαη παξαζηαηηθά αλάινγα ηελ επηρείξεζε. 

β)Πνιιαπιέο αδπλακίεο ζπζηήκαηνο γηα ηελ θάιπςε ηεο θνξνδηαθπγήο ιφγσ ησλ πνιιψλ λφκσλ 

πνπ ςεθίδνληαη θαη δίλνπλ δηθαίσκα απαιιαγήο ζε δηάθνξα ζέκαηα θπξίσο θνξνινγηθά ρσξίο 

ηειηθά λα είλαη ζίγνπξν ηη επηθξαηεί. 

γ)Λφγσ δηαθνξεηηθψλ ζπζηεκάησλ λνκνζεζίαο ήηαλ αδχλαην λα ππάξρεη εληαία παξνπζίαζε ζε 

ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο αγνξέο.(π.ρ Δ.Δ,παγθφζκηα αγνξά). 

Γεληθφηεξα ην Δ.Γ.Λ. κε ηα Γ.Λ.Π/Γ.Π.Υ.Π δηαθέξνπλ σο πξνο: 

                                                 
9 http://el.wikipedia.org/wiki/Διιεληθφ_Γεληθφ_Λνγηζηηθφ_ρέδην 

http://el.wikipedia.org/wiki/????????_??????_?????????_??????
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1)Σα ΓΛΠ είλαη πην ειαζηηθά, γεληθφηεξνπ πεξηερνκέλνπ θαη δηαθνξεηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ απφ 

φηη ην ΔΓΛ. 

2)Tν ΔΓΛ πξνβιέπεη ζεηξά θαλφλσλ πνπ πξέπεη λα αθνινπζνχληαη ζηελ πξάμε ελψ ηα Γ.Λ.Π 

απνζθνπνχλ ζηελ θαζηέξσζε εληαίσλ αξρψλ πνπ ζπλζέηνπλ ην πιαίζην ηεο ινγηζηηθήο πξαθηηθήο. 

3)Οη απαηηήζεηο ησλ Γ.Λ.Π δελ είλαη ηφζν ιεπηνκεξείο θαη απζηεξέο φπσο απηέο ηνπ ΔΓΛ. 

4)Σα ΓΠΛ δελ νξίδνπλ ινγαξηαζκνχο πνπ πξέπεη λα ηεξνχλ νη επηρ/ζεηο γηα ηελ θαηαρψξεζε ησλ 

ινγηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ. 

 

 

Κεθ. 3 Γηαθνξέο Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Πιεξνθόξεζεο θαη Διιεληθώλ Λνγηζηηθώλ Πξνηύπσλ.  
 ηηο ζειίδεο πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδνληαη νη θπξηφηεξεο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ Γηεζλψλ 

Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (ΓΛΠ) θαη ησλ Διιεληθψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (ΔΛΠ). Γηα θάζε 

πξφηππν παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθά ην πεξηερφκελφ ηνπ θαη γίλεηαη αλαθνξά ζην ζεκείν φπνπ ε 

Διιεληθή Ννκνζεζία αλαιχεη ην ζέκα πνπ αθνξά ην πξφηππν. Έπεηηα παξαηίζεληαη νη δηαθνξέο 

κεηαμχ ησλ πξνηχπσλ. 
 

 

3.1 Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνληθήο Πιεξνθφξεζεο. 
3.1.1 Γ.Λ.Π 1-Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ  

 Σν παξφλ Πξφηππν πεξηγξάθεη ηε βάζε παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

γεληθήο ρξήζεο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ζπγθξηζηκφηεηα ηφζν κε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ 

πξνεγνχκελσλ πεξηφδσλ ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο φζν θαη κε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

άιισλ νηθνλνκηθψλ νληνηήησλ. Θέηεη γεληθέο απαηηήζεηο γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηε δνκή ηνπο θαη ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ην 

πεξηερφκελφ ηνπο. θνπφο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη λα παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά 

κε ηελ νηθνλνκηθή ζέζε, ηελ επίδνζε θαη ηηο ηακηαθέο ξνέο ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο, πνπ είλαη 

ρξήζηκεο γηα ηηο νηθνλνκηθέο απνθάζεηο επξένο θχθινπ ρξεζηψλ. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

παξνπζηάδνπλ επίζεο ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαρείξηζεο απφ ηε δηνίθεζε. χκθσλα κε ην ΓΛΠ 1 νη 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απνηεινχληαη απφ ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 

(α) Ηζνινγηζκφο (Balance sheet) 

(β) Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ Υξήζεο (Income Statement) 

(γ) Πίλαθαο Μεηαβνιψλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ (Changes In Equity) 

(δ) Καηάζηαζε Σακεηαθψλ Ρνψλ (Cash Flow Statement) 

(ε) Δπεμεγεκαηηθέο εκεηψζεηο επί ησλ Καηαζηάζεσλ ή Πξνζάξηεκα (Notes to the Financial 

Statement). 

 

 

3.1.2 Δ.Γ.Λ.-Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο. 

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

Καηαζηάζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη πνπ πξέπεη λα ηεξνχληαη είλαη: 

(α) Ηζνινγηζκφο. 

(β) Λνγαξηαζκφο απνηειεζκάησλ ρξήζεο. 

(γ) Πίλαθαο δηάζεζεο απνηειεζκάησλ. 

(δ) Πξνζάξηεκα. 

 ε φηη αθνξά ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ζπληάζνπλ ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο,ε 

Διιεληθή Ννκνζεζία δε πξνβιέπεη ηνλ Πίλαθα Γηάζεζεο Απνηειεζκάησλ. Να ζεκεησζεί επίζεο φηη 

νη εηζεγκέλεο ζην Υ.Α.Α εηαηξίεο, κε απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο,ππνρξενχληαη ζηε 

παξνπζίαζε ηεο Καηάζηαζεο Σακεηαθψλ Ρνψλ, ε νπνία αλαιχεη ηηο ηακεηαθέο ξνέο ηαμηλνκεκέλεο 
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αλά δξαζηεξηφηεηα (επελδχζεηο,ρξεκαηνδφηεζεηο θηι).
10 

 
 
3.1.3 Γηαθνξέο κεηαμχ Διιεληθήο Ννκνζεζίαο θαη Γ.Λ.Π 1. 

  •Πίλαθαο Γηάζεζεο Απνηειεζκάησλ. Οη δηαθνξέο πνπ παξαηεξνχληαη ζρεηηθά κε ηηο 

δεκνζηεπκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη θαηαξρήλ φηη ζηελ Διιάδα δελ απαηηείηαη ε ζχληαμε 

ηεο Καηάζηαζεο Μεηαβνιψλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ θαη ην θελφ θαιχπηεηαη ελ κέξεη απφ ηνλ Πίλαθα 

Γηάζεζεο Απνηειεζκάησλ. Όκσο ζηηο ελνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο δελ απαηηείηαη ε θαηάξηηζε ηνπ 

Πίλαθα Γηάζεζεο Απνηειεζκάησλ. Δπνκέλσο, ππάξρεη πηζαλφηεηα λα πεξηιακβάλνληαη ζθάικαηα 

ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απνηειεζκάησλ ρξήζεσο πνπ δεκνζηεχνληαη, ηα νπνία 

νχηε απφ ηνπο ειεγθηέο κπνξνχλ πάληνηε λα επηζεκαίλνληαη, αιιά θαη φηαλ επηζεκαίλνληαη δελ 

ππάξρεη ην ζαθέο πιαίζην, ψζηε λα γίλεηαη πάληνηε ε αλαγθαία ινγηζηηθή εγγξαθή. Καηά ηελ 

Διιεληθή Ννκνζεζία θαηαξηίδεηαη σο μερσξηζηφ ηκήκα ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ελψ 

ζχκθσλα κε ην Γ.Λ.Π δελ απαηηείηαη. Ζ αληίζηνηρε πιεξνθνξία πνπ ρξεηάδεηαη, πξνθχπηεη απφ ηνλ 

πίλαθα Μεηαβνιψλ Καζαξήο Θέζεο. 

•Καηάζηαζε Σακεηαθώλ Ρνώλ. Καηά ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία θαηαξηίδεηαη κόλν απφ ηηο εηαηξίεο 

πνπ είλαη εηζεγκέλεο ζε Υξεκαηηζηήξηα Αμηψλ ελψ θαηά ην Γ.Λ.Π θαζίζηαηαη ππνρξεσηηθή ε 

θαηάξηηζε ηεο,αθνχ καο δίλεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ κεηαβνιή ζηελ θαζαξή πεξηνπζία θαη 

ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή δνκή κηαο εηαηξείαο,γηα ηηο δπλαηφηεηέο κηαο εηαηξείαο λα επεξεάδεη ηα 

πνζά θαη ην ρξφλν ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ γηα λα ηηο πξνζαξκφδεη ζηελ αιιαγή ησλ ζπλζεθψλ θαη 

ησλ επθαηξηψλ θηι. 

•Πίλαθαο Μεηαβνιώλ Καζαξήο Θέζεο. Καηά ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία δελ θαζίζηαηαη 

ππνρξεσηηθφο ν πίλαθαο.Οη πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδνληαη,παξέρνληαη ζρεηηθά απφ ηνλ Πίλαθα 

Γηάζεζεο Απνηειεζκάησλ. Καηά ην Γ.Λ.Π ε ζχληαμε ηνπ ζεσξείηαη ππνρξεσηηθή γηαηί καο δίλεη 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο κεηαβνιέο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο (αχμεζε 

θεθαιαίνπ, επηρνξεγήζεηο, αλαπξνζαξκνγέο) θαη θαηά ηε ιήμε ηεο ρξήζεο κέζσ ηεο δηαλνκήο 

απνηειεζκάησλ. 

•Πξνζάξηεκα. Καηά ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία (Ν.2190/1920) είλαη αξθεηά ζπλνπηηθφ ρσξίο 

πνιιέο νδεγίεο θαη επεμεγήζεηο ελψ ζχκθσλα κε ην Γ.Λ.Π πεξηέρεη επηκέξνπο αλάιπζε θαη 

πιεξνθνξίεο επί ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ψζηε λα θαιπθζνχλ ηπρφλ θελά θαη αηέιεηεο πνπ 

δεκηνπξγνχληαη απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

 Σα ΓΛΠ απαηηνχλ ηελ παξνπζίαζε πνιχ πεξηζζφηεξσλ πιεξνθνξηψλ, απφ φηη απαηνχληαη 

ζχκθσλα κε ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία.Δπίζεο, πξέπεη λα γλσζηνπνηνχληαη ε έδξα θαη ε λνκηθή 

κνξθή ηεο επηρείξεζεο, ε ρψξα ίδξπζεο, κηα πεξηγξαθή ηεο θχζεο ησλ εξγαζηψλ θαη ησλ 

θπξηφηεξσλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο, ε επσλπκία ηεο κεηξηθήο αλ πξφθεηηαη γηα φκηιν επηρεηξήζεσλ 

θαη ν αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ ζην ηέινο ηεο ρξήζεο ή ν κέζνο φξνο θαηά ηε δηάξθεηα απηήο. 

Αμίδεη επίζεο λα ζεκεησζεί φηη ε πηνζέηεζε ηνπ ΓΛΠ 1 δελ επεξεάδεη ηελ Καζαξή Θέζε θαη ηα 

Απνηειέζκαηα Υξήζεσο ηεο εηαηξίαο πνπ ην εθαξκφδεη.
11

       

 
 
3.2.1 Γ.Λ.Π 2-Απνζέκαηα 

 Ο ζθνπφο απηνχ ηνπ Πξνηχπνπ είλαη λα πξνδηαγξάςεη ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ 

απνζεκάησλ. Έλα βαζηθφ ζέκα ηεο ινγηζηηθoπνίεζεο ησλ απνζεκάησλ είλαη ην πνζφ ηνπ θφζηνπο 

πνπ αλαγλσξίδεηαη σο πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν θαη κεηαθέξεηαη ζε λέν κέρξηο φηνπ αλαγλσξηζηνχλ ηα 

ζρεηηδφκελα έζνδα. Σν Πξφηππν απηφ παξέρεη νδεγίεο γηα ηνλ ηξφπν πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφζηνπο 

θαη ηελ ελ ζπλερεία αλαγλψξηζή ηνπ σο έμνδν, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο νπνηαζδήπνηε ππνηίκεζεο 

ηεο ινγηζηηθήο αμίαο κέρξη ηελ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία. Δπίζεο παξέρεη νδεγίεο σο πξνο ηνπο 

ηχπνπο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφζηνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θνζηνιφγεζε ησλ απνζεκάησλ. 
                                                 
10 http://www.taxheaven.gr/pages/ias/load/7785 

11 http://nefeli.lib.teicrete.gr/browse/sdo/log/2009/MelesanakiAnna/attached-document/melesanaki.pdf 

http://www.taxheaven.gr/pages/ias/load/7785
http://nefeli.lib.teicrete.gr/browse/sdo/log/2009/MelesanakiAnna/attached-document/melesanaki.pdf
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Σν Γ.Λ.Π 2 αζρνιείηαη κε ηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ απνζεκάησλ, ζχκθσλα κε ηελ ινγηζηηθή ηνπ 

ηζηνξηθνχ θφζηνπο. Παξέρεη δειαδή ηνλ νδεγφ γηα ηνλ ηξφπν πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφζηνπο ησλ 

απνζεκάησλ, πνπ θαηαρσξνχληαη σο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κέρξηο φηνπ θαηαζηνχλ έμνδα κε ηελ 

πψιεζή ηνπο θαη ηελ ηπρφλ ππνηίκεζή ηνπο έσο ηε ηε ξεπζηνπνηήζηκε αμία ηνπο. Σα απνζέκαηα 

απνηηκνχληαη ζηελ θαη’ είδνο ρακειφηεξε αμία, κεηαμχ θφζηνπο θαη θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο 

αμίαο ηνπο. Ζ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία είλαη ε ππνινγηδφκελε ηηκή πσιήζεσο θαηά ηελ 

ζπλήζε πνξεία ηεο επηρείξεζεο, κεησκέλε κε ην ππνινγηδφκελν θφζηνο νινθιήξσζεο ηεο 

παξαγσγήο θαη ηεο πψιεζήο ηνπο. Σν θφζηνο ησλ απνζεκάησλ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη φιεο ηηο 

δαπάλεο αγνξάο, ην θφζηνο κεηαηξνπήο θαη ηηο άιιεο δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα λα 

θηάζνπλ ηα απνζέκαηα ζηελ παξνχζα ζέζε θαη θαηάζηαζε. Σν θφζηνο ησλ απνζεκάησλ 

πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηηο κεζφδνπο FIFO ή κέζνπ ζηαζκηθνχ θφζηνπο, εθηφο ησλ απνζεκάησλ 

πνπ δελ αληηθαζίζηαληαη κε κία θαλνληθή ξνή ή πνπ παξάγνληαη θαη δηαρσξίδνληαη γηα εηδηθνχο 

ζθνπνχο, ζηα νπνία ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο ηνπ εμαηνκηθεπκέλνπ θφζηνπο. Δπίζεο, ζχκθσλα κε 

ην Γ.Λ.Π ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη θαη ηα εμήο: 

α)Ζ ινγηζηηθή κέζνδνο απνηίκεζεο ησλ απνζεκάησλ θαη πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφζηνπο απηψλ.  

β)Ζ ζπλνιηθή ινγηζηηθή αμία ησλ απνζεκάησλ θαη ε ινγηζηηθή αμία αλά θαηεγνξία απνζεκάησλ, 

ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο.  

γ)Ζ ινγηζηηθή αμία ησλ απνζεκάησλ πνπ απνηηκήζεθαλ ζηελ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία. 

δ)Σν πνζφ αλάθηεζεο ηεο ππνηηκεκέλεο αμίαο ησλ απνζεκάησλ πνπ θαηαρσξήζεθε σο έζνδν ζηελ 

παξνχζα ρξήζε θαζψο θαη νη ζπλζήθεο πνπ νδήγεζαλ ζηελ αλάθηεζε απηή.  
ε)Ζ ινγηζηηθή αμία ησλ απνζεκάησλ ηα νπνία έρνπλ θαηνρπξσζεί γηα εμαζθάιηζε ππνρξεψζεσλ. 

δ)Ζ αμία ηεο ππνηίκεζεο ησλ απνζεκάησλ ε νπνία θαηαρσξήζεθε ζηα έμνδα ηεο ρξήζεο. 

 
 
3.2.2 Δ.Γ.Λ.-Απνζέκαηα 

 Απνζέκαηα είλαη ηα πιηθά αγαζά πνπ αλήθνπλ ζηελ νηθνλνκηθή κνλάδα, ηα νπνία: 

(1)πξννξίδνληαη λα πσιεζνχλ θαηά ηε ζπλήζε πνξεία ησλ εξγαζηψλ ηεο. 

(2)βξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία ηεο παξαγσγήο θαη πξννξίδνληαη λα πσιεζνχλ φηαλ πάξνπλ ηε 

κνξθή ησλ έηνηκσλ πξντφλησλ. 

(3)πξννξίδνληαη λα αλαισζνχλ γηα ηελ παξαγσγή έηνηκσλ αγαζψλ ή ηελ παξνρή ππεξεζηψλ.  

(4)πξννξίδνληαη λα αλαισζνχλ γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία, ηε ζπληήξεζε ή επηζθεπή, θαζψο θαη ηελ 

ηδηνπαξαγσγή πάγησλ ζηνηρείσλ. 

(5)πξννξίδνληαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε ζπζθεπαζία π.ρ. ησλ παξαγφκελσλ έηνηκσλ πξντφλησλ 

ή ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ πξννξίδνληαη γηα πψιεζε. Σν Δ.Γ.Λ.. νξίδεη φηη ε απνηίκεζε ησλ 

απνζεκάησλ γίλεηαη ζηελ θαη’ είδνο ρακειφηεξε ηηκή κεηαμχ θηήζεο θαη ηξέρνπζαο θαη κφλν αλ ε 

ηξέρνπζα είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ θαζαξή αμία ξεπζηνπνίεζεο, ε απνηίκεζε γίλεηαη ζηε 

ρακειφηεξε απηή αμία. Με ηνλ φξν θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία ελλνείηαη ε εθηηκψκελε ηηκή 

πψιεζεο κεησκέλε κε ην ππνινγηδφκελν θφζηνο παξαγσγηθήο νινθιήξσζεο θαη ην εθηηκψκελν 

θφζηνο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο πψιεζεο. Τπάξρνπλ δηάθνξνη επηηξεπηνί ηξφπνη γηα ηνλ ππνινγηζκφ 

ηνπ θφζηνπο θηήζεσο ησλ απνζεκάησλ φπσο: κέζνδνο ηνπ κέζνπ ζηαζκηθνχ θφζηνπο, κέζνδνο ησλ 

δηαδνρηθψλ ππνινίπσλ (ή θπθινθνξηαθνχ κέζνπ φξνπ), FIFO, LIFO, κέζνδνο ηνπ βαζηθνχ 

απνζέκαηνο, ε κέζνδνο ηνπ εμαηνκηθεπκέλνπ θφζηνπο θαη ε κέζνδνο ηνπ πξφηππνπ θφζηνπο. Ζ 

κέζνδνο ε νπνία επηιέγεηαη ζα πξέπεη λα αθνινπζείηαη πάγηα θαη αιιαγή ηεο επηηξέπεηαη κφλν αλ 

ππάξρεη κεηαβνιή ζπλζεθψλ ή άιινο ζνβαξφο ιφγνο. Ζ ινγηζηηθή αμία ησλ απνζεκάησλ 

θαηαρσξείηαη ζηα έμνδα ηεο ρξήζεσο, ζηελ νπνία θαηαρσξήζεθε ην έζνδν απφ ηελ πψιεζε απηψλ. 

Σα πνζά ηεο ππνηίκεζεο ησλ απνζεκάησλ θαηαρσξνχληαη ζηα έμνδα ηεο ρξήζεσο πνπ πξνέθπςε ε 

ππνηίκεζε. Μηα αλαζηξνθή ηεο ππνηίκεζεο θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα θαηά ηελ ρξήζε ζηε 

νπνία ζπλέβε. Δπνκέλσο, ε πξαθηηθή ηεο ππνηίκεζεο ησλ απνζεκάησλ αθνινπζεί ηελ άπνςε φηη ηα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δελ πξέπεη λα θαηαρσξνχληαη κε επηπιένλ πνζά απφ απηά πνπ αλακέλεηαη λα 
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πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ ηελ πψιεζε ή ηελ ρξήζε ηνπο.
12 

 
 
3.2.3 Γηαθνξέο κεηαμχ Διιεληθήο Ννκνζεζίαο θαη Γ.Λ.Π 2. 

 Αθνινπζψληαο ηηο βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο, πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ηα απνζέκαηα 

απνηηκψληαη ζηε ρακειφηεξε ηηκή αμίαο θηήζεσο, ηεο ηξέρνπζαο ηηκήο ηνπο θαη ηεο θαζαξήο 

ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο ηνπο θαηά ηελ εκέξα θιεηζίκαηνο ηνπ ηζνινγηζκνχ. Σν θφζηνο ησλ 

απνζεκάησλ θαζνξίδεηαη σο ε ηηκνινγηαθή ηνπο αμία πξνζαπμεκέλε κε ηα εηδηθά έμνδα αγνξάο, γηα 

ηα αγνξαδφκελα εκπνξεχκαηα, θαη ην θφζηνο παξαγσγήο, γηα ηα ηδηνπαξαγψκελα πξντφληα. Σα 

ππνιείκκαηα,ηα ππνπξντφληα θαη ηα ειαηησκαηηθά πξντφληα απνηηκψληαη ζηελ θαζαξή ηηκή 

πσιήζεσο ηνπο. Όζνλ αθνξά ηηο γλσζηνπνηήζεηο πνπ πξέπεη λα γίλνληαη ζην πξνζάξηεκα είλαη ε 

αθνινπζνχκελε κέζνδνο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφζηνπο, ε αιιαγή ηεο κεζφδνπ θαη ε αηηηνιφγεζε 

ησλ ζπλζεθψλ απηήο θαζψο θαη ε επίδξαζε ηεο αιιαγήο απηήο ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο. 

 ρεηηθά κε ην θφζηνο θηήζεο ζην ΓΛΠ 2 αλαθέξεηαη πσο ην θφζηνο θηήζεο ησλ 

απνζεκάησλ κπνξεί λα επηβαξπλζεί κε ηφθνπο δαλείσλ, ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο δαλείσλ θαη 

δηαθνξέο πηζηψζεσλ (δηαθνξά κεηαμχ ηεο ηηκήο αγνξάο κε βάζε ηα ζπλήζε πηζησηηθά φξηα θαη ηνπ 

πξαγκαηηθά θαηαβιεζέληνο πνζνχ), ελψ θαηά ηα ΔΛΠ νη δαπάλεο απηέο δελ θνζηνινγνχληαη.  
 Όζνλ αθνξά ηελ θνζηνιφγεζε θαη ηηο κεζφδνπο πξνζδηνξηζκνχ ηεο ηηκήο θηήζεο, ην ΓΛΠ 2 

αλαθέξεη φηη ην θφζηνο ησλ απνζεκάησλ πνπ αληηθαζίζηαληαη κε κηα θαλνληθή ξνή πξνζδηνξίδεηαη 

κφλν κε ηηο κεζφδνπο FIFO ή Μέζνπ ηαζκηθνχ θφζηνπο, ελψ ζχκθσλα κε ηελ Διιεληθή 

λνκνζεζία είλαη δπλαηφλ λα ππνινγηζηεί θαη κε άιιεο κεζφδνπο (π.ρ. LIFO). 

 Δπί ππνηίκεζεο απνζεκάησλ θάησ ηνπ θφζηνπο θηήζεο απηψλ, ην ΓΛΠ 2 νξίδεη φηη ε 

δηαθνξά ππνηίκεζεο βαξχλεη ην θφζηνο ησλ πσιεζέλησλ θαη ζε πεξίπησζε κεηαγελέζηεξεο 

αχμεζεο ηεο αμίαο ξεπζηνπνίεζεο ησλ ππνηηκεκέλσλ απνζεκάησλ, ε δηαθνξά ππνηίκεζεο 

αληηινγίδεηαη θαη ην απνηέιεζκα απφ ηελ πψιεζή ηνπο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηε δηαθνξά: ηηκή 

πώιεζεο-αξρηθό θόζηνο θηήζεο. χκθσλα κε ηα ΔΛΠ, επί ππνηίκεζεο απνζεκάησλ, ε αμία 

απνηίκεζεο ζπληζηά εθεμήο ην θφζηνο θηήζεο θαη δελ αληηινγίδεηαη ε κείσζε ηεο αμίαο ηνπ 

απνζέκαηνο ζε πεξίπησζε κεηαγελέζηεξεο ππεξηίκεζεο ηνπ ππνηηκεκέλνπ απνζέκαηνο. Λφγσ ησλ 

δηαθνξψλ πνπ δηαπηζηψζεθαλ κεηαμχ ηνπ ΓΛΠ 2 θαη ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ππάξρεη ν 

θίλδπλνο λα εκθαλίδεηαη ην θφζηνο θηήζεο ησλ απνζεκάησλ πςειφηεξν ή ρακειφηεξν απφ ην 

πξαγκαηηθφ θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεσο αληίζηνηρα ρακειφηεξα ή πςειφηεξα.  

 
 
3.3.1 Γ.Λ.Π 7-Καηαζηάζεηο Σακεηαθώλ Ρνώλ. 

 θνπφο απηνχ ηνπ Πξνηχπνπ είλαη λα απαηηεί ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ, ζρεηηθά κε ηηο 

ηζηνξηθέο κεηαβνιέο ζηα ηακηαθά δηαζέζηκα θαη ηα ηακηαθά ηζνδχλακα κηαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο 

κέζσ ηεο θαηάζηαζεο ηακηαθψλ ξνψλ, ε νπνία θαηαηάζζεη ηηο ηακηαθέο ξνέο ηεο πεξηφδνπ ζε ξνέο 

απφ ιεηηνπξγηθέο, επελδπηηθέο θαη ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Οη πιεξνθνξίεο σο πξνο ηηο 

ηακηαθέο ξνέο κηαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο είλαη ρξήζηκεο,γηα ηελ παξνρή ζηνπο ρξήζηεο ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κηαο βάζεο γηα λα εθηηκνχλ ηε δπλαηφηεηα ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο 

λα δεκηνπξγεί ηακηαθά δηαζέζηκα θαη ηακηαθά ηζνδχλακα, αιιά θαη ηηο αλάγθεο ηεο νηθνλνκηθήο 

νληφηεηαο λα ρξεζηκνπνηεί απηέο ηηο ηακηαθέο ξνέο. Οη νηθνλνκηθέο απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη 

απφ ηνπο ρξήζηεο,απαηηνχλ κηα εθηίκεζε ηεο δπλαηφηεηαο κηαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο λα 

δεκηνπξγεί ηακηαθά δηαζέζηκα θαη ηακηαθά ηζνδχλακα, θαζψο θαη ηνπ ρξφλνπ θαη ηεο βεβαηφηεηαο 

ηεο δεκηνπξγίαο ησλ δηαζεζίκσλ απηψλ. 

 Σακηαθά δηαζέζηκα είλαη απηά πνπ απνηεινχληαη απφ κεηξεηά ζην ηακείν ηεο νηθνλνκηθήο 

νληφηεηαο θαη απφ θαηαζέζεηο φςεσο απηήο, πνπ κπνξεί λα αλαιεθζνχλ άκεζα. 

 Σακηαθά ηζνδύλακα είλαη νη βξαρππξφζεζκεο,πςειήο ξεπζηφηεηαο επελδχζεηο,πνπ είλαη 

                                                 
12 http://www.taxheaven.gr/pages/ias/load/7786 http://www.mbasociety.gr/uploads/hantzaras.pdf 
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άκεζα κεηαηξέςηκεο ζε ζπγθεθξηκέλα πνζά ηακηαθψλ δηαζεζίκσλ θαη νη νπνίεο ππφθεηληαη ζε 

αζήκαλην θίλδπλν κεηαβνιήο ηεο αμίαο ηνπο.  

 Σακηαθέο ξνέο είλαη ηφζν νη εηζξνέο φζν θαη νη εθξνέο ηακηαθψλ δηαζεζίκσλ θαη ηακηαθψλ 

ηζνδπλάκσλ. 

 Ζ θαηάζηαζε ηακηαθψλ ξνψλ απεηθνλίδεη ηηο ηακηαθέο ξνέο ζηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ, 

ηαμηλνκεκέλεο θαηά ιεηηνπξγηθέο, επελδπηηθέο θαη ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Ζ θαηάηαμε 

θαηά δξαζηεξηφηεηα παξέρεη πιεξνθνξίεο, πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο λα εθηηκνχλ ηελ 

επίδξαζε απηψλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο θαη ην 

πνζφ ησλ ηακηαθψλ δηαζεζίκσλ θαη ησλ ηακηαθψλ ηεο ηζνδχλακσλ. 

 Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο: Οη ηακηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

πξνέξρνληαη βαζηθά απφ ηηο θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο δεκηνπξγίαο εζφδσλ ηεο νηθνλνκηθήο 

νληφηεηαο. Πξνέξρνληαη γεληθά απφ ζπλαιιαγέο θαη άιια γεγνλφηα πνπ ππεηζέξρνληαη ζηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ θαζαξνχ θέξδνπο ή ηεο δεκίαο (εηζπξάμεηο απφ ηελ πψιεζε αγαζψλ θαη ηελ 

παξνρή ππεξεζηψλ, εηζπξάμεηο απφ δηθαηψκαηα εθκεηάιιεπζεο, ακνηβέο, πξνκήζεηεο θαη άιια 

έζνδα, θαηαβνιέο κεηξεηψλ πξνο πξνκεζεπηέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, θαηαβνιέο κεηξεηψλ πξνο 

εξγαδνκέλνπο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπο θηι). Σν πνζφ ησλ ηακηαθψλ ξνψλ πνπ πξνέξρεηαη απφ 

ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο είλαη έλαο δείθηεο-θιεηδί ηεο έθηαζεο ζηελ νπνία νη δξαζηεξηφηεηεο 

ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο έρνπλ δεκηνπξγήζεη επαξθείο ηακηαθέο ξνέο γηα λα εμνθινχλ δάλεηα, λα 

δηαηεξνχλ ηελ επηρεηξεκαηηθή ηθαλφηεηα ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο, λα πιεξψλνπλ κεξίζκαηα θαη 

λα γίλνπλ λέεο επελδχζεηο, ρσξίο πξνζθπγή ζε εμσηεξηθέο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο. Ζ νηθνλνκηθή 

νληφηεηα ζα εκθαλίδεη ηηο ηακηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ρξεζηκνπνηψληαο: 

α)Άκεζε κέζνδν: Ζ άκεζε κέζνδνο παξέρεη πιεξνθνξίεο, πνπ κπνξεί λα είλαη ρξήζηκεο ζηελ 

εθηίκεζε κειινληηθψλ ηακηαθψλ ξνψλ θαη νη νπνίεο δελ είλαη πξνζηηέο κε ηελ έκκεζε κέζνδν. 

χκθσλα κε ηελ άκεζε κέζνδν, πιεξνθνξίεο γηα ηηο θχξηεο θαηεγνξίεο αθαζάξηζησλ εηζπξάμεσλ 

θαη αθαζάξηζησλ θαηαβνιψλ κεηξεηψλ κπνξεί λα αληινχληαη είηε απφ ηα ινγηζηηθά βηβιία ηεο 

επηρείξεζεο είηε απφ ηελ αλακφξθσζε ησλ πσιήζεσλ,ηνπ θφζηνπο πσιεζέλησλ (ησλ ηφθσλ θαη 

ζπλαθψλ εζφδσλ θαη εμφδσλ θαη παξφκνησλ επηβαξχλζεσλ,πξνθεηκέλνπ γηα ηξάπεδεο) θαη άιισλ 

ζηνηρείσλ ηεο θαηάζηαζεο ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ. 

β)Έκκεζε κέζνδν: Οη θαζαξέο ηακηαθέο ξνέο απφ ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο πξνζδηνξίδνληαη 

κε ηελ πξνζαξκνγή ηνπ θαζαξνχ θέξδνπο ή ηεο δεκίαο κε βάζε ηηο επηδξάζεηο είηε απφ ηηο 

κεηαβνιέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ζηα απνζέκαηα θαη ζηηο ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο θαη ηνπο 

πιεξσηένπο ινγαξηαζκνχο, είηε απφ ηα κε ηακηαθά ζηνηρεία,φπσο νη απνζβέζεηο, νη πξνβιέςεηο, νη 

αλαβαιιφκελνη θφξνη, ηα κε πξαγκαηνπνηεκέλα θέξδε θαη δεκίεο απφ μέλα λνκίζκαηα, ηα 

αδηαλέκεηα θέξδε ζπγγελψλ εηαηξεηψλ θαη ηα δηθαηψκαηα ηεο κεηνςεθίαο.  

 Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο: Ζ γλσζηνπνίεζε ησλ ηακηαθψλ ξνψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ 

επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο είλαη ζεκαληηθή, γηαηί νη ηακηαθέο ξνέο αληηπξνζσπεχνπλ ηελ έθηαζε 

θαηά ηελ νπνία έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί δαπάλεο γηα πεγέο πνπ πξννξίδνληαη λα δεκηνπξγήζνπλ 

κειινληηθά έζνδα θαη ηακηαθέο ξνέο (θαηαβνιέο κεηξεηψλ γηα ηελ απφθηεζε ελζσκάησλ παγίσλ, 

άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ινηπψλ καθξνπξφζεζκσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ,εηζπξάμεηο 

απφ πσιήζεηο ελζσκάησλ παγίσλ, άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ινηπψλ καθξνπξφζεζκσλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, θαηαβνιέο κεηξεηψλ γηα ηελ απφθηεζε ζπκκεηνρψλ ζην θεθάιαην άιισλ 

νηθνλνκηθψλ νληνηήησλ). 

 Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο: Ζ μερσξηζηή γλσζηνπνίεζε ησλ ηακηαθψλ ξνψλ πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηηο ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο είλαη ζεκαληηθή, γηαηί είλαη ρξήζηκε ζηελ 

πξνεθηίκεζε ησλ αμηψζεσλ πάλσ ζηηο κειινληηθέο ηακηαθέο ξνέο απφ ηνπο ρξεκαηνδφηεο ηεο 

νηθνλνκηθήο νληφηεηαο.
13 

 

 

                                                 
13 http://www.taxheaven.gr/pages/ias/load/7787 
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3.3.2 Δ.Γ.Λ.-Καηαζηάζεηο Σακεηαθψλ Ρνψλ 

 Μέρξη πξηλ ηελ εθαξκνγή ησλ Γ.Λ.Π. ζηελ Διιάδα, φζεο αλψλπκεο εηαηξείεο είραλ κεηνρέο 

ή άιιεο θηλεηέο αμίεο εηζεγκέλεο ζε νξγαλσκέλε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά ήηαλ ππνρξεσκέλεο λα 

ζπληάζζνπλ Καηάζηαζε Σακεηαθψλ Ρνψλ θαη λα ηελ δεκνζηεχνπλ ζην Δηήζην Γειηίν ηνπο θάζε 

ρξφλν ζχκθσλα κε ηηο απνθάζεηο ηνπ Γ.. ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο (5/204/14-11-00 θαη 

7/732/15-02-06). Καηφπηλ, κε ηελ ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ, 

φζεο εηαηξείεο είλαη ππνρξεσκέλεο λα ηεξνχλ ηα Γ.Λ.Π. πξέπεη λα ζπληάζζνπλ θαη ηελ Καηάζηαζε 

Σακεηαθψλ Ρνψλ, θαζψο είλαη κία απφ ηηο πέληε θαηαζηάζεηο πνπ ζπλζέηνπλ κία πιήξε ζεηξά 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ζχκθσλα κε ηα Γ.Λ.Π.Με ηειεπηαία ηξνπνπνίεζε (Ν.3487/2006) πνπ 

έγηλε ζηνλ Κ.Ν.2190/1920, φζεο αλψλπκεο εηαηξείεο ζπληάζζνπλ ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ησλ νπνίσλ κεηνρέο ή άιιεο θηλεηέο αμίεο δελ είλαη εηζεγκέλεο ζε νξγαλσκέλε 

ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά, θαζψο θαη νη ελνπνηνχκελεο ζε απηέο επηρεηξήζεηο θαηαξηίδνπλ, 

επηπξνζζέησο, Καηάζηαζε Μεηαβνιψλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ, θαζψο θαη Καηάζηαζε Σακεηαθψλ Ρνψλ. 

Οη ηακεηαθέο ξνέο εκθαλίδνληαη κε βάζε ηελ έκκεζε κέζνδν (θαζαξέο ξνέο απφ πιεξσκέο θαη 

εηζπξάμεηο), ελψ δελ πξνβιέπεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε ηεο άκεζεο κεζφδνπ (αλακφξθσζε θεξδψλ 

ρξήζεσο).
14

 

 

 

3.3.3 Γηαθνξέο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο θαη Γ.Λ.Π 7 

 Ζ βαζηθή δηαθνξά ππφθεηηαη ζηελ εθαξκνγή ησλ κεζφδσλ κε ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία λα 

αλαγλσξίδεη κφλν ηελ έκκεζε κέζνδν ελψ ην Γ.Λ.Π θαη ηηο δχν (έκκεζε θαη άκεζε). 

 
 
3.4.1 Γ.Λ.Π 8-Λνγηζηηθέο Πνιηηηθέο, Αιιαγέο ζηηο Λνγηζηηθέο Δθηηκήζεηο θαη Λάζε. 

 Ο ζθνπφο απηνχ ηνπ Πξνηχπνπ είλαη λα πξνδηαγξάςεη ηα θξηηήξηα γηα ηελ επηινγή θαη ηε 

κεηαβνιή ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ, καδί κε ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ θαη ηε γλσζηνπνίεζε ησλ 

κεηαβνιψλ ζηηο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο, ηηο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη ηηο δηνξζψζεηο ιαζψλ. Σν 

Πξφηππν επηδηψθεη λα εληζρχζεη ηε ζρεηηθφηεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο θαη ηε ζπγθξηζηκφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απηψλ ζε βάζνο 

ρξφλνπ θαη κε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο άιισλ νηθνλνκηθψλ νληνηήησλ. 

 Σν πξφηππν απηνχ έρεη σο ζθνπφ ηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ κηαο επηρείξεζεο, 

φπσο απηά πξνθχπηνπλ απφ ηηο ζπλήζεηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο, ηα αζπλήζηζηα ζηνηρεία θαη ηελ 

αιιαγή ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ ή ηηο αιιαγέο ζηνπο θαη' εθηίκεζε ινγηζηηθνχο ππνινγηζκνχο ή ηελ 

δηφξζσζε ζεκειησδψλ ιαζψλ, ιάζεδειαδή πνπ έρνπλ γίλεη θαηά ηελ θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ζε κία ή πεξηζζφηεξεο ρξήζεηο θαη είλαη ηέηνηαο ζεκαζίαο, ψζηε νη θαηαζηάζεηο λα 

κελ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ αμηφπηζηεο. Κχξην κέιεκα ηνπ πξνηχπνπ απηνχ είλαη ε δηαηήξεζε ηεο 

απηνηέιεηαο ησλ ρξήζεσλ, δειαδή ε κέξηκλα λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζην ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ 

ηεο επηρείξεζεο φια ηα έζνδα θαη έμνδα πνπ έρνπλ επηηεπρζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

ρξήζεσο, ψζηε λα είλαη δπλαηφο ν ππνινγηζκφο ηνπ θαζαξνχ θέξδνπο ή ηεο δεκίαο πνπ πξνθχπηεη 

απφ θάζε ρξήζε. Φπζηθά απηφ ηζρχεη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη θαλέλα άιιν πξφηππν δελ πξνβιέπεη 

δηαθνξεηηθά φζνλ αθνξά ζην χςνο ησλ εζφδσλ ή ησλ εμφδσλ πνπ ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ 

ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο. 

 Δίλαη ζεκαληηθφ ν ινγαξηαζκφο απνηειεζκάησλ ρξήζεο κηαο επηρείξεζεο λα παξέρεη 

νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία γηα ηα θέξδε ή ηηο δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ κέζα απφ ηηο ζπλήζεηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο, έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηή ε αμηνιφγεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο επηρείξεζεο 

θαηά ηελ ελ ιφγσ πεξίνδν. Έηζη ζα πξέπεη λα παξέρεηαη πιεξνθφξεζε αλαθνξηθά κε ηελ θχζε θαη 

ην χςνο θάζε πνζνχ πνπ ζεσξείηαη ζεκαληηθφ θαη επεξεάδεη ηα απνηειέζκαηα ηεο επηρείξεζεο. 

Δπίζεο ζα πξέπεη λα παξέρνληαη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ αμία ησλ απνζεκάησλ πνπ έρνπλ 

                                                 
14 http://www.e-forologia.gr/cms/viewContents.aspx?id=11115 
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ππνινγηζηεί θαη απνηηκεζεί ζηελ αλακελφκελε θαζαξή πξαγκαηνπνηήζηκε αμία ηνπο θαη 

νπνηαδήπνηε κείσζε απφ επαλεθηίκεζε πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, φπσο θαη γηα ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ έιαβαλ ρψξα κε ζηφρν ηελ αλαδηνξγάλσζε ηεο επηρείξεζεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο νπνηαζδήπνηε πξφβιεςεο ή αληηζηξνθήο πξφβιεςεο έρεη γίλεη γηα ην ζθνπφ 

απηφ. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα παξέρνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο πσιήζεηο πάγησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ, ηελ ζηαδηαθή δηαθνπή ιεηηνπξγίαο φιεο ή κέξνπο ηεο επηρείξεζεο, γηα ηνλ δηαθαλνληζκφ 

λνκηθψλ εθθξεκνηήησλ θαζψο θαη γηα ηελ πψιεζε καθξνπξφζεζκσλ επελδχζεσλ. 

 Με βάζε ηηο γεληθέο νδεγίεο ρεηξηζκνχ ζεκειησδψλ ιαζψλ πνπ πεξηέρνληαη ζε απηφ ην 

πξφηππν, νξίδεηαη φηη ην πνζφ ηεο δηνξζψζεσο ελφο ζεκειηψδνπο ιάζνπο πνπ ζρεηίδεηαη κε 

πξνεγνχκελεο ρξήζεηο πξέπεη λα εκθαλίδεηαη σο δηνξζσηηθφ ζην ππφινηπν έλαξμεο ηνπ 

ινγαξηαζκνχ “Κέξδε εηο λένλ” θαη φπνπ είλαη δπλαηφλ λα παξέρεηαη ζπγθξηηηθή πιεξνθφξεζε. 

Δθηφο φκσο ησλ γεληθψλ νδεγηψλ ηνπ πξνηχπνπ, παξέρεηαη, κέζα απφ απηφ θαη ελαιιαθηηθή 

κέζνδνο ρεηξηζκνχ ηνπ ιάζνπο, θαηά ηελ νπνία, ε δηφξζσζε ηνπ ιάζνπο κπνξεί λα γίλεη κε 

ηαθηνπνίεζε επί ησλ αδηαλέκεησλ θεξδψλ εηο κεηαθνξά. Σν πνζφ ηνπ ιάζνπο πεξηιακβάλεηαη ζηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο, θαζψο θαη ην πνζφ πνπ επεξεάδεη ηα 

ζπγθξηηηθά ζηνηρεία ησλ πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πεξηφδσλ γηα ηηο 

νπνίεο δελ παξέρνληαη ζπγθξηηηθά ζηνηρεία. Γειαδή, ζα πξέπεη νη ζεκεηψζεηο επί ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ λα πεξηιακβάλνπλ αλάιπζε ηνπ χςνπο ηνπ πνζνχ πνπ επεξεάδεη θάζε κηα απφ ηηο 

πεξηφδνπο πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζαλ ζπγθξηηηθή πιεξνθφξεζε. 

 Ζ βαζηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν ηξφπσλ ρεηξηζκνχ ηεο δηφξζσζεο ησλ νπζησδψλ ιαζψλ 

έγθεηηαη ζηνλ ινγαξηαζκφ επί ηνπ νπνίνπ γίλεηαη ε δηφξζσζε. ηελ κελ πξψηε πεξίπησζε, ην ιάζνο 

επηηξέπεηαη λα δηνξζσζεί ζην ινγαξηαζκφ “Κέξδε εηο λένλ” ελψ ζηε δεχηεξε πεξίπησζε απηφ 

κπνξεί λα δηνξζσζεί κέζα απφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ απνηειεζκάησλ ηεο θάζε ρξήζεο. Ο ηξφπνο 

πνπ απεηθνλίδεηαη ε νηθνλνκηθή επίδξαζε πνπ κπνξεί λα πξνθχπηεη κέζα απφ ηελ αιιαγή ησλ 

αθνινπζνχκελσλ ινγηζηηθψλ αξρψλ, έρεη θαζηεξσζεί γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο ζπγθξηζηκφηεηαο ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ δηαδνρηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη αιιαγέο απηέο 

εθαξκφδνληαη αλαδξνκηθά ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο,ζαλ λα είραλ εθαξκνζηεί απφ ηελ πξψηε 

εκέξα ηεο ζπλαιιαγήο, απφ ηελ νπνία πξνέθπςε ην πνζφ πνπ επεξεάδεηαη. Πξέπεη λα ηνληζηεί 

σζηφζν πσο κε ηηο αιιαγέο απηέο δελ γίλεηαη αλαδξνκηθή δηφξζσζε ησλ ππνινίπσλ ησλ θεξδψλ εηο 

λένλ, αιιά δηαθνξνπνηείηαη ην επεξεαδφκελν πνζφ, πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο 

απφ ηελ εκεξνκελία ηεο αιιαγήο ηεο αξρήο. 

 Βαζηδφκελνη ζηηο γεληθέο νδεγίεο απφ ην πξφηππν, αλαθέξνπλ φηη νπνηαδήπνηε δηαθνξά 

πξνθχπηεη απφ ηελ αλαδξνκηθή εθαξκνγή ηεο αιιαγήο ζπγθεθξηκέλεο ινγηζηηθήο αξρήο,  πξέπεη λα 

αληηθαηνπηξίδεηαη θαη ζηα “Aπνηειέζκαηα εηο λένλ”, παξέρνληαο ζπγθξηηηθή πιεξνθφξεζε σο 

πξνο ηελ επίδξαζε ηνπο, φπνπ απηφ είλαη δπλαηφλ. Δίλαη πεξηπηψζεηο φκσο, θαηά ηηο νπνίεο ην πνζφ 

ηεο αλαδξνκηθήο επίδξαζεο δελ κπνξεί λα ππνινγηζηεί επαθξηβψο θαη κε αμηνπηζηία,ηφηε ζα πξέπεη 

λα γίλεηαη κφλν απεηθφληζε ησλ κειινληηθψλ επηδξάζεσλ. Σφηε φκσο, ζα πξέπεη νη ζεκεηψζεηο επί 

ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ν ινγαξηαζκφο απνηειεζκάησλ λα πεξηιακβάλνπλ 

πιεξνθνξίεο, φπσο, ηνπο ιφγνπο πνπ νδήγεζαλ ζηελ αιιαγή ηεο ινγηζηηθήο αξρήο, ην χςνο ηνπ 

πνζνχ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ ελ ιφγσ αιιαγή, νπνηνδήπνηε πνζφ επεξεάδεη ηηο ζπγθξηηηθέο 

νηθνλνκηθέο ρξήζεηο, γηα ηηο νπνίεο δελ παξέρνληαη ζπγθξηηηθά ζηνηρεία θαη ηελ αλαθνξά ζην 

γεγνλφο φηη ηα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία έρνπλ δηαθνξνπνηεζεί αλαιφγσο.
15 

 

 

3.4.2 Δ.Γ.Λ.-Λνγηζηηθέο Πνιηηηθέο, Αιιαγέο ζηηο Λνγηζηηθέο Δθηηκήζεηο θαη Λάζε 

 Όζνλ αθνξά ην πξφηππν ε δηαθνξά κε ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία είλαη φηη ζηα ηζρχνληα 

κέρξη ζήκεξα δελ ππάξρνπλ ζαθείο νδεγίεο γηα ηηο δηνξζψζεηο ζεκειησδψλ ιαζψλ. Ζ δηφξζσζε 

γίλεηαη είηε δηα κέζνπ ηνπ ππνινίπνπ θεξδψλ εηο λένλ,είηε δηα κέζνπ ησλ απνηειεζκάησλ,ρσξίο 

                                                 
15 http://www.taxheaven.gr/pages/ias/load/7788 
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φκσο λα απαηηνχληαη ξεηά θάπνηεο γλσζηνπνηήζεηο. Δπίζεο, δελ ππάξρνπλ δηαηάμεηο γηα ηελ 

επηβνιή αλαδξνκηθήο εθαξκνγήο ή αλαζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. πλήζσο νη 

επηδξάζεηο απφ ηελ αιιαγή ζε ινγηζηηθέο αξρέο,γίλνληαη ζηε ρξήζε πνπ ζπκβαίλνπλ.Δδψ φκσο 

απαηηείηαη γλσζηνπνίεζε κε ζεκείσζε επί ηνπ ηζνινγηζκνχ ή ζην πξνζάξηεκα.Όπσο αλαθέξεη ν 

Κ.Β. “νη πξάμεηο πνπ επεξεάδνπλ ηα απνηειέζκαηα ρξήζεο θαηαρσξνχληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ εληφο 

4 κελψλ απφ ηε ιήμε ηεο ρξήζεο”. Μεηά ηελ εκεξνκελία απηή, νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 

επηρείξεζεο θαζίζηαληαη νξηζηηθέο θαη δελ επηηξέπεηαη λα γίλνληαη εγγξαθέο ηξνπνηεηηθέο ηνπ 

ηζνινγηζκνχ, γεγνλφο πνπ αλ ζπκβεί,κπνξεί λα ραξαθηεξηζηνχλ ηα βηβιία ηεο επηρείξεζεο 

αλαθξηβή. 

 

3.4.3 Γηαθνξέο κεηαμχ Διιεληθήο Ννκνζεζίαο θαη Γ.Λ.Π 8 

 Οη δηαθνξέο πνπ εληνπίδνληαη κεηαμχ Διιεληθήο Ννκνζεζίαο θαη ΓΛΠ είλαη φηη θαηαξρήλ, 

ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ εάλ γίλεη εθνπζίσο κεηαβνιή ζηηο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο, ηφηε ε κεηαβνιή ζα 

πξέπεη λα εθαξκνζηεί αλαδξνκηθά ελψ ζχκθσλα κε ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία ε κεηαβνιή δελ 

εθαξκφδεηαη αλαδξνκηθά. Όζνλ αθνξά ηηο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία δελ 

ππάξρεη ζαθήο νξηζκφο θαη ε επίδξαζε ηεο κεηαβνιήο κίαο ινγηζηηθήο εθηίκεζεο κπνξεί λα 

θαηαρσξεζεί κφλν ζηα Απνηειέζκαηα Υξήζεο (αλαιφγσο αλ αθνξά κφλν ηελ ρξήζε πνπ έγηλε ε 

κεηαβνιή ή θαη κεηαγελέζηεξεο). χκθσλα κε ην Γ.Λ.Π εθηφο απφ ηελ θαηαρψξεζε ζηα 

Απνηειέζκαηα Υξήζεσο, εάλ ε επίδξαζε κεηαβνιήο κηαο ινγηζηηθήο εθηίκεζεο αθνξά ζηνηρείν ηεο 

θαζαξήο ζέζεο ηφηε θαηαρσξείηαη ζηελ Καζαξή Θέζε. Σέινο, ε Διιεληθή Ννκνζεζία δελ 

αληηκεησπίδεη ηα ιάζε πξνγελέζηεξσλ πεξηφδσλ, εθηφο απφ ηηο δηαθνξέο ζην θφξν εηζνδήκαηνο 

πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ, φπνπ πξνβιέπεηαη ε ηήξεζε ζρεηηθνχ ινγαξηαζκνχ.
16 

 

 

3.5.1 Γ.Λ.Π 10-Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Ιζνινγηζκνύ. 

 Ο ζθνπφο απηνχ ηνπ Πξνηχπνπ είλαη λα πξνδηαγξάςεη: α) πφηε κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα 

πξέπεη λα πξνζαξκφδεη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο γηα γεγνλφηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ 

ηζνινγηζκνχ, β) ηηο γλσζηνπνηήζεηο πνπ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα πξέπεη λα παξέρεη ζρεηηθά κε ηελ 

εκεξνκελία πνπ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εγθξίζεθαλ γηα έθδνζε θαη ζρεηηθά κε γεγνλφηα κεηά 

ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. Γεγνλφηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ είλαη εθείλα ηα 

γεγνλφηα επλντθά θαη κε επλντθά, πνπ ζπκβαίλνπλ κεηαμχ ηεο εκεξνκελίαο ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη 

ηεο εκεξνκελίαο θαηά ηελ νπνία νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εγθξίλνληαη γηα έθδνζε. Γχν ηχπνη 

γεγνλφησλ κπνξνχλ λα εμαηνκηθεπηνχλ: I) εθείλα πνπ παξέρνπλ πεξαηηέξσ απφδεημε ησλ ζπλζεθψλ 

πνπ ππήξμαλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνιν γηζκνχ(δηνξζσηηθά γεγνλφηα κεηά ηελ εκεξνκελία 

ηνπ ηζνινγηζκνχ), ii) εθείλα ηα νπνία είλαη ελδεηθηηθά ησλ ζπλζεθψλ πνπ πξνέθπςαλ 

κεηαγελέζηεξα απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ (κε δηνξζσηηθά γεγνλφηα κεηά ηελ 

εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ). Ζ επηρείξεζε ζα πξέπεη λα αλακνξθψλεη ηηο νηθνλνκηθέο ηεο 

θαηαζηάζεηο, γηα κεηαγελέζηεξα ηεο εκεξνκελίαο ηνπ Ηζνινγηζκνχ γεγνλφηα, ηα νπνία παξέρνπλ 

απφδεημε φηη πξνυπήξραλ ηεο εκεξνκελίαο ηνπ Ηζνινγηζκνχ. Αληίζεηα δελ ζα πξέπεη λα 

αλακνξθψλνληαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα γεγνλφηα κεηαγελέζηεξα ηεο εκεξνκελίαο 

θιεηζίκαηνο ηνπ Ηζνινγηζκνχ, επεηδή δελ αθνξνχλ ηηο ζπλζήθεο πνπ ππήξραλ ηελ εκεξνκελία 

θιεηζίκαηνο ηνπ Ηζνινγηζκνχ. 

 Γηνξζσηηθά γεγνλφηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ: Ζ νηθνλνκηθή νληφηεηα ζα 

πξέπεη λα πξνζαξκφδεη ηα πνζά πνπ έρνπλ αλαγλσξηζηεί ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο γηα λα 

αληαλαθινχλ ηα δηνξζσηηθά γεγνλφηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. Παξαδείγκαηα είλαη: 

α) ε ιήςε ηεο πιεξνθνξίαο κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ φηη έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν 

ήηαλ απνκεησκέλν θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ ή φηη ην πνζφ κηαο δεκίαο απνκείσζεο 

πνπ είρε αλαγλσξηζηεί πξνεγνπκέλσο γηα απηφ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ρξεηάδεηαη λα 

                                                 
16http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/single_market_services/financial_services_general_framewor

k/l26040_el.htm 
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πξνζαξκνζηεί (ε πηψρεπζε ελφο πειάηε, πνπ ζπκβαίλεη κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ, 

ζπλήζσο, επηβεβαηψλεη φηη κηα δεκία ππήξρε θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ απφ εκπνξηθέο 

απαηηήζεηο θαη φηη ε νηθνλνκηθή νληφηεηα ρξεηάδεηαη λα πξνζαξκφζεη ηε ινγηζηηθή αμία ηεο 

εκπνξηθήο απαίηεζεο, ε πψιεζε απνζεκάησλ κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ κπνξεί λα 

παξέρεη απφδεημε ζρεηηθά κε ηελ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ 

ηζνινγηζκνχ). 

β) ν πξνζδηνξηζκφο,κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ, ηνπ θφζηνπο ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ πνπ απνθηήζεθαλ ή ηνπ πξντφληνο απφ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ πσιήζεθαλ, πξηλ 

απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. 

 Με δηνξζσηηθά γεγνλφηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ: Ζ νηθνλνκηθή νληφηεηα 

δελ πξέπεη λα πξνζαξκφδεη ηα πνζά πνπ έρνπλ αλαγλσξηζηεί ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 

ψζηε λα αληαλαθινχλ ηα κε δηνξζσηηθά γεγνλφηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. 

Παξάδεηγκα απνηεινχλ: κηα πηψζε ζηελ ηξέρνπζα αμία ησλ επελδχζεσλ κεηαμχ ηεο εκεξνκελίαο 

ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη ηεο εκεξνκελίαο πνπ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εγθξίλνληαη γηα έθδνζε. 

Τπφ θαλνληθέο ζπλζήθεο, ε πηψζε ζηελ ηξέρνπζα αμία δελ αθνξά ηελ θαηάζηαζε ησλ επελδχζεσλ 

θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ,αιιά αληαλαθιά πεξηζηάζεηο πνπ έρνπλ πξνθχςεη 

κεηαγελέζηεξα. πλεπψο, κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα δελ πξνζαξκφδεη ηα πνζά πνπ έρνπλ 

αλαγλσξηζηεί ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο γηα ηηο επελδχζεηο. Οκνίσο, ε νηθνλνκηθή νληφηεηα 

δελ ελεκεξψλεη ηα πνζά πνπ γλσζηνπνηνχληαη γηα ηηο επελδχζεηο θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ 

ηζνινγηζκνχ.  

 Σν ΓΛΠ 10 θαζνξίδεη επίζεο ηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ θαζψο θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζα 

πξέπεη λα παξέρεη κία επηρείξεζε σο πξνο ηε δηαλνκή κεξηζκάησλ. Αλ ηα κεξίζκαηα πξνο θαηφρνπο 

ηίηισλ πξνηείλνληαη ή αλαθνηλψλνληαη κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ, ε επηρείξεζε δελ ζα 

πξέπεη λα ηα θαηαρσξεί σο ππνρξέσζε θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ. Σα κεξίζκαηα απηά 

ζα πξέπεη λα γλσζηνπνηνχληαη (ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 1) είηε ζηνλ Ηζνινγηζκφ ζαλ δηάζεζε κέζα 

ζηα ζηνηρεία ηεο θαζαξήο ζέζεο ή ζηηο Δπεμεγεκαηηθέο εκεηψζεηο επί ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ.  

 Αθφκε, ην Πξφηππν νξίδεη φηη αλ ε Γηνίθεζε κηαο εηαηξίαο πξνηίζεηαη κεηά ηελ εκεξνκελία 

ηνπ Ηζνινγηζκνχ λα ξεπζηνπνηήζεη ηελ επηρείξεζε είηε λα παχζεη ηελ ιεηηνπξγία ηεο, νη 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο δελ ζα πξέπεη λα θαηαξηίδνληαη κε βάζε ηελ αξρή ηεο ζπλέρηζεο ηεο 

δξαζηεξηφηεηάο ηεο. Όζνλ αθνξά ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζα πξέπεη λα γλσζηνπνηείηαη απφ ηελ 

επηρείξεζε ε εκεξνκελία ηεο έγθξηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαζψο θαη ην πνηφο έδσζε 

απηήλ ηελ έγθξηζε. ε πεξίπησζε πνπ νη ηδηνθηήηεο ηεο επηρείξεζεο ή άιινη έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα 

ηξνπνπνίεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κεηά ηελ έθδνζή ηνπο ην γεγνλφο απηφ ζα πξέπεη λα 

γλσζηνπνηείηαη. Σέινο,αλ κία επηρείξεζε ιακβάλεη πιεξνθνξίεο κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ 

Ηζνινγηζκνχ ζρεηηθά κε ζπλζήθεο πνπ ππήξραλ θαηά ηελ εκεξνκελία απηή,ζα πξέπεη λα 

ελεκεξψλνληαη αληίζηνηρα νη γλσζηνπνηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο πιεξνθνξίεο απηέο.
17 

 

 

3.5.2 Δ.Γ.Λ.-Γεγνλφηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ. 

 Καηά ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία αλαθέξεηαη φηη ηα κεξίζκαηα αλαγλσξίδνληαη θαη 

θαηαρσξνχληαη φηαλ εγθξίλνληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο εηαηξίαο θαη ρσξίο ηελ ηειηθή 

έγθξηζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ. Ζ αλαγλψξηζε ηνπ κεξίζκαηνο σο ππνρξέσζε 

αλαγλσξίδεηαη ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα εγθξηζνχλ. 

 

 

3.5.3 Γηαθνξέο κεηαμχ Διιεληθήο Ννκνζεζίαο θαη Γ.Λ.Π 10. 

 ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία δελ ππάξρνπλ ζαθείο θαλφλεο δηάθξηζεο θαη νδεγίεο γηα ηε 
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ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε γεγνλφησλ κεηαγελέζηεξσλ ηεο εκεξνκελίαο ηνπ Ηζνινγηζκνχ, νχηε θαη 

θαζνξίδεηαη πνηα είλαη ε πεξίνδνο κεηαγελέζηεξε ηνπ Ηζνινγηζκνχ. Μφλν νξηζκέλα απφ ηα πην 

ζεκαληηθά γεγνλφηα απνθαιχπηνληαη κε ηελ έθζεζε ηνπ Γ. πξνο ηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ 

κεηφρσλ. ρεηηθά κε ηα κεξίζκαηα θαηαρσξνχληαη ζχκθσλα κε ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία ζε θάζε 

πεξίπησζε σο ππνρξέσζε,εθηφο αλ πξννξίδνληαη γηα αχμεζε ηνπ Κεθαιαίνπ νπφηε θαηαρσξνχληαη 

ζηελ Καζαξή Θέζε. Αληίζεηα,κε βάζε ην ΓΛΠ 10, κφλν ηα κεξίζκαηα πιεξσηέα πνπ 

αλαθνηλψλνληαη πξηλ ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ θαηαρσξνχληαη σο ππνρξέσζε, ελψ εάλ 

γλσζηνπνηνχληαη κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ ηφηε θαηαρσξνχληαη είηε ζηελ Καζαξή 

Θέζε, είηε ζηηο Δπεμεγεκαηηθέο εκεηψζεηο. Γηα ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ζπληξέρεη ιφγνο λα 

κελ θαηαξηηζηνχλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο ζπλερηδφκελεο 

δξαζηεξηφηεηαο, ε Διιεληθή Ννκνζεζία δελ απαηηεί θάπνηα γλσζηνπνίεζε, παξά κφλν νη ειεγθηέο 

ελδερνκέλσο λα πξνβνχλ ζε ζρεηηθή παξαηήξεζε ζην Πηζηνπνηεηηθφ Διέγρνπ. 

 

 

3.6.1 Γ.Λ.Π 11-Καηαζθεπαζηηθέο πκβάζεηο 

 θνπφο απηνχ ηνπ Πξνηχπνπ είλαη λα θαζνξίζεη ηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ηνπ θφζηνπο θαη 

ησλ εζφδσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ζπκβάζεηο θαηαζθεπήο. Λφγσ ηεο θχζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο 

πνπ αλαιακβάλεηαη ζηηο ζπκβάζεηο θαηαζθεπήο, ε εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ε ζπκβαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα αξρίδεη θαη ε εκεξνκελία πνπ ε δξαζηεξηφηεηα νινθιεξψλεηαη ζπλήζσο εκπίπηνπλ 

ζε δηαθνξεηηθέο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο. πλεπψο, ην βαζηθφ ζέκα γηα ηε ινγηζηηθή παξαθνινχζεζε 

ησλ ζπκβάζεσλ θαηαζθεπήο είλαη ε θαηαλνκή ησλ ζπκβαηηθψλ εζφδσλ θαη ηνπ θφζηνπο ζηηο 

ινγηζηηθέο πεξηφδνπο θαηά ηηο νπνίεο εθηειείηαη ην θαηαζθεπαζηηθφ έξγν. Σν Πξφηππν 

ρξεζηκνπνηεί ηα θξηηήξηα αλαγλψξηζεο πνπ θαζηεξψλνληαη ζην πιαίζην γηα ηελ θαηάξηηζε θαη 

παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ,γηα λα θαζνξίζεη πφηε ηα ζπκβαηηθά έζνδα θαη ην 

ζπκβαηηθφ θφζηνο πξέπεη λα αλαγλσξίδνληαη σο έζνδα θαη έμνδα ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ 

απνηειεζκάησλ.  Δπίζεο,παξέρεη πξαθηηθή θαζνδήγεζε γηα ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ θξηηεξίσλ. 

 Ζ ζχκβαζε θαηαζθεπήο έξγνπ είλαη ζηελ νπζία ε ζπκθσλία κεηαμχ ελφο θαηαζθεπαζηή θαη 

ηνπ πειάηε γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ κέζα ζε έλα ζπκθσλεκέλν ρξνληθφ 

δηάζηεκα θαη έλαληη πξνζπκθσλεκέλνπ πνζνχ. Οη ζπκβάζεηο θαηαζθεπήο δηαθξίλνληαη ζε: 

α) πκβάζεηο ζηαζεξνχ ηηκήκαηνο. Οη ζπκβάζεηο ζηαζεξήο ηηκήο αθνξνχλ ζπκθσλίεο ζηαζεξήο 

ακνηβήο γηα ηνλ θαηαζθεπαζηή. 

β) χκβαζε θφζηνπο πιένλ θέξδνπο. Οη ζπκβάζεηο απηέο αθνξνχλ ζπκθσλίεο θαηά ηηο νπνίεο ν 

θαηαζθεπαζηήο ζα εηζπξάμεη ηελ ζπκθσλεκέλε ακνηβή ζπλ έλα πνζνζηφ πάλσ απφ ην θφζηνο. 

 Σα έζνδα θαη έμνδα ηεο ζχκβαζεο ζα πξέπεη λα αλαγλσξίδνληαη κε βάζε ην πνζνζηφ 

νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ θαηά ηελ εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ηνπ Ηζνινγηζκνχ φηαλ ε πνξεία ηεο 

ζχκβαζεο κπνξεί λα εθηηκεζεί αμηφπηζηα. ε πεξίπησζε κε αμηφπηζηεο εθηίκεζεο ηνπ 

απνηειέζκαηνο ηεο ζχκβαζεο ην θφζηνο ζα πξέπεη λα βαξχλεη ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο ζηελ 

νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε θαη ην έζνδν ζα πξέπεη λα θαηαρσξείηαη κφλν ζηελ έθηαζε πνπ ην 

πξαγκαηνπνηεκέλν ζπκβαηηθφ θφζηνο πηζαλνινγείηαη φηη ζα αλαθηεζεί. Οπνηαδήπνηε αλακελφκελε 

δεκία απφ ηελ ζχκβαζε θαηαζθεπήο ζα πξέπεη λα επηβαξχλεη άκεζα ηα απνηειέζκαηα. Σν θφζηνο 

ζχκβαζεο πεξηιακβάλεη ην άκεζν θφζηνο εξγαζίαο, ην θφζηνο ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

ζηελ θαηαζθεπή, ηηο απνζβέζεηο κεραλεκάησλ θαη εγθαηαζηάζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, ην 

θφζηνο κίζζσζεο κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ, ηηο αμηψζεηο ηξίησλ θηι. 

 Ζ επηρείξεζε είλαη ππνρξεσκέλε λα γλσζηνπνηεί ηα εμήο: 

●ην πνζφ ηνπ ζπκβαηηθνχ εζφδνπ πνπ αλαγλσξίζηεθε ζηα έζνδα ηεο πεξηφδνπ  

●ηηο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ζπκβαηηθνχ εζφδνπ πνπ 

αλαγλσξίζηεθε ζηελ πεξίνδν  

●ηηο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ζηαδίνπ νινθιήξσζεο ησλ ζε 

εθηέιεζε ζπκβάζεσλ. 
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3.6.2 Δ.Γ.Λ.-Καηαζθεπαζηηθέο πκβάζεηο 
 ηελ ειιεληθή λνκνζεζία έρεη πξνζδηνξηζζεί ν ινγηζηηθφο ρεηξηζκφο ηνπ εζφδνπ απφ 

θαηαζθεπέο,ζηελ Γλσκάηεπζε 257/1995 ηνπ Δζληθνχ πκβνπιίνπ Λνγηζηηθήο. ηε γλσκάηεπζε απηή, 

πξνβιέπνληαη ε κέζνδνο ηεο ηκεκαηηθήο πεξάησζεο ηνπ έξγνπ ή ε κέζνδνο ηεο νινθιήξσζεο ηνπ 

έξγνπ. Οπζηαζηηθά ε γλσκάηεπζε παξαπέκπεη ζην Γ.Λ.Π πξνθεηκέλνπ λα ξπζκηζηεί ην ζέκα. Οη 

ειιεληθέο επηρεηξήζεηο φκσο θπξίσο επέιεγαλ λα πηζηνπνηνχλ θαη λα ηηκνινγνχλ ηα έξγα θαηά ηελ 

ηκεκαηηθή παξάδνζε ηνπ έξγνπ. Ζ πξαθηηθή απηή επηβιήζεθε θπξίσο γηα θνξνινγηθνχο ιφγνπο.Ζ 

θνξνινγηθή λνκνζεζία (Κ.Φ.Δ.-Κ.Β..) επεθξάηεζε ζηελ πξάμε παξά ηελ χπαξμε ηεο γλσκάηεπζεο. 

Με απηή ηε δηαδηθαζία,ηεο θαηά βνχιεζε ηηκνιφγεζεο (εθφζνλ ε παξάδνζε ηνπ έξγνπ είλαη ζέκα πνπ 

«ξπζκίδεηαη» εχθνια κεηαμχ ησλ αληηζπκβαιιφκελσλ κεξψλ) νη εηαηξείεο κε ζρεηηθή επθνιία 

κπνξνχζαλ λα κεηαθπιχνπλ ην έζνδν ζηε ρξήζε ηεο πιήξνπο απνπεξαηψζεσο ηνπ έξγνπ, κεηαζέηνληαο 

έηζη δνπιεπκέλα έζνδα πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ ζε επφκελεο. Καη ζπλεπψο κεηαθέξνληαο θαη ηηο 

θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο ζε κεηαγελέζηεξεο ρξήζεηο.18 

 

 

3.7.1 Γ.Λ.Π 12-Φόξνη Δηζνδήκαηνο. 

 θνπφο απηνχ ηνπ Πξνηχπνπ είλαη λα θαζνξίζεη ηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ θφξσλ 

εηζνδήκαηνο.Σν πξνέρνλ ζέκα ζηε ινγηζηηθή ησλ θφξσλ εηζνδήκαηνο είλαη ην πψο ζα πξέπεη λα 

ινγηζηηθνπνηεζνχλ νη ηξέρνπζεο θαη κειινληηθέο θνξνινγηθέο ζπλέπεηεο απφ: 

α) ηε κειινληηθή αλάθηεζε (ηνλ κειινληηθφ δηαθαλνληζκφ)ηεο ινγηζηηθήο αμίαο πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ (ππνρξεψζεσλ) πνπ αλαγλσξίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ κηαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο 

β) ζπλαιιαγέο θαη άιια γεγνλφηα ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ πνπ αλαγλσξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο κηαο νηθνλνκηθή νληφηεηαο. 

 Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ πξνηχπνπ, νη θφξνη εηζνδήκαηνο πεξηιακβάλνπλ φινπο ηνπο θφξνπο 

πνπ επηβάιινληαη ζην εζσηεξηθφ θαη ζην εμσηεξηθφ θαη βαζίδνληαη ζηα θνξνινγεηέα θέξδε. Οη 

θφξνη εηζνδήκαηνο πεξηιακβάλνπλ επίζεο θφξνπο, φπσο νη παξαθξαηνχκελνη θφξνη,νη νπνίνη είλαη 

πιεξσηένη απφ κία ζπγαηξηθή, ζπγγελή ή θνηλνπξαμία θαηά ηε δηαλνκή θεξδψλ πξνο ηελ 

αλαθέξνπζα νηθνλνκηθή νληφηεηα. Σν πξφηππν δελ αζρνιείηαη κε ηηο κεζφδνπο ηεο ινγηζηηθήο 

θαηαρψξηζεο γηα ηηο θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο ή γηα ηηο θνξνινγηθέο πηζηψζεηο ιφγσ επέλδπζεο. 

Ωζηφζν, θαιχπηεη ηε ινγηζηηθή ησλ πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ ηέηνηεο 

επηρνξεγήζεηο ή απφ θνξνινγηθέο πηζηψζεηο ιφγσ επέλδπζεο. 

 Σν Πξφηππν επίζεο νξίδεη φηη ν θφξνο εηζνδήκαηνο απνηειεί έμνδν ηεο ρξήζεο θαη πξέπεη 

λα βαξχλεη ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο πνπ αθνξά. Δπίζεο, ν θφξνο εηζνδήκαηνο ππνινγίδεηαη 

επί ηνπ ινγηζηηθνχ απνηειέζκαηνο θαη αθνχ ιεθζνχλ ππφςε νη κφληκεο δηαθνξέο κεηαμχ 

ινγηζηηθήο θαη θνξνινγηθήο βάζεο ππνινγηζκνχ. Ο θφξνο πνπ αληηζηνηρεί ζηηο πξνζσξηλέο 

δηαθνξέο κεηαμχ ινγηζηηθψλ θαη θνξνινγηθψλ εμφδσλ/εζφδσλ,ινγίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο 

ρξήζεο πνπ αθνξά θαη ππνινγίδεηαη ζαλ δηαθνξά ζηνηρείσλ ηνπ ηζνινγηζκνχ κεηαμχ ινγηζηηθήο 

θαη θνξνινγηθήο βάζεο. ε πεξίπησζε ελδερφκελεο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο, ε νπνία ελδέρεηαη 

λα ζπκβεί κφλν θαηφπηλ απνθάζεσλ ηεο δηνίθεζεο ηεο εηαηξείαο(δηαλνκή εηδηθψλ αθνξνιφγεησλ 

απνζεκαηηθψλ γηα ηα νπνία πξέπεη λα πιεξσζεί θφξνο) ηφηε δελ ππάξρεη ππνρξέσζε ινγηζκνχ ηνπ 

αλαβαιιφκελνπ θφξνπ αιιά κφλν γλσζηνπνίεζε απηνχ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. ην 

Πξφηππν επίζεο αλαθέξεηαη ξεηά φηη απαγνξεχεηαη ε πξνεμφθιεζε αλαβαιιφκελσλ ρξεσζηηθψλ ή 

πηζησηηθψλ θφξσλ. Αθφκα αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη κε βάζε ην Πξφηππν, ρξεζηκνπνηείηαη ν 

θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο ν νπνίνο πηζαλνινγείηαη φηη ζα ηζρχεη θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο 

ρξνληθήο δηαθνξάο. Δάλ νη ρξνληθέο δηαθνξέο αθνξνχλ ζηνηρεία θαζαξήο ζέζεο, ηφηε θαη ν 

αλαβαιιφκελνο θφξνο επ’ απηψλ ζα ινγηζζεί απεπζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε θαη φρη ζηα 

απνηειέζκαηα. Δπηπιένλ,ζρεηηθέο κε ην Πξφηππν είλαη θαη δχν δηεξκελείεο, ε 21 θαη 25. Ζ πξψηε 

αλαθέξεη φηη ν αλαβαιιφκελνο θφξνο πνπ αλαινγεί ζε πάγηα πνπ αλαπξνζαξκφδνληαη ζε ηξέρνπζεο 
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αμίεο αιιά δελ απνζβέλνληαη, πξέπεη λα ππνινγίδεηαη ζηελ αμία ε νπνία ζα πξνθχςεη απφ ηελ 

ξεπζηνπνίεζή ηνπο (πψιεζε) θαη φρη απφ ηελ απφζβεζή ηνπο επεηδή αθξηβψο δελ απνζβέλνληαη. Ζ 

δεχηεξε αλαθέξεη φηη αλ ππάξμνπλ αιιαγέο ζην επξχηεξν θνξνινγηθφ θαζεζηψο, είηε ζηελ εηαηξεία 

είηε ζηνπο κεηφρνπο έηζη ψζηε νη θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο λα είλαη δηαθνξεηηθέο, ηφηε ε δηαθνξά 

πνπ πξνθχπηεη πξέπεη λα ινγηζηηθνπνηείηαη ζηα απνηειέζκαηα, εθηφο εάλ ε αιιαγή αθνξά ζηνηρεία 

πνπ έρνπλ ινγηζηηθνπνηεζεί ζηελ θαζαξή ζέζε, νπφηε ν θφξνο ινγίδεηαη αλάινγα.
19 

 
 
3.7.2 Δ.Γ.Λ.-Φφξνη Δηζνδήκαηνο 

 

 Με βάζε ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία, ν θφξνο δελ δηακνξθψλεη ην εηήζην ινγηζηηθφ 

απνηέιεζκα αιιά δηαηίζεηαη απφ ηα ήδε δηακνξθσκέλα απνηειέζκαηα ρξήζεο. Πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζδηνξηζζεί ην ζρεηηθφ πνζφ θνξνινγηθήο επηβάξπλζεο, ιακβάλεηαη σο βάζε ην ινγηζηηθφ 

απνηέιεζκα ρξήζεο, πιένλ ή κείνλ ηηο ζρεηηθέο ινγηζηηθέο δηαθνξέο (πνζά εμφδσλ/εζφδσλ πνπ κε 

βάζε ηνπο θνξνινγηθνχο θαλφλεο ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζζνχλ δηαθνξεηηθά απφ φηη κε βάζε ηνπο 

ινγηζηηθνχο θαλφλεο). Δπίζεο αθνχ δελ ππάξρεη ε έλλνηα ηνπ αλαβαιιφκελνπ θφξνπ, δελ ηίζεηαη 

ζέκα νπνηαζδήπνηε δηάθξηζεο ησλ ινγηζηηθψλ δηαθνξψλ αλάινγα κε ηε κειινληηθή ηνπο εμέιημε. 

Ο θφξνο εηζνδήκαηνο απνηειεί “εηαηξηθφ ζέκα” θαη ινγίδεηαη δηακέζνπ ηνπ πίλαθα δηαλνκήο 

θεξδψλ. 

 

 

  

3.7.3 Γηαθνξέο κεηαμχ Διιεληθήο Ννκνζεζίαο θαη Γ.Λ.Π 12 

 Με βάζε ην Γ.Λ.Π ν θφξνο εηζνδήκαηνο ζπληζηά δαπάλε θαη θαηαρσξείηαη ζην ινγαξηαζκφ 

“απνηειέζκαηα ρξήζεο” σο δαπάλε ελψ θαηά ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία ν θφξνο πξνθχπηεη απφ ηελ 

δηάζεζε θεξδψλ, δε ζπληζηά έμνδν θαη επνκέλσο δε δηακνξθψλεη απνηέιεζκα ηεο ρξήζεο. 

Καηαρσξείηαη θαη απηφ ζην ινγαξηαζκφ “απνηειέζκαηα ρξήζεο”. 

 Καηά ην Γ.Λ.Π ν θφξνο εηζνδήκαηνο δηαθξίλεηαη ζε ηξέρνληα (πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ αθνξά 

ην θνξνινγνχκελν θέξδνο ηεο ρξήζεο) θαη αλαβαιιφκελν (πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ ζα πιεξσζεί ή ζα 

εηζπξαρζεί κειινληηθά θαη πξνέξρεηαη απφ πξνζσξηλέο θνξνινγηθέο δηθνξέο). Καηά ηελ Διιεληθή 

Ννκνζεζία δελ ππάξρεη δηάθξηζε ηνπ θφξνπ ζε ηξέρνληα ή αλαβαιιφκελν. Σν πνζφ ηνπ θφξνπ 

πξνθχπηεη απφ ηα θνξνινγεηέα θέξδε πνπ πξνθχπηνπλ σο εμήο: Λνγηζηηθά θέξδε ρξήζεο (+/-) 

Λνγηζηηθέο δηαθνξέο=Φνξνινγεηέν Δηζφδεκα Υ Φνξνινγ. πληειεζηή=Φφξνο εηζνδήκαηνο. Γελ 

θαηαρσξείηαη ζηνλ Ηζνινγηζκφ αλαβαιιφκελνο θφξνο. 

 Καηά ην Γ.Λ.Π ε δαπάλε ηνπ αλαβαιιφκελνπ θφξνπ επηβαξχλεη ηα απνηειέζκαηα ηεο 

ρξήζεο πνπ έρεη ππνινγηζηεί. Αλ φκσο νη πξνζσξηλέο δηαθνξέο έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηελ Καζαξή 

Θέζε,ν θφξνο θαηαρσξείηαη απεπζείαο ζηελ Καζαξή Θέζε. 

 Δπίζεο, κε βάζε ην Γ.Λ.Π ε δεκηά ρξήζεσο πνπ κεηαθέξεηαη ζε επφκελε ρξήζε γηα 

ζπκςεθηζκφ κε ηα θνξνινγεηέα θέξδε επφκελε ρξήζεο, πεξηέρεη κηα θνξνινγηθή απαίηεζε ίζε κε 

ην θφξν πνπ ζα θαξπσζεί ε επηρείξεζε ζηελ επφκελε ρξήζε ηνπ ζπκςεθηζκνχ. Ζ απαίηεζε 

θαηαρσξείηαη φηαλ είλαη ζίγνπξν φηη ε επηρείξεζε ζα έρεη θεξδνθνξία ζην κέιινλ, πξάγκα πνπ ζα 

ηεο επηηξέςεη λα πξαγκαηνπνίεζεη ην ζπκςεθηζκφ. Καηά ηελ ηζρχνπζα Διιεληθή Ννκνζεζία, δελ 

θαηαγξάθεηαη ινγηζηηθά ην πιενλέθηεκα πνπ έρνπλ νη κεηαθεξφκελεο ζε επφκελε ρξήζε δεκηέο. 

 Σέινο, θαηά ην Γ.Λ.Π απαηηνχληαη ιεπηνκεξείο γλσζηνπνηήζεηο θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε 

ην απνηέιεζκα ησλ θφξσλ ελψ θαηά ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία απαηηνχληαη ειάρηζηεο ελεκεξψζεηο. 

 Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη θπξηφηεξεο πεγέο αλαβαιιφκελσλ θφξσλ είλαη νη εμήο: 

-Τπνινγηζκφο απνζβέζεσλ κε σθέιηκε δηάξθεηα δσήο. 

-Λνγηζηηθέο δηαθνξέο ζε Πξνβιέςεηο. 
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-Δπαλεθηηκήζεηο ζε εχινγε αμία.
20 

 

 

3.8.1 Γ.Λ.Π 14-Οηθνλνκηθέο Πιεξνθνξίεο Καηά Σνκέα. 

 θνπφο απηνχ ηνπ Πξνηχπνπ είλαη λα θαζηεξψζεη αξρέο γηα ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή 

πιεξνθφξεζε, θαηά ηνκέα πιεξνθνξηψλ γηα ηνπο δηάθνξνπο ηχπνπο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ 

κηα επηρείξεζε παξάγεη θαη ηηο δηάθνξεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο ιεηηνπξγεί ψζηε λα 

βνεζά ηνπο ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ λα: 

-θαηαλννχλ θαιχηεξα ηελ απφδνζε ηεο επηρείξεζεο ζην παξειζφλ 

-εθηηκνχλ θαιιίηεξα ηνπο θηλδχλνπο θαη ηα νθέιε ηεο επηρείξεζεο 

-θάλνπλ πην ζεκειησκέλεο θξίζεηο γηα ηελ επηρείξεζε. 

 Πνιιέο επηρεηξήζεηο παξέρνπλ νκάδεο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ή ιεηηνπξγνχλ ζε 

γεσγξαθηθέο πεξηνρέο, πνπ ππφθεηληαη ζε δηαθνξεηηθνχο ξπζκνχο θεξδνθνξίαο, επθαηξηψλ γηα 

αλάπηπμε,κειινληηθψλ πξνζδνθηψλ θαη θηλδχλσλ. Οη πιεξνθνξίεο γηα ηνπο δηάθνξνπο ηχπνπο 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ κηαο επηρείξεζεο θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο ζε δηάθνξεο γεσγξαθηθέο 

πεξηνρέο-ζπρλά θαινχκελεο πιεξνθνξίεο θαηά ηνκέα-είλαη ρξήζηκεο ζηελ εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ 

θαη ησλ απνδφζεσλ κηαο δηαθνξνπνηεκέλεο ή πνιπεζληθήο επηρείξεζεο,αιιά κπνξεί λα κελ είλαη 

πξνζδηνξηζηέεο απφ ηα ζπγθεληξσηηθά ινγηζηηθά δεδνκέλα. πλεπψο, ε θαηά ηνκέα πιεξνθφξεζε 

επξέσο ζεσξείηαη απαξαίηεηε γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ ρξεζηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. Σν επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο γηα ηελ δεκηνπξγία ηκήκαηνο είλαη 10% επί ηνπ 

ζπλφινπ. Δπίζεο, φια ηα ηκήκαηα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζα κε ην 75% ησλ ζπλνιηθψλ 

εζφδσλ ηεο εηαηξείαο. 

 Ζ θαηά ηνκέα πιεξνθφξεζε πξέπεη λα θαηαξηίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ 

πηνζεηήζεθαλ γηα ηελ θαηάξηηζε θαη παξνπζίαζε ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο επηρείξεζεο. 

Αθφκε, ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ θνηλνχ απφ δχν ή πεξηζζφηεξνπο 

ηνκείο πξέπεη λα θαηαλέκνληαη ζηνπο ηνκείο, κφλν αλ ηα ζρεηηθά έζνδα θαη έμνδά ηνπο 

θαηαλέκνληαη επίζεο ζε απηνχο ηνπο ηνκείο. Θα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ε πηνζέηεζε ηνπ 

Πξνηχπνπ δελ επεξεάδεη ηελ Καζαξή Θέζε θαη ηα Απνηειέζκαηα Υξήζεο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

ην εθαξκφδνπλ. 

 Δπίζεο, κε βάζε ην Πξφηππν θαζνξίδεηαη ν ηξφπνο θαηαγξαθήο θαη ην πεξηερφκελν ησλ 

πιεξνθνξηψλ, πνπ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κηαο επηρείξεζεο. 

α) Αλά θιάδν: Μέζα απφ ηελ αλάιπζε ησλ πσιήζεσλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ αλά βαζηθφ πξντφλ 

ή ππεξεζία ηεο επηρείξεζεο(αλαθνξά θαηά θιάδν), γίλεηαη επθνιφηεξε ε θαηαλφεζε ηεο πεγήο ησλ 

βαζηθφηεξσλ εζφδσλ ηεο επηρείξεζεο θαζψο θαη ηνπ επηπέδνπ ησλ θαζαξψλ απνηειεζκάησλ.Έηζη 

απφ εδψ εκθαλίδεηαη ην επίπεδν απφδνζεο ηνπ θάζε θιάδνπ θαζψο θαη νη πηζαλφηεηεο αλάπηπμεο 

ηνπ ζην κέιινλ. 

β) Αλά γεσγξαθηθφ ηνκέα: Ζ πιεξνθφξεζε αλαθνξηθά κε ηε γεσγξαθηθή ζέζε ηεο θάζε κνλάδαο 

(αλαθνξά θαηά γεσγξαθηθφ ηνκέα) είλαη δπλαηφ λα βνεζήζεη ζηελ εθηίκεζε ηπρφλ κειινληηθψλ 

ζπλαιιαγκαηηθψλ θηλδχλσλ ή άιισλ θηλδχλσλ αγνξάο,νη νπνίνη είλαη πηζαλφλ λα κελ είλαη δπλαηφ 

λα αμηνινγεζνχλ κέζα απφ ηελ παξνρή ζπγθεληξσηηθψλ ζηνηρείσλ.Οη πιεξνθνξίεο απηέο 

ζεσξνχληαη ζεκαληηθέο, γηαηί παξέρνπλ πξφζζεηεο αλαιχζεηο θαη επεμεγήζεηο γηα ηνπο δηάθνξνπο 

ηχπνπο ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ παξέρεη κηα επηρείξεζε θαζψο επίζεο θαη γηα ην εχξνο 

ηεο δηαζπνξάο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο ζε δηάθνξεο πεξηνρέο, πνπ βξίζθνληαη είηε εληφο είηε εθηφο ηεο 

ρψξαο ζηελ νπνία εδξεχεη. 

 Σα απνηειέζκαηα αλά θιάδν ή ηνκέα αληηπξνζσπεχνπλ ζηελ νπζία ην θαζαξφ πνζφ πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηα έζνδα θαη έμνδα ηνπ θιάδνπ πξηλ απφ θάζε πξνζαξκνγή. Οη αλαθνξέο θαηά 

θιάδν ή ηνκέα κηαο επηρείξεζεο δηαρσξίδνληαη ζεπξσηεχνπζεο θαη δεπηεξεχνπζεο. Ο δηαρσξηζκφο 

απηφο εμαξηάηαη απφ ηελ πξνέιεπζε ησλ θηλδχλσλ θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ή απνηειεζκαηηθφηεηα 
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ηνπ θιάδνπ ή ηνκέα. Δάλ νη θίλδπλνη ή ε απνδνηηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο επεξεάδνληαη, θαηά θχξην 

ιφγν,απφ ηελ δηαθνξνπνίεζε ησλ παξερνκέλσλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ, ηφηε ε αλαθνξά θαηά 

θιάδν ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη ε πξσηεχνπζα αλαθνξά ηεο επηρείξεζεο θαη ε αλαθνξά θαηά ηνκέα 

σο ε δεπηεξεχνπζα. Δάλ φκσο νη θίλδπλνη θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο ζηεξίδνληαη 

ζην γεγνλφο φηη νη ιεηηνπξγίεο ηεο είλαη δηεζπαξκέλεο ζε δηάθνξεο ρψξεο ή δηάθνξα 

απνκαθξπζκέλα ζεκεία κεηαμχ ηνπο, ηφηε ε αλαθνξά θαηά γεσγξαθηθφ ηνκέα ζεσξείηαη 

ζεκαληηθφηεξε θαη ζα πξέπεη λα έρεη πξσηεχνπζα ζέζε,ελψ δεπηεξεχνπζα ζα πξέπεη λα είλαη ε 

αλαθνξά θαηά θιάδν.
21 

 

3.8.2 Δ.Γ.Λ.-Οηθνλνκηθέο Πιεξνθνξίεο Καηά Σνκέα. 

 ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία δελ ππάξρεη αληίζηνηρε ππνρξέσζε. Ωζηφζν, ε έλλνηα ηνπ 

επηρεηξεζηαθνχ ηνκέα (θιάδνπ) απνθηά ζεκαζία απφ θνξνινγηθή άπνςε αθελφο ζηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο έλλνηαο ηεο “κεηαβίβαζεο επηρείξεζεο” ιφγσ πψιεζεο, γηα ζθνπνχο επηβνιήο 

ηνπ θφξνπ ππεξαμίαο 20% πνπ πξνζδηνξίδεηαη ζην άξζξν 13 παξ. 1 ηνπ ΚΦΔ, αθεηέξνπ ζην 

πιαίζην ησλ θνξνινγηθψλ λφκσλ πνπ δηέπνπλ κεηαζρεκαηηζκνχο, νη νπνίνη πξνβιέπεηαη φηη 

εθαξκφδνληαη θαη επί “απφζρηζεο θιάδνπ”. Σέινο, θαηά ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία ην κφλν πνπ 

απαηηείηαη είλαη ειάρηζηεο γλσζηνπνηήζεηο αλαθεξφκελεο κφλν ζηηο πσιήζεηο. 

 

 

3.9.1 Γ.Λ.Π 15-Πιεξνθνξίεο πνπ εκθαλίδνπλ ηηο επηδξάζεηο από ηηο κεηαβνιέο ησλ ηηκώλ. 

 Απηφ ην αλακνξθσκέλν Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν αληηθαζηζηά ην Πξφηππν πνπ αξρηθά 

είρε εγθξηζεί απφ ην πκβνχιην ηνλ Ηνχλην 1981. Παξνπζηάδεηαη κε ηελ αλαζεσξεκέλε κνξθή, πνπ 

πηνζεηήζεθε γηα ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα απφ ην 1991 θαη κεηέπεηηα. Γελ έρνπλ γίλεη 

νπζηαζηηθέο αιιαγέο ζην αξρηθφ εγθεθξηκέλν θείκελν. 

 Κχξηνο ζθνπφ ηνπ πξνηχπνηπ είλαη ε απεηθφληζε ηεο επίδξαζεο, πνπ είλαη πηζαλφλ λα έρνπλ 

νη κεηαβνιέο ηνπ δείθηε ηηκψλ, ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο κηαο επηρείξεζεο 

φπσο θαη ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο ή θαηάζηαζεο ηεο επηρεηξήζεσο. Ζ απιφηεηα θαη ε δπλαηφηεηα 

παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε ηελ εθαξκνγή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο παξέρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα θαιχηεξεο θαη επξχηεξεο θαηαλφεζεο ησλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Αλεμάξηεηα απφ ηηο πξνηηκήζεηο πνπ κπνξεί λα ππάξρνπλ, ην πξφηππν 

απηφ θαζηεξψλεη δχν δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο απεηθφληζεο ηεο επίδξαζεο ησλ αιιαγψλ ησλ ηηκψλ 

επί ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο.Οη κέζνδνη απηνί είλαη: 

α) Σξέρνλ θφζηνο. Ζ βάζε ησλ ππνινγηζκψλ κε ηε κέζνδν απηή ζηεξίδεηαη ζηελ αμία 

αληηθαηάζηαζεο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη απηή δελ είλαη πςειφηεξε απφ ηελ θαζαξή 

πξαγκαηνπνηήζηκε αμία θαη ηελ ηξέρνπζα αμία. Δάλ ε αμία αληηθαηάζηαζεο είλαη κεγαιχηεξε απφ 

απηέο ηηο δχν ηφηε εθαξκφδεηαη ε κεηαμχ ηνπο πςειφηεξε. ηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ε 

αληηζηνίρεζε κε παξφκνηα θαηλνχξγηα ή κεηαρεηξηζκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δελ είλαη δπλαηή 

ηφηε ην ηξέρνλ θφζηνο κπνξεί λα ππνινγηζηεί κε βάζε ηνπο ηζρχνληεο δείθηεο ηηκψλ. Οπνηαδήπνηε 

επίδξαζε ππάξρεη επί ησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηφηε ζα πξέπεη λα γίλεηαη πξφβιεςε γηα 

αληίζηνηρε επίδξαζε επί ηεο πξφβιεςεο γηα απφζβεζε. 

 Με ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνηχπνπ απηνχ απαηηείηαη ζηηο ζεκεηψζεηο επί ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ λα παξέρνληαη πιεξνθνξίεο γηα ην πνζφ ηεο ζπλνιηθήο επίδξαζεο επί ηεο πξφβιεςεο 

γηα απφζβεζε ησλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ,γηα ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο ηαθηνπνίεζεο ηνπ 

θφζηνπο ησλ πσιήζεσλ, γηα νπνηνδήπνηε πνζφ ηαθηνπνίεζεο κεηξεηψλ ή πνζψλ πνπ κπνξνχλ λα 

κεηαηξαπνχλ εχθνια ζε κεηξεηά, ηελ επίδξαζε επί ησλ ππνινίπσλ ηακείσλ ή ησλ ζπκθεξφλησλ επί 

ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ, εηδηθά ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη ηαθηνπνηήζεηο απηέο έρνπλ ιεθζεί ππφςε γηα 

ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ απνηειεζκάησλ θαη γηα ηε ζπλνιηθή επίδξαζε επί ησλ απνηειεζκάησλ 

ρξήζεσο απφ φιεο ηηο πξναλαθεξφκελεο δηνξζψζεηο φπσο θαη νπνηαδήπνηε άιια πνζά πνπ 
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πξνέξρνληαη απφ ηηο αιιαγέο ησλ ηηκψλ. Αθφκε, ζα πξέπεη λα παξέρνληαη πιεξνθνξίεο κε ηελ 

πεξηγξαθή ηεο κεζφδνπ πνπ εθαξκφζηεθε γηα ηνλ ππνινγηζκφ θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ,ζεκεηψλνληαο φπνπ ρξεηάδεηαη ηνπο δείθηεο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ. 

β) Γεληθή Αγνξαζηηθή Γχλακε. Με ηε κέζνδν απηή ηα ζηνηρεία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

κηαο επηρείξεζεο κεηαηξέπνληαη κε βάζε ην γεληθφ δείθηε ηηκψλ θαη δηαθνξνπνηείηαη ε κνλάδα 

κέηξεζεο ελφο πνζνχ θαη φρη ε βάζε επί ηεο νπνίαο έρεη ππνινγηζηεί. Αθφκε, ηα έζνδα απφ 

πσιήζεηο ηεο επηρείξεζεο, ην θφζηνο ησλ πσιήζεσλ θαη νπνηαδήπνηε πνζά πςειήο ξεπζηφηεηαο, 

φπσο είλαη απηά πνπ αθνξνχλ ζε ππφινηπα ηακείνπ, πειάηεο, πηζησηέο θαη άιια, κεηαηξέπνληαη κε 

βάζε ηηο αιιαγέο ζην δείθηε ηηκψλ θαη νπνηαδήπνηε δηαθνξά πξνθχςεη,είηε θέξδνο είηε δεκία, 

κεηαθέξεηαη ζηελ θαζαξή ζέζε ησλ ηδηνθηεηψλ ηεο επηρείξεζεο, αθνχ πξνεγνπκέλσο απηή έρεη 

δηαθνξνπνηεζεί κε βάζε ην δείθηε ησλ αιιαγψλ ζην δείθηε ηηκψλ.
22 

 

 

3.9.2 Γηαθνξέο κεηαμχ Διιεληθήο Ννκνζεζίαο θαη Γ.Λ.Π 15. 

 Βάζε ησλ ηζρπφλησλ,βαζηθή ινγηζηηθή αξρή ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη 

ε εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο, ε νπνία ηαπηφρξνλα εμππεξεηεί ηελ αξρή ηεο 

ζπληεξεηηθφηεηαο. Σν ειιεληθφ δίθαην δελ έρεη πηνζεηήζεη θακία απφ ηηο κεζφδνπο ζχληαμεο ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ έηζη ψζηε λα θαλεξψλνληαη νη ηπρφλ δξαζηηθέο κεηαβνιέο ησλ ηηκψλ. 

 

 

3.10.1 Γ.Λ.Π 16-Δλζώκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο (Πάγηα) 

 Ο ζθνπφο ηνπ  Πξνηχπνπ απηνχ είλαη λα πξνδηαγξάςεη ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ γηα ηα 

ελζψκαηα πάγηα ψζηε νη ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ λα δηαθξίλνπλ ηηο πιεξνθνξίεο 

πνπ είλαη ζρεηηθέο κε ηελ επέλδπζε ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο ζε ελζψκαηα πάγηα θαη ηηο 

κεηαβνιέο απηήο ηεο επέλδπζεο. Πξσηαξρηθά ζέκαηα ζηε ινγηζηηθή ησλ ελζψκαησλ παγίσλ 

απνηεινχλ ε αλαγλψξηζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ν πξνζδηνξηζκφο ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηνπο, 

νη επηβαξχλζεηο απνζβέζεσλ θαη νη δεκίεο απνκείσζεο πνπ πξέπεη λα αλαγλσξηζηνχλ ζε ζρέζε κε 

ηα ζηνηρεία απηά. 

 Σν ΓΛΠ 16 δελ αλαθέξεηαη ζε πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ θαιχπηνληαη απφ άιια 

πξφηππα, φπσο ην ΓΛΠ 40 πνπ αλαθέξεηαη ζε πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ θαηέρεη ε 

επηρείξεζε γηα επελδπηηθνχο θαη φρη γηα παξαγσγηθνχο ή ιεηηνπξγηθνχο ζθνπνχο, φπσο επίζεο δελ 

αλαθέξεηαη ζε πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο (ΓΛΠ 

41) θαη ζε δηθαηψκαηα εθκεηάιιεπζεο κεηαιιεπκάησλ, πεηξειαίνπ, θπζηθνχ αεξίνπ θαη φισλ ησλ 

παξφκνησλ αγαζψλ πνπ δελ αλαπαξάγνληαη. Δπηπιένλ, ην Πξφηππν θαζνξίδεη ηηο γλσζηνπνηήζεηο 

πνπ απαηηνχληαη ζρεηηθά κε ηηο ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο θαη νη νπνίεο ζα πξέπεη λα 

πεξηιακβάλνληαη ζηηο Δπεμεγεκαηηθέο εκεηψζεηο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 Έλα πάγην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ζα πξέπεη λα αλαγλσξίδεηαη ζηα ινγηζηηθά βηβιία κηαο 

επηρείξεζεο κε ηελ αξρηθή αμία θηήζεσο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ην ελ ιφγσ ζηνηρείν ζα πξέπεη λα 

εκθαλίδεηαη ζηα βηβιία ηεο επηρείξεζεο, σο ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ εμφδσλ πνπ έρνπλ γίλεη γηα ηελ 

απφθηεζε ηνπ ζηνηρείνπ απηνχ, κέρξη θαη λα κπνξέζεη απηφ λα ιεηηνπξγήζεη γηα ην ζθνπφ γηα ηνλ 

νπνίν απνθηήζεθε. Σα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνθηψληαη κέζα απφ ηα απνζέκαηα ηεο 

επηρείξεζεο, ιφγσ ηνπ φηη παξάγνληαη απφ απηήλ,ζα πξέπεη λα αλαγλσξίδνληαη ζηα βηβιία ηεο,ζε 

αμία θηήζεσο ίζε κε ην θφζηνο παξαγσγήο ηνπο θαη φρη κε ηελ ηηκή ηεο πψιεζεο ηνπο ζηελ αγνξά. 

Απηφ έρεη σο ζπλέπεηα ηε δηαγξαθή νπνηνπδήπνηε εκπνξηθνχ θέξδνπο επηβαξχλεη ην θφζηνο 

παξαγσγήο ησλ ελ ιφγσ πξντφλησλ. Δπηπξφζζεηα, ζα πξέπεη λα δηαγξάθεηαη νπνηνδήπνηε 

εζσηεξηθφ θέξδνο δεκηνπξγείηαη θαηά ηα δηάθνξα δηαδνρηθά ζηάδηα παξαγσγήο. 
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 Ο γεληθφο θαλφλαο ηνπ πξνηχπνπ απηνχ θαζνξίδεη φηη ην θάζε πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πξέπεη 

λα αλαγλσξίδεηαη θαη λα εκθαλίδεηαη ζηα ινγηζηηθά βηβιία κηαο επηρείξεζεο κε ηελ αξρηθή ηνπ αμία 

κεησκέλε κε ηηο νπνηεζδήπνηε ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο ή δεκίεο κπνξεί λα ππάξρνπλ. Δμαίξεζε 

ζηνλ θαλφλα απηφ απνηειεί ε παξνπζίαζε ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ζηα ινγηζηηθά βηβιία ηεο 

επηρείξεζεο κε αλαζεσξεκέλε αμία, ε νπνία πηζαλφλ λα είλαη πςειφηεξε ή ρακειφηεξε απφ ηελ 

αξρηθή αλαγλψξηζε,ιφγσ επαλεθηίκεζεο ηεο αμίαο ηνπ. Ζ εμαίξεζε απηή ζθνπφ έρεη ηελ 

παξνπζίαζε ηνπ ελ ιφγσ ζηνηρείνπ ζηελ αιεζή θαη δίθαηε αμία ηνπ. ηε πεξίπησζε πνπ 

δηελεξγνχληαη δαπάλεο γηα ην ελ ιφγσ πάγην, νη νπνίεο απμάλνπλ ηα κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε 

πνπ αλακέλνληαη απφ απηφ, νη δαπάλεο απηέο πξνζαπμάλνπλ ηε ινγηζηηθή αμία ηνπ παγίνπ. 

Οπνηαδήπνηε άιιε δαπάλε ζρεηηδφκελε κε ην πάγην, βαξχλεη ηα έμνδα ηεο ρξήζεο. 

 Ζ απνηίκεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζα πξέπεη λα είλαη ηαθηηθή, ψζηε λα απνθεχγεηαη 

ε χπαξμε ζεκαληηθψλ δηαθνξψλ κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο θαη ηεο δίθαηεο αμίαο ηνπ ζηνηρείνπ,φπσο 

απηφ εκθαλίδεηαη ζηνλ ηζνινγηζκφ. Δάλ απφ ηελ επαλεθηίκεζε ησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ πξνθχςεη θέξδνο ή δεκία,ηφηε ε δηαθνξά απηή αλαγλσξίδεηαη άκεζα ζην έηνο θαηά ην 

νπνίν πξνέθπςε. χκθσλα κε ην Πξφηππν ε κεηαγελέζηεξε απνηίκεζε απφ ηελ αξρηθή 

θαηαρψξεζε γίλεηαη κε δχν κεζφδνπο: ηελ Βαζηθή θαη ηελ Δλαιιαθηηθή. 

α) Βαζηθή κέζνδνο (Κφζηνπο): χκθσλα κε ηελ Βαζηθή Μέζνδν νη ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 

εκθαλίδνληαη ζην θφζηνο θηήζεο, κεησκέλεο κε ηηο ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο ηνπο θαη ηηο 

ζσξεπκέλεο δεκίεο απνκείσζεο. 

β) Δλαιιαθηηθή κέζνδνο (Αλαπξνζαξκνγήο): Με ηελ Δλαιιαθηηθή Μέζνδν ηνπ Πξνηχπνπ  

νξίδεηαη φηη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ε ινγηζηηθή αμία ησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

αλαπξνζαξκφδεηαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο,έηζη ψζηε νη ινγηζηηθέο αμίεο λα κε δηαθέξνπλ νπζησδψο 

απφ ηηο πξαγκαηηθέο.Οη αλαπξνζαξκνγέο απηέο γηα ηα αθίλεηα,πξέπεη λα γίλνληαη κε βάζε 

εθηίκεζε πνπ αλαιακβάλεηαη απφ επαγγεικαηίεο εθηηκεηέο, ελψ γηα ηα κεραλήκαηα λα γίλνληαη κε 

βάζε ηελ αγνξαία αμία ηνπο. Όηαλ γίλεηαη αλαπξνζαξκνγή ηεο αμίαο ελφο ελζψκαηνπ παγίνπ,ζα 

πξέπεη λα αλαπξνζαξκφδεηαη νιφθιεξε ε θαηεγνξία ζηελ νπνία απηφ ην πάγην αλήθεη. Σν πνζφ ηεο 

αλαπξνζαξκνγήο πξέπεη λα θέξεηαη απεπζείαο ζε πίζησζε ηδηαίηεξνπ ινγαξηαζκνχ ηεο θαζαξήο 

ζέζεο,εθηφο αλ απηή ε αλαπξνζαξκνγή αληηζηξέθεη κηα πξνεγνχκελε ππνηίκεζε, νπφηε θαη 

θαηαρσξείηαη ζηα έζνδα. 

 Όζνλ αθνξά ηηο απνζβέζεηο, ην Πξφηππν νξίδεη φηη έλα πάγην πξέπεη λα απνζβέλεηαη 

ζχκθσλα κε ηελ δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ, έηζη ψζηε ε δαπάλε απνζβέζεσο λα 

ζπζρεηίδεηαη κε ηα αληίζηνηρα νηθνλνκηθά νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ ηελ ρξεζηκνπνίεζή ηνπ. Ζ 

δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ παγίνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο εθηηκήζεηο ηεο επηρείξεζεο, ε νπνία 

ιακβάλεη ππ’ φςε ηεο ηελ αλακελφκελε θπζηνινγηθή θζνξά ηνπ θαη ηελ ηερληθή ηνπ απαμίσζε. Ζ 

σθέιηκε δσή ηνπ παγίνπ πξέπεη λα επαλεμεηάδεηαη πεξηνδηθφο,φπσο θαη ε κέζνδνο απφζβεζεο πνπ 

εθαξκφδεηαη. Ζ επηρείξεζε ζα πξέπεη λα γλσζηνπνηεί επαξθψο ηηο βάζεηο απνηίκεζεο ησλ 

παγίσλ,ηηο κεζφδνπο θαη ηνπο ζπληειεζηέο απφζβεζεο, ηελ θίλεζε ησλ ινγαξηαζκψλ ησλ παγίσλ 

κέζα ζηε ρξήζε,ηελ χπαξμε βαξψλ θαη δεζκεχζεσλ επ’ απηψλ θαη ζηνηρεία γηα ηπρφλ 

αλαπξνζαξκνγέο αμηψλ πνπ έγηλαλ. Οξίδεηαη, επίζεο,φηη απνκεηψζεηο ή δεκίεο ζηνηρείσλ 

ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ, ζρεηηθέο απαηηήζεηο γηα πιεξσκέο απνδεκηψζεσο απφ ηξίηα κέξε 

θαη θάζε κεηαγελέζηεξε αγνξά ή θαηαζθεπή αληηθαηαζηάζεσο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ είλαη 

μερσξηζηά νηθνλνκηθά γεγνλφηα θαη πξέπεη λα ινγηζηηθνπνηνχληαη δηαθεθξηκέλα. Ζ ρξεκαηηθή ή κε 

απνδεκίσζε απφ ηξίηα κέξε γηα ζηνηρεία ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ πνπ απνκεηψζεθαλ ή 

ράζεθαλ, πξέπεη λα ινγηζηηθνπνηείηαη ζαλ έζνδν φηαλ απηή ιακβάλεηαη θαη απαγνξεχεηαη λα 

ινγίδεηαη ζαλ έζνδν επφκελσλ ρξήζεσλ ή κεησηηθά ηεο δεκηάο ηνπ παγίνπ. Σν θφζηνο κηαο 

ζεκαληηθήο επηζεψξεζεο ή κηαο γεληθήο επηζθεπήο ελφο ζηνηρείνπ ησλ ελζψκαησλ 

αθηλεηνπνηήζεσλ, πξέπεη λα επηβαξχλεη ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη 

εθηφο αλ: 

-Σν θφζηνο ηεο ζεκαληηθήο επηζεψξεζεο ή γεληθήο επηζθεπήο ζηελ επηρείξεζε κπνξεί λα 

απνηηκεζεί αμηφπηζηα  
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-Σα κειινληηθά νθέιε πνπ ζπλδένληαη κε ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ζα εηζξεχζνπλ ζηελ επηρείξεζε.  
 

 

3.10.2 Δ.Γ.Λ.-Δλζψκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο (Πάγηα). 

 Σν ΔΓΛ θαη ν Ν. 2190/1920 νξίδνπλ φηη νη ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο πξέπεη λα 

θαηαρσξνχληαη ζηελ αμία θηήζεο ηνπο πξνζαπμεκέλε κε ηα εηδηθά έμνδα αγνξάο, κε εμαίξεζε ηα 

έμνδα θηήζεσο αθηλήησλ, ηα νπνία ραξαθηεξίδνληαη έμνδα πνιπεηνχο απφζβεζεο. Οη ελζψκαηεο 

αθηλεηνπνηήζεηο πξέπεη λα απνζβέλνληαη ζχκθσλα κε ηνπο ζπληειεζηέο απφζβεζεο πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ην λφκν, ν νπνίνο νξίδεη ηνπο κέγηζηνπο επηηξεπηνχο θνξνινγηθά ζπληειεζηέο, 

ελψ φζα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δελ ρξεζηκνπνηνχληαη δελ απνζβέλνληαη. Δπίζεο ε Διιεληθή 

λνκνζεζία επηηξέπεη θαη επηηαρπλφκελεο απνζβέζεηο. Οη απνζβέζεηο πνπ αλαγλσξίδνληαη απφ ηελ 

Διιεληθή θνξνινγηθή λνκνζεζία σο θνξνινγηθά εθπηπηφκελεο είλαη κφλν νη απνζβέζεηο εθείλεο 

πνπ ζπκπίπηνπλ κε ηα ζπγθεθξηκέλα πνζνζηά πνπ θαζνξίδεη γηα θάζε θαηεγνξία παγίσλ. 

Αλαπξνζαξκνγή ηεο αμίαο επηηξέπεηαη κφλν ζηα αθίλεηα σο ππνρξεσηηθά δηελεξγνχκελε θάζε 4 

έηε,κε βάζε ζπληειεζηέο πνπ νξίδνληαη απφ Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο.
23 

 

 

3.10.3 Γηαθνξέο κεηαμχ Διιεληθήο Ννκνζεζίαο θαη Γ.Λ.Π 16. 

 χκθσλα κε ην ΓΛΠ ηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαθξίλνληαη ζε ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα 

(ΓΛΠ 16), ζε αθίλεηα πξνο επέλδπζε (ΓΛΠ 40) θαη θαηερφκελα πξνο πψιεζε πάγηα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία. Αληηζέησο, ην ΔΓΛ παξαθνινπζεί φιεο ηηο ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο ζηνπο 

ινγαξηαζκνχο 10-15 ρσξίο λα ηηο δηαθξίλεη ζε θαηεγνξίεο φπσο ην Πξφηππν. 

 Καηά ην Πξφηππν ηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαηαρσξνχληαη κφλν φηαλ πηζαλνινγείηαη 

φηη απφ ηα ζηνηρεία ζα πξνέιζνπλ κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε θαη ην θφζηνο ηνπ θάζε ζηνηρείνπ 

κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί αμηφπηζηα. χκθσλα κε ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία νη ελζψκαηεο 

αθηλεηνπνηήζεηο θαηαρσξνχληαη κφλν φηαλ ε επηρείξεζε απνθηήζεη ηελ θπξηφηεηά ηνπο. 

 Γηα ηελ αμία αξρηθήο θαηαρψξεζεο αθηλήησλ νξίδεηαη απφ ην Πξφηππν φηη πεξηιακβάλνληαη 

εθηφο απφ ηελ ζπκβνιαηνγξαθηθή αμία, ηα έμνδα θηήζεο (θφξνη κεηαβίβαζεο) θαη νη ηφθνη δαλείσλ 

ηεο θαηαζθεπαζηηθήο πεξηφδνπ. Καηά ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία νη δαπάλεο απηέο αληηκεησπίδνληαη 

σο έμνδα πνιπεηνχο απφζβεζεο (Λνγ. 16). Γηα ηα πάγηα πιελ ησλ αθηλήησλ θαη ην Πξφηππν θαη ην 

Δ.Γ.Λ. πεξηιακβάλνπλ ηελ ηηκνινγηαθή αμία ζπλ ηα εηδηθά έμνδα θηήζεο. Γηα ηηο κεηαγελέζηεξεο 

δαπάλεο νη δχν Ννκνζεζίεο νξίδνπλ φηη πξνζαπμάλνπλ ηελ αμία θηήζεο κφλν αλ απμάλνπλ ηα 

κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε ηνπ παγίνπ πέξα απφ ηελ αξρηθή απφδνζε (πξνζζήθεο-βειηηψζεηο). 

 Γηα ηε κεηαγελέζηεξε απνηίκεζε ην Πξφηππν νξίδεη δχν κεζφδνπο φπσο αλαθέξακε 

παξαπάλσ ηελ Βαζηθή θαη ηελ Δλαιιαθηηθή. Ζ Διιεληθή Ννκνζεζία αλαγλσξίδεη ηε Βαζηθή 

κέζνδν αιιά γηα ηελ Δλαιιαθηηθή νξίδεη κφλν γηα ηα αθίλεηα ηελ  αλά ηεηξαεηία αλαπξνζαξκνγή 

ηεο αμίαο ησλ κε ζπληειεζηέο πνπ θαζνξίδεη ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ (Ν. 2065/1992). Δπίζεο, 

δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα εθαξκνζηεί ε Δλαιιαθηηθή κέζνδνο απφ ηηο εηαηξίεο πνπ έρνπλ πηνζεηήζεη 

ηα ΓΛΠ θαη κφλν γηα ηα αθίλεηα (άξζξν 15 Ν. 3229/2004). Ζ πξνθχπηνπζα ππεξαμία 

αλαπξνζαξκνγήο θεθαιαηνπνηείηαη κε έθδνζε κεηνρψλ πνπ δηαλέκνληαη δσξεάλ ζηνπο κεηφρνπο 

ελψ κε ην Πξφηππν ε πηζησηηθή δηαθνξά αλαπξνζαξκνγήο ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ 

θαηαρσξείηαη ζηα Ηδία Κεθάιαηα θαη δελ δηαλέκεηαη. Δπίζεο θαηά ην Πξφηππν νξίδεηαη φηη έλα 

πάγην ππφθεηηαη ζε απνκείσζε φηαλ ε ινγηζηηθή ηνπ αμία κεησζεί θάησ απφ ην αλαθηήζηκν πνζφ 

ελψ θαηά ην Δ.Γ.Λ. ζε πεξίπησζε ππνηίκεζεο παγίνπ δηελεξγείηαη πξφβιεςε εθφζνλ ε ππνηίκεζε 

πξνβιέπεηαη λα είλαη δηαξθήο. 

 ρεηηθά κε ηηο απνζβέζεηο, ην Πξφηππν νξίδεη φηη ε απφζβεζε ελφο παγίνπ πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ γίλεηαη κε βάζε ηελ σθέιηκε δσή ηνπ θαη ηνλ πξνζδνθψκελν ξπζκφ αλάισζεο ησλ 

νηθνλνκηθψλ σθειεηψλ πνπ απνξξένπλ απφ ην ζηνηρείν. Σν Δ.Γ.Λ. σζηφζν, νξίδεη φηη νη 
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απνζβέζεηο δηελεξγνχληαη κε βάζε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην ΠΓ 

299/2003, νη νπνίνη δελ αληαπνθξίλνληαη ζπλήζσο ζηελ νηθνλνκηθή σθέιηκε δσή ησλ ζηνηρείσλ. 

Δπίζεο, θαηά ην ΓΛΠ  θάζε ηκήκα ζηνηρείνπ ησλ παγίσλ ζα πξέπεη λα απνζβέλεηαη μερσξηζηά, 

αξθεί ην θφζηνο ηνπ λα είλαη ζεκαληηθφ ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπ ζηνηρείνπ, ελψ θαηά 

ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία ε αλάιπζε ησλ ζχλζεησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ γίλεηαη κε 

βάζε ησλ θνξνινγηθφ ζπληειεζηή απφζβεζεο ησλ ζηνηρείσλ. Δπηπιένλ, ην Γ.Λ.Π νξίδεη φηη φηαλ 

ζεκαληηθά αληαιιαθηηθά θαη εθεδξηθφο εμνπιηζκφο πιεξνχλ ηνλ νξηζκφ ησλ ελζψκαησλ 

αθηλεηνπνηήζεσλ ή φηαλ είλαη δπλαηφλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν γηα έλα πάγην πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν, ηφηε αληηκεησπίδνληαη ινγηζηηθά σο ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο. Σν Δ.Γ.Λ., φκσο, νξίδεη 

φηη ηα αληαιιαθηηθά εληάζζνληαη πάληνηε ζηελ θαηεγνξία ησλ απνζεκάησλ θαη επηβαξχλνπλ ην 

θφζηνο ή ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεσο θαηά ηελ αλάισζή ηνπο. 

 Σέινο, ην ΓΛΠ νξίδεη φηη ην θφζηνο αληηθαηάζηαζεο θαη ην θφζηνο επηζεψξεζεο 

επαπμάλνπλ ηε ινγηζηηθή αμία ηνπ παγίνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ,εθφζνλ πιεξνχληαη ηα θξηηήξηα 

αλαγλψξηζεο ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ θαη ε αλαπφζβεζηε αμία ησλ κεξψλ πνπ 

αληηθαζίζηαληαη θαη ην ηπρφλ αλαπφζβεζην θφζηνο πξνεγνχκελεο επηζεψξεζεο δηαγξάθνληαη. Σν 

Δ.Γ.Λ. απφ ηελ κεξηά ηνπ, νξίδεη φηη ην θφζηνο αληηθαηάζηαζεο επαπμάλεη ην θφζηνο θηήζεο ησλ 

παγίσλ κφλν αλ νη δαπάλεο ραξαθηεξηζηνχλ σο δαπάλεο βειηίσζεο θαη ην θφζηνο ησλ κεξψλ πνπ 

αληηθαζίζηαληαη δελ δηαγξάθεηαη. Δπηπξφζζεηα, ην θφζηνο ηεο επηζεψξεζεο βαξχλεη ηα έμνδα ηεο 

ρξήζεσο ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηνχληαη ή είλαη δπλαηφλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο έμνδα πνιπεηνχο 

απνζβέζεσο.
24 

 

 

3.11.1 Γ.Λ.Π 17-Μηζζώζεηο. 

 ην πξφηππν απηφ αλαθέξνληαη νη καθξνπξφζεζκεο κηζζψζεηο πάγησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ θαη αζρνιείηαη κε ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ θαη ηηο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ ζα πξέπεη λα 

αθνινπζεζνχλ ηφζν απφ ηνλ εθκηζζσηή φζν θαη απφ ηνλ κηζζσηή, σο πξνο ηελ αλαγλψξηζε 

ζπλαιιαγψλ απηήο ηεο κνξθήο ζηα βηβιία ηνπο,θαζψο θαη κε ην πεξηερφκελν ησλ πιεξνθνξηψλ 

πνπ ζα πξέπεη λα δνζνχλ ζηηο ζεκεηψζεηο επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Δηδηθφηεξα, 

αλαθέξεηαη ζηε κεηαθνξά ηνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ απφ ηνλ εθκηζζσηή 

πξνο ηνλ κηζζσηή, αλεμαξηήησο ηνπ αλ ν πξψηνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ ελ ιφγσ 

ζηνηρείνπ ή φρη. Σν ειάρηζην ζχλνιν ησλ κηζζσκάησλ πνπ πξφθεηηαη λα εηζπξαρζνχλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο, πιένλ ηεο ππνιεηκκαηηθήο αμίαο ησλ εθκηζζσκέλσλ παγίσλ, 

θεθαιαηνπνηνχληαη θαη εκθαλίδνληαη σο απαηηήζεηο θαηά πειαηψλ. Σα έζνδα απφ ηηο κηζζψζεηο 

αλαγλσξίδνληαη ηκεκαηηθά θαζ’ φιε ηε δηάξθεηά ηεο κίζζσζεο θαη ινγίδνληαη ζηα έζνδα απφ 

ηφθνπο. Οη κηζζψζεηο δηαρσξίδνληαη ζε δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο: 

α) ηηο ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο. Υαξαθηεξηζηηθά ζεκεία είλαη φηη ν κηζζσηήο αλαιακβάλεη 

φινπο ηνπο θηλδχλνπο πνπ πηζαλφλ λα ζπλδένληαη κε ηε ρξήζε ηνπ ελ ιφγσ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ 

έρεη ην δηθαίσκα ηεο απφιπηεο ρξήζεο ηνπ παγίνπ θαη ηεο εθκεηάιιεπζεο ησλ νηθνλνκηθψλ 

σθειεκάησλ πνπ πεγάδνπλ απφ απηφ θαη κπνξεί λα εμαζθήζεη ην δηθαίσκα αγνξάο ηνπ παγίνπ 

κεηά ηελ πιήξε εμφθιεζε θαη ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο. Άιιν ραξαθηεξηζηηθφ ζεκείν ησλ 

ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ είλαη φηη ε παξνχζα αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ είλαη ίζε ή 

κεγαιχηεξε ηεο ηηκήο πψιεζεο ηνπ θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο είλαη ζρεδφλ ηαπηφζεκε 

κε ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηεο αλακελφκελεο σθέιηκεο ρξήζεο ηνπ παγίνπ. Σέινο, ραξαθηεξηζηηθφ 

είλαη φηη ηα θαηερφκελα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία είλαη έηνηκα πξνο ρξήζε ρσξίο ζεκαληηθέο 

αιιαγέο,θαζψο επίζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν κηζζσηήο έρεη ην δηθαίσκα αθχξσζεο ηεο 

κίζζσζεο,νπνηεζδήπνηε δεκηέο ηνπ εθκηζζσηή επηβαξχλνπλ ηνλ κηζζσηή. 

β) ηηο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο. Aπνηεινχλ κηζζψζεηο νη νπνίεο δελ είλαη ρξεκαηνδνηηθέο θαη δελ 

έρνπλ φια ηα πξναλαθεξφκελα ραξαθηεξηζηηθά. Δπηπιένλ, θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ιεηηνπξγηθήο 
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κίζζσζεο νπνηαδήπνηε δεκία ή θζνξά απφ θπζηνινγηθέο θαη κε ζπλζήθεο επηβαξχλεη ηνλ 

εθκηζζσηή γηα ην ιφγσ φηη νη θίλδπλνη απηνί δελ κεηαθέξνληαη κε ηε κίζζσζε ζηνλ κηζζσηή. 

 Ο ινγηζηηθφο ρεηξηζκφο ησλ κηζζψζεσλ δηαθξίλεηαη ζε πξψην ζηάδην ζηνλ ρεηξηζκφ ζηα 

ινγηζηηθά βηβιία ηνπ κηζζσηή θαη ζηνλ ρεηξηζκφ ζηα ινγηζηηθά βηβιία ηνπ εθκηζζσηή. ε δεχηεξν 

ζηάδην, γηα ηελ θάζε κία απφ ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ν ινγηζηηθφο ρεηξηζκφο δηαθέξεη κεηαμχ ησλ 

δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ κηζζψζεσλ. 

 Υξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο. α)Δθκηζζσηήο. Ο εθκηζζσηήο ζα πξέπεη λα παξαθνινπζεί ηελ 

θάζε κίζζσζε μερσξηζηά θαη νη βαζηθνί ινγαξηαζκνί πνπ ρξεηάδνληαη γηα ην ζθνπφ απηφ είλαη ν 

ινγαξηαζκφο ηνπ κηζζσηή-ρξεψζηεο, ν ινγαξηαζκφο δηθαησκάησλ εθκίζζσζεο θαη ν ινγαξηαζκφο 

κεηθηνχ θέξδνπο κηζζψζεσλ. ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ εθκηζζσηή ζα πξέπεη λα 

παξέρνληαη πιεξνθνξίεο γηα ην ζχλνιν ησλ κηζζσκάησλ πνπ αλακέλεηαη λα εηζπξαρζνχλ κέζα απφ 

ηα κηζζσηήξηα ζπκβφιαηα, φπσο θαη ηελ παξνχζα αμία ηνπο πνπ αληηπξνζσπεχεη ην ζχλνιν ησλ 

εηζπξαθηέσλ κηζζσκάησλ, γηα ην ζχλνιν ησλ κε πξαγκαηνπνηζέλησλ ρξεκαηνδνηηθψλ εζφδσλ θαη 

γηα ην ζχλνιν ηεο κε εμαζθαιηζκέλεο ππνιεηκκαηηθήο αμίαο ζε εθθξεκφηεηα ζην ηέινο ηνπ έηνπο. 

β)Μηζζσηήο. Tα πάγηα πνπ θαηέρνληαη κε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε ζα πξέπεη λα ζεσξνχληαη σο 

πάγηα ηεο επηρείξεζεο επί ησλ νπνίσλ ζα πξέπεη λα ππνινγίδεηαη θαη πξφβιεςε γηα απφζβεζε. 

Έηζη, ν πιήξεο ινγηζηηθφο ρεηξηζκφο ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ απαηηεί ην άλνηγκα ηξηψλ 

δηαθνξεηηθψλ ινγαξηαζκψλ, νη νπνίνη είλαη ν ινγαξηαζκφο εθκηζζσηή πνπ πηζηψλεηαη κε ην 

ζχλνιν ηεο ππνρξέσζεο πνπ δεκηνπξγείηαη πξνο ηνλ εθκηζζσηή θαη ρξεψλεηαη κε ηηο πεξηνδηθέο 

θαηαβνιέο ησλ κηζζσκάησλ, ν ινγαξηαζκφο ηνπ πάγηνπ ζηνηρείνπ θαη ν ινγαξηαζκφο δηθαησκάησλ 

εθκίζζσζεο, πνπ ρξεψλεηαη κε φια ηα έμνδα κε ηα νπνία ν εθκηζζσηήο επηβαξχλεη ηελ ηηκνινγηαθή 

αμία ηνπ παγίνπ γηα ηελ θάιπςε ρξεκαηνδνηηθψλ εμφδσλ θαη ηα νπνία ππνινγίδνληαη θαζ' φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο. Σν αλαβαιιφκελν έμνδν ησλ δηθαησκάησλ ηεο κίζζσζεο ζα πξέπεη λα 

εκθαλίδεηαη σο κεησηηθφ ηεο ππνρξέσζεο πξνο ηνλ εθκηζζσηή, ζαλ ην πάγην λα είρε εμνθιεζεί ηνηο 

κεηξεηνίο ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ. Σν πξφηππν απηφ θαζνξίδεη φηη ν κηζζσηήο ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ 

θαηαζηάζεηο ζα πξέπεη λα αλαθέξεη πιεξνθνξίεο φπσο ην ινγηζηηθφ ππφινηπν ή ηελ θαζαξή αμία 

ησλ παγίσλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ, ηελ θαηάζηαζε, ζηελ νπνία ζα εκθαλίδεηαη ην 

ειάρηζην ησλ κηζζσκάησλ πνπ νθείινληαη κεησκέλν κε ηα αλαβαιιφκελα δηθαηψκαηα κηζζψζεσλ. 

Αθφκε ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ηα έζνδα απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο παγίσλ πνπ έρνπλ 

αλαγλσξηζηεί ζην ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο, ην ζχλνιν ηπρφλ 

κειινληηθψλ εζφδσλ απφ ππνκηζζψζεηο θαη ηπρφλ ζεκαληηθνχο φξνπο πνπ πεγάδνπλ απφ ηελ 

κηζζνδνηηθή ζχκβαζε. 

 Λεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο. α)Μηζζσηήο. Σν κίζζσκα πνπ θαηαβάιιεηαη ζηνλ εθκηζζσηή 

ζεσξείηαη σο έμνδν πνπ επηβαξχλεη ηε ρξήζε εληφο ηεο νπνίαο έιαβε ρψξα ε θαηαβνιή. Έηζη, εδψ, 

ε θαηαβνιή ησλ κηζζσκάησλ ζεσξείηαη σο έμνδν έλαληη ησλ εζφδσλ θαη ην ππφινηπν ηνπ 

ινγαξηαζκνχ απηνχ ζην ηέινο ηεο ρξήζεσο κεηαθέξεηαη ζην ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ ηεο 

επηρείξεζεο. ηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο ζα πξέπεη λα αλαθέξεη πιεξνθνξίεο πνπ ζα 

αθνξνχλ ην ζχλνιν ησλ κειινληηθψλ κηζζσκάησλ πνπ νθείινληαη είηε βξαρππξφζεζκα είηε 

κεζνπξφζεζκα ή θαη καθξνπξφζεζκα, ην ζχλνιν ησλ αλακελφκελσλ κειινληηθψλ εηζπξάμεσλ απφ 

ππνκηζζψζεηο, ην ζχλνιν ησλ κηζζσκάησλ έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζηνλ ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ 

ζηελ ηξέρνπζα ρξήζε θαη γεληθή πεξηγξαθή ησλ βαζηθφηεξσλ ζεκείσλ ησλ ιεηηνπξγηθψλ 

κηζζψζεσλ φπσο αλαθέξνληαη θαη ζηηο ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο. 

β)Δθκηζζσηήο. Θα πξέπεη λα παξέρεη πιεξνθνξίεο ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο, γηα ην 

ζχλνιν ησλ αλακελφκελσλ εηζπξαθηέσλ κηζζσκάησλ θαη κηα γεληθή πεξηγξαθή ησλ 

ζεκαληηθφηεξσλ κηζζψζεσλ ηνπ εθκηζζσηή. 

Πψιεζε θαη επαλακίζζσζε: ηηο πεξηπηψζεηο πψιεζεο θαη επαλακίζζσζεο ζε πεξίπησζε 

ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο, ε ηπρφλ δηαθνξά κεηαμχ ηηκήκαηνο πψιεζεο θαη θαζαξήο 

αλαπφζβεζηεο αμίαο ηνπ παγίνπ, θεθαιαηνπνηείηαη θαη απνζβέλεηαη ζηελ δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο. 

ηε πεξίπησζε ιεηηνπξγηθήο κίζζσζεο,ε παξφκνηα δηαθνξά,πξέπεη λα πάεη ζηα απνηειέζκαηα. Αλ 

ε ηηκή πψιεζεο είλαη ρακειφηεξε ηεο ηξέρνπζαο αμίαο ηνπ παγίνπ, ηφηε επηηξέπεηαη ππφ φξνπο ε 



32 

θεθαιαηνπνίεζε θαη απφζβεζε.
25 

 

 

3.11.2 Δ.Γ.Λ.-Μηζζψζεηο. 

 χκθσλα κε ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία, νη ζπκβάζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κηζζψζεσο 

εκθαλίδνληαη σο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο. ην ηέινο ηεο κίζζσζεο ε θπξηφηεηα ησλ κηζζσκέλσλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κεηαβηβάδεηαη ζηνλ κηζζσηή ζε ηηκή ζεκαληηθά ρακειφηεξε απφ ηελ 

πξαγκαηηθή ηνπο αμία. Σα εθκηζζσκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία εκθαλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ σο 

απνζβέζηκα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη απνζβέλνληαη κε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. Σα κεληαία 

κηζζψκαηα θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο κε ηε κέζνδν ηνπ δεδνπιεπκέλνπ. ηελ 

πεξίπησζε ηηο πψιεζεο θαη επαλακίζζσζεο ε δηαθνξά κεηαμχ ηηκήκαηνο θαη αμίαο παγίνπ 

ινγίδεηαη θαηεπζείαλ ζηα απνηειέζκαηα. 
 

 

3.11.3 Γηαθνξέο κεηαμχ Διιεληθήο Ννκνζεζίαο θαη Γ.Λ.Π 17. 

 Σν Πξφηππν έξρεηαη ζε επζεία αληίζεζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο. 

πγθεθξηκέλα, ε ειιεληθή λνκνζεζία πξνβιέπεη ηε δηελέξγεηα απνζβέζεσλ επί ησλ κηζζσκέλσλ 

παγίσλ απφ ηελ εθκηζζψηξηα εηαηξεία ζηε βάζε ηεο δηάξθεηαο ηεο κίζζσζεο, ελψ κε βάζε ηνπο 

θαλφλεο ηνπ πξνηχπνπ, ηηο απνζβέζεηο επί ηνπ κηζζσκέλνπ παγίνπ δηελεξγεί ν κηζζσηήο ζηε βάζε 

ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ παγίνπ. Αθφκε, κε βάζε ην Πξφηππν, σο έζνδν ηνπ εθκηζζσηή θαη έμνδν 

ηνπ κηζζσηή αλαγλσξίδεηαη ην κέξνο εθείλν ηνπ κηζζψκαηνο πνπ αθνξά απνπιεξσκή ηφθνπ, ελψ 

ζχκθσλα κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία,ηα κηζζψκαηα πνπ θαηαβάιεη ν κηζζσηήο ζηνλ εθκηζζσηή 

απνηεινχλ νιφθιεξα ιεηηνπξγηθέο ηνπ δαπάλεο (θαη έζνδν γηα ηνλ εθκηζζσηή) πνπ αλαγλσξίδνληαη 

πξνο θνξνινγηθή έθπησζε.
26

Παξάδεηγκα: 

 Αγνξά κεραλήκαηνο ζπλνιηθήο αμίαο 120.000€.Ζ ζχκβαζε είλαη ηεηξαεηήο θαη ην εηήζην 

κίζζσκα αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 30.000€.Αξρηθή αμία κεραλήκαηνο είλαη 100.000€. 

Δγγξαθή κε βάζε ην Δ.Γ.Λ. 

66.04.02 Μηζζψκαηα γηα Μεραλήκαηα        30.000 

38.00 Υξεκαηηθά Γηαζέζηκα                                    30.000 

Δγγξαθή κε βάζε ην Γ.Λ.Π 17 

Δθκηζζσηήο 

12.00 Μεραλήκαηα                                      100.000 

36.00 Έμνδα επφκελσλ ρξήζεσλ                   20.000 

45.98 Μαθξ.Τπνρξ.απφ Υξεκαηνδ.Μηζζ.                120.000 

Μηζζσηήο 

45.98 Μαθξ.Τπνρξ.απφ Υξεκαηνδ.Μηζζ.   30.000 

38.00 Υξεκαηηθά Γηαζέζηκα                                   30.000 

 

65.01 Σφθνη θ ζπλαθή έμνδα                        5.000 

36.00 Έμνδα επφκελσλ ρξήζεσλ                           5.000 

 

 

3.12.1 Γ.Λ.Π 18-Έζνδα 

 ην Πιαίζην θαηάξηηζεο θαη παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, σο έζνδα 

νξίδνληαη νη απμήζεηο ζηα νηθνλνκηθά νθέιε, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ινγηζηηθήο πεξηφδνπ, κε ηε 

κνξθή εηζξνψλ ή απμήζεσλ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή κεηψζεσλ ησλ ππνρξεψζεσλ,πνπ 

θαηαιήγνπλ ζε αχμεζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ, άιιε απφ εθείλε πνπ ζπλδέεηαη κε εηζθνξέο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηα ίδηα θεθάιαηα. Σα έζνδα εκπεξηέρνπλ ηφζν ηα ηαθηηθά φζν θαη ηα έθηαθηα 

                                                 
25 http://www.taxheaven.gr/pages/ias/load/7793 

26 http://ba.uom.gr/acc/docs/IFRS.pdf 

http://www.taxheaven.gr/pages/ias/load/7793
http://ba.uom.gr/acc/docs/IFRS.pdf
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έζνδα θαη θέξδε. Σα ηαθηηθά έζνδα πξνθχπηνπλ θαηά ηελ πνξεία ησλ ζπλήζσλ δξαζηεξηνηήησλ 

κηαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο θαη αλαθέξνληαη κε κηα πνηθηιία δηαθνξεηηθψλ ινγαξηαζκψλ,πνπ 

ζπκπεξηιακβάλνπλ ηηο πσιήζεηο,ηηο ακνηβέο,ηνπο ηφθνπο,ηα κεξίζκαηα θαη ηα δηθαηψκαηα. θνπφο 

απηνχ ηνπ Πξνηχπνπ είλαη λα πξνδηαγξάςεη ηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ εζφδσλ, πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ νξηζκέλνπο ηχπνπο ζπλαιιαγψλ θαη γεγνλφησλ. Βαζηθφ ζέκα ζηε ινγηζηηθή ησλ εζφδσλ 

απνηειεί ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ ρξφλνπ αλαγλψξηζεο ηνπ εζφδνπ. Σα έζνδα αλαγλσξίδνληαη, φηαλ 

πηζαλνινγείηαη φηη κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε ζα εηζξεχζνπλ ζηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα θαη 

απηά ηα νθέιε κπνξεί λα επηκεηξεζνχλ κε αμηνπηζηία. Απηφ ην Πξφηππν θαζνξίδεη ηηο πεξηπηψζεηο 

ζηηο νπνίεο πιεξνχληαη απηά ηα θξηηήξηα θαη ζπλεπψο αλαγλσξίδεηαη ην έζνδν. Δπίζεο, παξέρεη 

πξαθηηθή θαζνδήγεζε γηα ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ θξηηεξίσλ θαζψο θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο πνπ 

απαηηνχληαη ζρεηηθά κε ηα έζνδα, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζηηο Δπεμεγεκαηηθέο 

εκεηψζεηο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Σν παξφλ Πξφηππν λα εθαξκφδεηαη γηα ηε ινγηζηηθή 

παξαθνινχζεζε ησλ εζφδσλ, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο αθφινπζεο ζπλαιιαγέο θαη γεγνλφηα: 

α)πψιεζε αγαζψλ 

β)παξνρή ππεξεζηψλ 

γ)ηελ απφ κέξνπο ηξίησλ ρξεζηκνπνίεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο ηα νπνία 

απνθέξνπλ ηφθνπο,δηθαηψκαηα θαη κεξίζκαηα. 

  Σν Πξφηππν δελ εμεηάδεη έζνδα πνπ πξνθχπηνπλ απφ: 

α)ζπκθσλίεο κηζζψζεσλ 

β)κεξίζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ επελδχζεηο πνπ ινγηζηηθνπνηνχληαη κε βάζε ηε κέζνδν ηεο 

θαζαξήο ζέζεο 

γ)αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα 

δ)κεηαβνιέο ζηελ εχινγε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ ή απφ ηε δηάζεζή ηνπο 

ε)κεηαβνιέο ζηελ αμία άιισλ θπθινθνξνχλησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

ζη)αξρηθή αλαγλψξηζε θαη απφ κεηαβνιέο ζηελ εχινγε αμία βηνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

πνπ αθνξνχλ ηελ αγξνηηθή δξαζηεξηφηεηα 

δ)αξρηθή αλαγλψξηζε αγξνηηθνχ πξντφληνο 

ε)εμφξπμε κεηαιιεπκάησλ. 

 Έζνδν είλαη ε κηθηή εηζξνή νηθνλνκηθψλ σθειεκάησλ ζηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηηο ζπλήζεηο δξαζηεξηφηεηεο κηαο επηρείξεζεο φηαλ απηέο νη εηζξνέο έρνπλ σο 

απνηέιεζκα κηα αχμεζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ εθηφο απφ εθείλε πνπ ζρεηίδεηαη κε εηζθνξά 

θεθαιαίνπ απφ κεηφρνπο ή εηαίξνπο. Σν έζνδν πξέπεη λα απνηηκάηαη ζηελ εχινγε αμία ηνπ 

εηζπξαρζέληνο ή εηζπξαθηένπ αληαιιάγκαηνο. Όηαλ ν δηαθαλνληζκφο ζπληζηά ζηελ νπζία παξνρή 

πηζηψζεσο,ε εχινγε αμία ηνπ αληαιιάγκαηνο πξνζδηνξίδεηαη κε πξνεμφθιεζε φισλ ησλ 

κειινληηθψλ εηζπξάμεσλ εθαξκφδνληαο έλα ηεθκαξηφ επηηφθην. Ζ δηαθνξά κεηαμχ ηεο εχινγεο 

αμίαο θαη ηνπ νλνκαζηηθνχ πνζνχ θαηαρσξείηαη σο έζνδν ηφθνπ. 

 Πψιεζε αγαζψλ: Σα έζνδα απφ πψιεζε αγαζψλ πξέπεη λα ινγίδεηαη φηαλ πιεξνχληαη φιεο 

νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 

-Ζ επηρείξεζε έρεη κεηαβηβάζεη ζηνλ αγνξαζηή ηνπο νπζηαζηηθνχο θηλδχλνπο θαη ηα νθέιε απφ ηελ 

θπξηφηεηα ησλ αγαζψλ 

-Ζ επηρείξεζε δελ ζρεηίδεηαη κε ηελ θπξηφηεηα ησλ πσινχκελσλ αγαζψλ  

-Σν πνζφ ηνπ εζφδνπ κπνξεί λα απνηηκεζεί αμηφπηζηα  

-Σα νηθνλνκηθά νθέιε πηζαλνινγείηαη φηη ζα εηζξεχζνπλ ζηελ επηρείξεζε  

-Σα θφζηε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα ηελ ζπλαιιαγή κπνξνχλ λα απνηηκεζνχλ αμηφπηζηα. 

  Ζ αλαγλψξηζε εηζνδήκαηνο απφ κηα ζπλαιιαγή δελ επεξεάδεηαη ή δελ 

ζπκπίπηεη πάληνηε κε ηελ κεηαβίβαζε ηεο θπξηφηεηαο ησλ εκπνξεπκάησλ ή αγαζψλ. Βαζηθφ φκσο 

θξηηήξην γηα ηελ αλαγλψξηζε εζφδνπ απφ ζπλαιιαγή απνηειεί ε κεηαβίβαζε ησλ θηλδχλσλ πνπ 

ζπλδένληαη κε ηα αληίζηνηρα πξντφληα ή εκπνξεχκαηα. Δάλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, ε επηρείξεζε 

δηαηεξεί ην δηθαίσκα δηαρείξηζεο φισλ ή ζεκαληηθνχ κέξνπο ησλ θηλδχλσλ,ηφηε νπνηνδήπνηε 
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πξντφλ απφ ηελ ελ ιφγσ ζπλαιιαγή δελ κπνξεί λα αλαγλσξηζηεί ζαλ έζνδν απφ πψιεζε αγαζψλ 

θαη δελ πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί ζηα έζνδα απφ πσιήζεηο ηεο επηρείξεζεο. ε πεξίπησζε πνπ 

ππάξρεη αβεβαηφηεηα σο πξνο ηε δπλαηφηεηα είζπξαμεο θάπνηνπ πνζνχ, ην νπνίν πεξηιακβάλεηαη 

ζηα έζνδα, ην θάλεη λα ζεσξείηαη σο έμνδν θαη φρη σο πνζφ πξνζαξκνγήο ησλ εζφδσλ. Γεληθφηεξα, 

νπνηαδήπνηε πξφβιεςε γηα επηζθαιείο πειάηεο απνηειεί έμνδν ηεο επηρείξεζεο θαη  αλαγλσξίδεηαη 

έηζη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο θαη φρη σο πνζφ πξνο κείσζε ησλ πσιήζεσλ ή γεληθά ησλ εζφδσλ 

 Παξνρή ππεξεζηψλ: Σα έζνδα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πξέπεη λα γίλνληαη 

κε βάζε ην ζηάδην νινθιεξψζεσο ηεο ζπλαιιαγήο θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ, φηαλ 

παξάιιεια πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο αμηφπηζηεο εθηίκεζεο ηνπ εζφδνπ θαη ησλ αληίζηνηρσλ 

δαπαλψλ. Όπσο νξίδεη ην Πξφηππν, ζα πξέπεη νη ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κεξψλ ηνπ 

έξγνπ πξέπεη λα έρνπλ εθηειεζηεί πιήξσο,ην ηειηθφ ηίκεκα λα έρεη ζπκθσλεζεί εθ ησλ πξνηέξσλ 

θαη ν ηξφπνο θαη νη φξνη εμφθιεζεο λα έρνπλ επίζεο ζπκθσλεζεί. Σα έζνδα απφ ηφθνπο, 

δηθαηψκαηα εθκεηάιιεπζεο θαη κεξίζκαηα ζα πξέπεη λα ινγίδνληαη σο εμήο: 

-Σφθνη. Οη ηφθνη ζα αλαγλσξίδνληαη κε ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. 

-Γηθαηψκαηα εθκεηάιιεπζεο. Σα δηθαηψκαηα ζα αληηκεησπίδνληαη ινγηζηηθά ζχκθσλα κε ηελ αξρή 

ησλ δεδνπιεπκέλσλ εζφδσλ/εμφδσλ, αλάινγα κε ην νπζηαζηηθφ κέξνο ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 

-Μεξίζκηα. Σα κεξίζκαηα ζα αλαγλσξίδνληαη, φηαλ νξηζηηθνπνηείηαη ην δηθαίσκα είζπξαμήο ηνπο 

απφ ηνπο κεηφρνπο. 

 Με βάζε ην πξφηππν απηφ,ζηηο ζεκεηψζεηο επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο 

επηρείξεζεο,ζα πξέπεη λα παξέρνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα έζνδα ηεο, γηα ηελ ινγηζηηθή αξρή 

πνπ εθαξκφζηεθε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ εζφδσλ. ε πεξηπηψζεηο εζφδσλ απφ έξγα ζα πξέπεη λα 

αλαθέξεηαη ε κέζνδνο κε ηελ νπνία θαζνξίζηεθε ην επίπεδν απνπεξάησζεο ηνπ έξγνπ ή 

ησλδηαθφξσλ ζηαδίσλ απηνχ, λα γίλεηαη αλάιπζε ηεο πξνέιεπζεο ησλ δηαθφξσλ εζφδσλ απφ φιεο 

ηηο θαηεγνξίεο θαζψο επίζεο λα δίλεηαη θαη ην χςνο ησλ εζφδσλ απφ αληαιιαγή αγαζψλ ή 

ππεξεζηψλ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ θάζε κηα απφ ηηο θαηεγνξίεο εζφδσλ.
27 

 

 

3.12.2 Δ.Γ.Λ.-Έζνδα. 

 χκθσλα κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία έζνδα πξνέξρνληαη θαη απφ ηηο επηρνξεγήζεηο θαη 

επηδνηήζεηο,εθηφο εθείλσλ πνπ ρνξεγνχληαη γηα ηελ απφθηεζε παγίσλ αιιά θαη απφ επελδχζεηο ησλ 

δηαζεζίκσλ θεθαιαίσλ ηεο επηρείξεζεο. Αλαγλσξίδεη επίζεο σο έζνδν ηηο πσιήζεηο εκπνξεπκάησλ 

θαη πξντφλησλ θαζψο θαη ηηο πσιήζεηο ππεξεζηψλ. Ωο έζνδν νξίδεηαη ε εθθξαζκέλε ζε ρξεκαηηθέο 

κνλάδεο αγνξαζηηθή δχλακε πνπ απνθηάηαη,άκεζα ή έκκεζα, απφ ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο 

επηρείξεζεο. Γηα πξάμεηο αληαιιαγήο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ γίλεηαη εγγξαθή ζηα βηβιία ηεο 

επηρείξεζεο. 

 

 

3.12.3 Γηαθνξέο κεηαμχ Διιεληθήο Ννκνζεζίαο θαη Γ.Λ.Π 18. 

 χκθσλα κε ην Πξφηππν γηα λα θαηαρσξεζεί ην έζνδν απφ πψιεζε αγαζψλ ζα πξέπεη λα 

ηζρχνπλ νη πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξακε πξνεγνπκέλσο ελψ ζχκθσλα κε ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία 

ην αληίηηκν ηεο πψιεζεο είλαη έζνδν απφ ηε ζηηγκή πνπ ε πψιεζε ζεσξείηαη πξαγκαηνπνηεκέλε. 

ρεηηθά κε ηα έζνδα απφ ηφθνπο, θαηά ην Πξφηππν, νη ηφθνη θαηαρσξνχληαη κε βάζε ηελ αξρή ηνπ 

δεδνπιεπκέλνπ θαη ππνινγίδνληαη κε ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Καη θαηά ηελ 

Διιεληθή Ννκνζεζία, ηα έζνδα απφ ηφθνπο θαηαρσξνχληαη κε βάζε ηελ αξρή ηνπ δεδνπιεπκέλνπ, 

αιιά δελ ππνινγίδνληαη κε ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Σέινο, φζνλ αθνξά  ηα 

κεξίζκαηα, ην Πξφηππν νξίδεη φηη φηαλ δηαλέκνληαη κεξίζκαηα απφ ηα πξν ηεο απφθηεζεο ησλ 

κεηνρψλ θαζαξά θέξδε,ηα κεξίζκαηα απηά κεηψλνπλ ην θφζηνο αγνξάο ησλ κεηνρψλ. Δλψ, θαηά 

ηνλ Ν. 2190/1920 ζε θάζε πεξίπησζε ηα κεξίζκαηα ζπληζηνχλ έζνδα, έζησ θαη αλ πξνέξρνληαη απφ 
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θέξδε πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηε δηαλέκνπζα εηαηξία πξηλ ηελ απφθηεζε ησλ κεηνρψλ απφ 

ηνλ κέηνρν.
28 

 

 

3.13.1 Γ.Λ.Π 19-Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο. 

 Σν πξφηππν απηφ πεξηγξάθεη ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ θαη ηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο, απφ 

πιεπξάο εξγνδφηεησλ παξνρψλ θαη ησλ σθειεκάησλ πνπ θαηαβάιινληαη ή πνπ νθείινληαη ζηνπο 

εξγαδνκέλνπο ηεο επηρείξεζεο. Με βάζε ηηο νδεγίεο ηνπ πξνηχπνπ, νη ππνρξεψζεηο πξνο ηνπο 

εξγαδνκέλνπο γηα ηηο παξεξρφκελεο ππεξεζίεο απφ απηνχο ζα πξέπεη λα αλαγλσξίδνληαη άκεζα 

αλεμαξηήησο αλ απηέο έρνπλ θαηαβιεζεί ή φρη. Ζ αλαγλψξηζε απηή ζα πξέπεη λα παξνπζηάδεηαη 

ζαλ έμνδν ηεο επηρείξεζεο πνπ νθείιεηαη γηα ηηο παξεξρφκελεο ππεξεζίεο εθ κέξνπο ησλ 

εξγαδνκέλσλ. Οη παξνρέο θαη ηα σθειήκαηα πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο ρσξίδνληαη ζε ηέζζεξηο 

θαηεγνξίεο, αλάινγα κε ηε δηάξθεηα θαη ην ρξφλν ρνξήγεζήο ηνπο: 

-Βξαρππξφζεζκεο παξνρέο ζε εξγαδφκελνπο 

-Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο παξνρέο ζε εξγαδφκελνπο 

-Παξνρέο εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία 

-Παξνρέο κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία. 

 Βξαρππξφζεζκεο παξνρέο: Δίλαη νη κηζζνί, εκεξνκίζζηα, επηδφκαηα αδείαο θαη αζζέλεηαο, 

εξγνδνηηθέο εηζθνξέο ζε αζθαιηζηηθά ηακεία θαη άιιεο παξνρέο. Ο ινγηζηηθφο ρεηξηζκφο ησλ 

βξαρππξφζεζκσλ παξνρψλ θαη σθειεκάησλ είλαη ζπλήζσο απιφο ζηελ εθαξκνγή ηνπ, γηα ην ιφγν 

φηη δελ ρξεηάδεηαη εθαξκνγή αλαινγηζηηθψλ κεζφδσλ ή πξνεμνθιήζεσλ νπνησλδήπνηε πνζψλ. 

Απηνχ ηνπ είδνπο νη παξνρέο ζα πξέπεη λα αλαγλσξίδνληαη θαη λα θαηακεξίδνληαη ζηελ πεξίνδν πνπ 

αληηζηνηρνχλ, είηε σο έμνδν έλαληη ησλ εζφδσλ,είηε σο θεθαιαηνπρηθή δαπάλε. Θα πξέπεη λα 

αλαγλσξίδνληαη αξρηθά σο ππνρξέσζε ηεο επηρείξεζεο πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο κεησκέλε κε ηηο 

νπνηεζδήπνηε πξνθαηαβνιέο. Δάλ νη πξνθαηαβνιέο είλαη κεγαιχηεξεο απφ ηελ ππνρξέσζε,ηφηε 

ζεσξνχληαη πξνπιεξσκέο γηα ηελ παξνρή κειινληηθψλ ππεξεζηψλ απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο. Οη 

βξαρππξφζεζκεο απνδεκηψζεηο ιφγσ απνπζίαο απφ ηελ εξγαζία ρσξίδνληαη ζε δχν βαζηθέο 

θαηεγνξίεο, ζηηο πζσξεπηηθέο θαη ζηηο Με πζσξεπηηθέο. ηελ πξψηε πεξίπησζε ν εξγαδφκελνο 

δηθαηνχηαη λα κεηαθέξεη νπνηεζδήπνηε απνπζίεο δελ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη απφ ηελ κηα πεξίνδν 

ζηελ άιιε, ρσξίο λα ράζεη ην δηθαίσκα πξαγκαηνπνίεζήο ηνπο. ηε δεχηεξε πεξίπησζε, εάλ 

θάπνηνο εξγαδφκελνο δελ δηεθδηθήζεη ηηο απνπζίεο πνπ δηθαηνχηαη γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ 

δηάζηεκα ή κηα ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν, ηφηε δελ δηθαηνχηαη λα ηηο δηεθδηθήζεη ηελ επφκελε πεξίνδν. 

Οη ζπζσξεπηηθέο απνπζίεο φκσο δηαθξίλνληαη ζε: 

α)Δπελδπκέλεο (ν δηθαηνχρνο ζα δηθαηνχηαη ηηο απνπζίεο απηέο κεη' απνδνρψλ) 

β)Με Δπελδπκέλεο (ρσξίο απνδνρέο). 

Οπνηαδήπνηε θαη λα είλαη ε κνξθή ησλ ζπζζσξεπηηθψλ απνπζηψλ, δεκηνπξγείηαη πάληνηε 

ππνρξέσζε, απφ πιεπξάο εξγνδφηε, ε νπνία ζα πξέπεη λα αλαγλσξίδεηαη ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηεο επηρείξεζεο. Ζ θάζε επηρείξεζε ζα πξέπεη πάληνηε λα δεκηνπξγεί πξφβιεςε γηα 

ηελ αλακελφκελε ζπζζσξεπκέλε απνδεκίσζε γηα απνπζίεο σο κία επηπξφζζεηε ππνρξέσζε, πνπ 

πηζαλφλ λα εθδεισζεί κε ηελ θαηαβνιή ησλ απνπζηψλ πνπ δελ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί θαηά ηελ 

εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. 

 Παξνρέο εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία: Δίλαη νη παξνρέο θαη ηα σθειήκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ 

πνπ πξνέξρνληαη κέζα απφ δηαθνπή ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεσο ζπγθεθξηκέλνπ εξγαδνκέλνπ ή νκάδαο 

εξγαδνκέλσλ πξηλ απφ ηε θπζηνινγηθή απνρψξεζε ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο ή φηαλ ε επηρείξεζε 

παξέρεη δέζκε νηθνλνκηθψλ σθειεκάησλ πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο σο θίλεηξα γηα εζεινληηθή έμνδν 

απφ ηελ επηρείξεζε. Απηή ε δέζκεπζε πεγάδεη βαζηθά κέζα απφ έλα ιεπηνκεξέο επίζεκν 

πξφγξακκα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ πην πάλσ, ρσξίο λα ππάξρεη νπνηαδήπνηε πηζαλφηεηα απφζπξζήο 

ηνπ. Σν πξφγξακκα απηφ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πεξηγξαθή ησλ 
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εξγαζηψλ, ηεο ζέζεο ηνπ πιεζηέζηεξνπ αξηζκνχ εξγαδνκέλσλ πνπ επεξεάδνληαη απφ ην 

πξφγξακκα, πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξνρέο θαη ηα σθειήκαηα πνπ ζα απνδνζνχλ ζηελ θάζεζέζε θαη 

ηάμε εξγαδνκέλσλ ιφγσ ηεο ιήμεσο ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεσο θαη ην ρξνλνδηάγξακκα εληφο ηνπ 

νπνίνπ αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί ε εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο. Δάλ ε ππνρξέσζε πνπ έρεη 

δεκηνπξγεζεί γηα απνδεκίσζε ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ επηρείξεζε πξφθεηηαη λα θαηαβιεζεί κεηά απφ 

12 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ,ηφηε ην πνζφ απηφ ζα εκθαληζηεί ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο πξνεμνθιεκέλν ζηε ζεκεξηλή ηνπ αμία κε ηνλ ηξέρνληα ζπληειεζηή απφδνζεο. ε 

πεξίπησζε ελζάξξπλζεο ζρεδίνπ εζεινληηθήο απνρψξεζεο, ε πξφβιεςε γηα ηελ απνδεκίσζε ζα 

πξέπεη λα ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ αλακελφκελν αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ πηζηεχεηαη φηη ζα 

αζθήζνπλ ην δηθαίσκα απηφ. 

  Παξνρέο κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία: Δίλαη νη παξνρέο πνπ απνηεινχλ έλα 

ζπληαμηνδνηηθφ πξφγξακκα, κηα αζθαιηζηηθή θάιπςε ή κηα ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε. Σα 

πξνγξάκκαηα παξνρήο θαη σθειεκάησλ θαη κεηά ηελ ζπληαμηνδφηεζε ρσξίδνληαη ζε δχν βαζηθέο 

θαηεγνξίεο: 

-Πξνγξάκκαηα Καζνξηζκέλσλ Δηζθνξψλ 

-Πξνγξάκκαηα Καζνξηζκέλσλ Παξνρψλ. 

Ζ βαζηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν πξνγξακκάησλ έγθεηηαη ζην φηη ζηελ πξψηε πεξίπησζε ε 

επηρείξεζε είλαη ππνρξεσκέλε λα ζπλεηζθέξεη έλα θαζνξηζκέλν πνζφ ζε ζπγθεθξηκέλν 

ηακείν,κέζα απφ ην νπνίν θαιχπηνληαη νη παξνρέο θαη ηα σθειήκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ κεηά ηελ 

απνρψξεζε απφ ηελ ππεξεζία. ηε δεχηεξε πεξίπησζε νη ππνρξεψζεηο ηεο επηρείξεζεο σο πξνο ηηο 

εηζθνξέο ηεο πξνο ηα ηακεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα πξνγξάκκαηα απηά δελ έρνπλ ζηαζεξφ ή 

θαζνξηζκέλν χςνο θαη ππάξρεη ε δπλαηφηεηα νη εηζθνξέο απηέο λα επεξεάδνληαη απφ ην γεληθφ 

δείθηε ηηκψλ ή αθφκε θαη απφ ηπρφλ πιεζσξηζηηθέο ηάζεηο. 

 Με βάζε ηηο νδεγίεο ηνπ πξνηχπνπ απηνχ, νη ζεκεηψζεηο επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

δελ ρξεηάδεηαη λα πεξηιακβάλνπλ νπνηαδήπνηε αλαθνξά ζρεηηθά κε ηα πξνγξάκκαηα παξνρήο 

σθειεκάησλ πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο. Σν πξφηππν απηφ πεξηγξάθεη ηνπο ινγηζηηθνχο ρεηξηζκνχο 

θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη αλαθνξηθά κε ηηο παξνρέο θαη ηα 

σθειήκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη εθαξκφδεηαη φηαλ νη παξνρέο ή ηα σθειήκαηα πεγάδνπλ απφ 

αηνκηθέο ή θιαδηθέο ζπκβάζεηο εξγαδνκέλσλ κε ηελ επηρείξεζε,φηαλ νη παξνρέο ή ηα σθειήκαηα 

πνπ πξνέξρνληαη απφ λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο ηνπ θξάηνπο ή ηνπ θιάδνπ είλαη πηζαλφλ λα 

επεξεάδνπλ ην ζχλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο ρψξαο ή φηαλ πεγάδνπλ απφ αλεπίζεκε πξαθηηθή θαη 

απνηεινχλ ππνρξέσζε ηεο επηρείξεζεο λα ηα εθαξκφζεη. 

 

 

3.13.2 Δ.Γ.Λ.-Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο. 

 Με βάζε ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία ππάξρεη δηάηαμε γηα δηελέξγεηα πξφβιεςεο γηα ηηο 

απνδεκηψζεηο ζπληαμηνδφηεζεο θαη απφιπζεο πξνζσπηθνχ, ε νπνία ππνινγίδεηαη κε βάζε πίλαθεο 

ηνπ Ν. 2112/1920. Με βάζε κία εηδηθή γλσκάηεπζε ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ θξάηνπο, ην 40% 

ηεο αλσηέξσ ζπλνιηθήο ππνρξέσζεο ζεσξείηαη ινγηζηηθά απνδεθηφ γηα θαηαρψξεζε. Βέβαηα, ν Ν. 

2190/1920 αλαθέξεη γηα δηελέξγεηα πξνβιέςεσλ γηα φινπο ηνπο πηζαλνχο θηλδχλνπο, φκσο ζηε 

πξάμε δελ γίλεηαη εγγξαθή γηα ζρήκαηα ππεζρεκέλσλ παξνρψλ. 

 

 

3.13.3 Γηαθνξέο κεηαμχ Διιεληθήο Ννκνζεζίαο θαη Γ.Λ.Π 19. 

 Σα ΓΛΠ πξνβιέπνπλ φηη ηα απνηειέζκαηα βαξχλνληαη θαηά ην κέξνο πνπ αλαινγεί ζε θάζε 

ρξήζε κε ην πξνβιεπφκελν θφζηνο ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ παξνρψλ πνπ ε επηρείξεζε ζα θαηαβάιιεη 

ζην κέιινλ, φπσο απηφ πξνθχπηεη απφ έλα θαζνξηζκέλν πξφγξακκα ζπληαμηνδνηηθψλ παξνρψλ. 

ηελ Διιεληθή θνξνινγηθή λνκνζεζία,σο θνξνινγηθά εθπηπηφκελε δαπάλε αλαγλσξίδεηαη κφλν ε 

πξφβιεςε πνπ αληηζηνηρεί ζηελ απνδεκίσζε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζπληαμηνδνηείηε ην επφκελν 
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νηθνλνκηθφ έηνο.
29 

 

 

3.14.1 Γ.Λ.Π 20-Λνγηζηηθή ησλ θξαηηθώλ επηρνξεγήζεσλ θαη γλσζηνπνίεζε ηεο θξαηηθήο 

ππνζηήξημεο. 

 Σν παξφλ Πξφηππν εθαξκφδεηαη γηα ηε ινγηζηηθή παξαθνινχζεζε θαη γλσζηνπνίεζε ησλ 

θξαηηθψλ επηρνξεγήζεσλ, θαζψο θαη γηα ηε γλσζηνπνίεζε άιισλ κνξθψλ θξαηηθήο ελίζρπζεο. Σα 

βαζηθά ζεκεία πνπ πξαγκαηεχεηαη ην πξφηππν είλαη: 

-Ζ έλλνηα ησλ θξαηηθψλ επηρνξεγήζεσλ 

-Ζ ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ επηρνξεγήζεσλ θαη ν ηξφπνο απεηθφληζεο απηψλ ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο 

-Ο ρξφλνο θαη ηα θξηηήξηα αλαγλψξηζεο ησλ θξαηηθψλ επηρνξεγήζεσλ. 

Σν Πξφηππν δελ αζρνιείηαη κε: 

-ηα εηδηθά πξνβιήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ηε ινγηζηηθνπνίεζε ησλ θξαηηθψλ επηρνξεγήζεσλ ζε 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ αληαλαθινχλ ηηο επηδξάζεηο απφ ηηο κεηαβνιέο ησλ ηηκψλ ή ζε 

παξφκνηαο θχζεο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο 

-θξαηηθή ππνζηήξημε πνπ παξέρεηαη ζηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα κε ηε κνξθή νθειψλ, πνπ είλαη 

δηαζέζηκα γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο ή πνπ πξνζδηνξίδνληαη ή 

πεξηνξίδνληαη βάζεη ηεο ππνρξέσζεο θφξνπ εηζνδήκαηνο (φπσο είλαη νη θνξνινγηθέο απαιιαγέο, νη 

θνξνινγηθέο πηζηψζεηο ιφγσ επέλδπζεο, νη πξφζζεηεο απνζβέζεηο θαη νη κεησκέλνη ζπληειεζηέο 

θφξνπ) 

-θξαηηθή ζπκκεηνρή ζηελ ηδηνθηεζία ηεο επηρείξεζεο 

-θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο πνπ θαιχπηνληαη απφ ην ΓΛΠ 41 Γεσξγία. 

Δπίζεο ην Πξφηππν θαζνξίδεη θαη ηηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο πνπ 

αλαγλσξίδεη κία επηρείξεζε, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζηηο Δπεμεγεκαηηθέο 

εκεηψζεηο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Σν Πξφηππν απηφ θαζνξίδεη θαη αζρνιείηα κε ηηο εμήο 

παξαθάησ έλλνηεο: Κξάηνο, Κξαηηθή ππνζηήξημε, Κξαηηθέο επηρνξεγήζεηο,επηρνξεγήζεηο πνπ 

αθνξνχλ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ραξηζηηθά δάλεηα, Δχινγε αμία, ινγηζκφο θξαηηθψλ επηρνξεγήζεσλ 

θαη επηζηξνθή θξαηηθψλ επηρνξεγήζεσλ. 

Κξάηνο: αλαθέξεηαη ζην Γεκφζην, ζηνπο θξαηηθνχο θνξείο θαη ζε παξφκνηνπο ηνπηθνχο, εζληθνχο ή 

δηεζλείο θνξείο. 

Κξαηηθή ππνζηήξημε: είλαη κέηξν πνπ ιακβάλεηαη απφ ην θξάηνο κε ζθνπφ ηελ παξνρή 

νηθνλνκηθνχ νθέινπο ζε ζπγθεθξηκέλε επηηρείξεζε ή ζεηξά επηρεηξήζεσλ πνπ πιεξνχλ νξηζκέλα 

θξηηήξηα. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ Πξνηχπνπ, ε θξαηηθή ππνζηήξημε δελ πεξηιακβάλεη ηα νθέιε πνπ 

παξέρνληαη κφλν έκκεζα, κέζσ ηεο εθαξκνγήο κέηξσλ πνπ επηδξνχλ ζηηο γεληθφηεξεο ζπλζήθεο ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, φπσο είλαη ε δεκηνπξγία ππνδνκήο ζε αλαπηπζζφκελεο πεξηνρέο 

ή ε επηβνιή πεξηνξηζηηθψλ εκπνξηθψλ κέηξσλ ζε αληαγσληζηέο. 

Κξαηηθέο επηρνξεγήζεηο: είλαη ε ελίζρπζε πνπ παξέρεηαη απφ ην Κξάηνο κε ηε κνξθή κεηαβίβαζεο 

πφξσλ ζε κηα επηρείξεζε, ζε αληαπφδνζε ηνπ φηη απηή έρεη ηεξήζεη ή πξφθεηηαη λα ηεξήζεη 

νξηζκέλνπο φξνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ιεηηνπξγία ηεο. Γελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ έλλνηα απηή νη 

θξαηηθέο εληζρχζεηο πνπ ιφγσ ηεο κνξθήο ηνπο δελ είλαη επηδεηθηηθέο απνηηκήζεσο, θαζψο θαη νη 

ζπλαιιαγέο κε ην δεκφζην γηα ηηο νπνίεο δελ είλαη δπλαηφο ν δηαρσξηζκφο απφ ηηο ζπλήζεηο 

ζπλαιιαγέο ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο. 

Δπηρνξεγήζεηο πνπ αθνξνχλ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία: είλαη νη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο πνπ έρνπλ σο 

βαζηθφ φξν φηη ε επηρείξεζε πνπ ηηο δηθαηνχηαη πξέπεη λα αγνξάζεη,θαηαζθεπάζεη ή κε 

νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν,απνθηήζεη καθξνπξφζεζκα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Δίλαη δπλαηφλ επίζεο, 

λα νξίδνληαη θαη πξφζζεηνη φξνη αλαθνξηθά κε ην είδνο ή ηελ ηνπνζεζία ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ ή κε ηε ρξνληθή πεξίνδν ζηελ νπνία απηά πξέπεη λα απνθηεζνχλ ή λα παξακείλνπλ ζηελ 
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θαηνρή ηεο επηρείξεζεο. 

Υαξηζηηθά Γάλεηα: είλαη δάλεηα γηα ηα νπνία ν δαλεηζηήο παξαηηείηαη απφ ηελ εμφθιεζή ηνπο, 

εθφζνλ ηεξεζνχλ νξηζκέλεο πξνθαζνξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο. 

Δχινγε αμία: είλαη ην πνζφ γηα ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα γίλεη ε αληαιιαγή ελφο πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ κεηαμχ πσιεηή θαη αγνξαζηή, νη νπνίνη ζα ελεξγνχλ κε πιήξε γλψζε θαη κε ηε ζέιεζή 

ηνπο,ζε κία ζπλαιιαγή πνπ δηεμάγεηαη ζε θαζαξά εκπνξηθή βάζε. 

Λνγηζκφο θξαηηθψλ επηρνξεγήζεσλ: χκθσλα κε ην ΓΛΠ 20, κία επηρείξεζε πξέπεη λα 

θαηαρσξήζεη ηελ επηρνξήγεζε φηαλ ππάξρεη εχινγε βεβαηφηεηα φηη ζα ζπκκνξθσζεί κε ηνπο φξνπο 

ηεο επηρνξήγεζεο θαη φηη ε επηρνξήγεζε ζα εηζπξαρζεί. Ο ινγηζκφο ζηα έζνδα πξέπεη λα γίλεηαη κε 

ηξφπν ζπζηεκαηηθφ γηα θάζε ρξήζε, ζπζρεηίδνληαο ηηο αληίζηνηρεο πξνο ζπκςεθηζκφ δαπάλεο, ελψ 

δελ επηηξέπεηαη ε απεπζείαο πίζησζε ζηελ Καζαξή Θέζε. ε φηη αθνξά ηηο επηρνξεγήζεηο πνπ 

ιακβάλνληαη γηα θάιπςε πξαγκαηνπνηεκέλσλ δεκηψλ ή γηα άκεζε νηθνλνκηθή ελίζρπζε ρσξίο ηελ 

δηελέξγεηα ζρεηηθψλ δαπαλψλ θαηαρσξνχληαη σο έζνδα ηεο ρξήζεο ζηελ νπνία δεκηνπξγείηαη ην 

δηθαίσκα είζπξαμήο ηεο. Ζ εκθάληζε ησλ επηρνξεγήζεσλ πνπ αθνξνχλ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

γίλεηαη ζηνλ Ηζνινγηζκφ είηε κε ηελ κνξθή εζφδνπ επφκελσλ ρξήζεσλ, είηε αθαηξεηηθά απφ ηελ 

ινγηζηηθή αμία ησλ ζρεηηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Οη επηρνξεγήζεηο πνπ αθνξνχλ 

απνηειέζκαηα θαηαρσξνχληαη ζηελ Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ Υξήζεο είηε ζε πίζησζε 

ινγαξηαζκνχ εζφδνπ, είηε αθαηξεηηθά ησλ αληίζηνηρσλ εμφδσλ. 

Δπηζηξνθή Κξαηηθψλ Δπηρνξεγήζεσλ: Όηαλ δεκηνπξγείηαη ππνρξέσζε επηζηξνθήο ηεο 

επηρνξήγεζεο, ζα πξέπεη λα ζπκςεθηζηεί ην ηπρφλ πηζησηηθφ ππφινηπν ησλ εζφδσλ επφκελσλ 

ρξήζεσλ θαη κε ηελ δηαθνξά αλ ππάξρεη,λα επηβαξπλζνχλ ηα απνηειέζκαηα. Σν επηζηξεθφκελν 

πνζφ πνπ αθνξά ζε πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ηεο επηρείξεζεο πξέπεη λα απμήζεη ηελ ινγηζηηθή αμία 

ηνπ ζηνηρείνπ απηνχ ή λα ζπκςεθίζεη ην ππφινηπν ησλ εζφδσλ επφκελεο ρξήζεο θαη ε ηπρφλ 

δηαθνξά λα επηβαξχλεη ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο. 

 Δπίζεο, ην Πξφηππν νξίδεη φηη ε επηρείξεζε πξέπεη λα γλσζηνπνηεί ηελ αθνινπζνχκελε 

ινγηζηηθή κέζνδν αλαθνξηθά κε ηηο θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο.
30 

 

 

3.14.2 Δ.Γ.Λ.-Λνγηζηηθή ησλ θξαηηθψλ επηρνξεγήζεσλ θαη γλσζηνπνίεζε ηεο θξαηηθήο 

ππνζηήξημεο. 

 Σν ΔΓΛ θαη νη ζρεηηθέο κε ην ζέκα απνθάζεηο,θαζνξίδνπλ ηε ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ 

θξαηηθψλ επηρνξεγήζεσλ.ηελ νπζία ε Διιεληθή Ννκνζεζία έρεη πηνζεηήζεη ην ΓΛΠ 20 θαη είλαη 

πιήξσο ελαξκνληζκέλν κε ηελ 4ε Οδεγία ηεο Δ.Δ. κέζσ ηνπ Ν. 2601/1998 (φπσο ηξνπνπνηήζεθε 

απφ ηνλ Ν. 3299/2004) θαη ν νπνίνο νξίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ιήςεο θξαηηθψλ επηρνξεγήζεσλ. Οη 

επηρνξεγήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ησλ επηρεηξήζεσλ, θαηαρσξνχληαη 

ζε πίζησζε ινγαξηαζκνχ εζφδνπ, ελψ νη επηρνξεγήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ αγνξά πάγησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, εκθαλίδνληαη ζε ινγαξηαζκνχο ηεο θαζαξήο ζέζεο. Οη ελ ιφγσ 

ινγαξηαζκνί δελ απνηεινχλ απνζεκαηηθά δηφηη δελ ζρεκαηίδνληαη απφ δηαθξάηεζε θεξδψλ ηεο 

επηρείξεζεο. Πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη νξζνινγηθή επηβάξπλζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ρξήζεο κε 

ηηο δηελεξγνχκελεο απνζβέζεηο ησλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ επηρνξεγήζεθαλ, 

δηελεξγείηαη αλαινγηθά κείσζε ησλ ινγαξηαζκψλ επηρνξήγεζεο, ζε πίζησζε ηνπ εζφδνπ ηεο 

ρξήζεο. Ζ κείσζε απηή πξαγκαηνπνηείηαη κε ζπληειεζηή αλάινγν ηνπ ζπληειεζηή απφζβεζεο ηνπ 

πάγηνπ ζηνηρείνπ. 

 

 

3.14.3 Γηαθνξέο κεηαμχ Διιεληθήο Ννκνζεζίαο θαη Γ.Λ.Π 20. 

 χκθσλα κε ην ΓΛΠ ε αξρηθή θαηαρψξηζε ησλ θξαηηθψλ επηρνξεγήζεσλ γίλεηαη κφλν φηαλ 

ππάξρεη βεβαηφηεηα φηη ε επηρείξεζε ζα ζπκκνξθσζεί κε ηνπο φξνπο ηεο επηρνξήγεζεο θαη φηη ε 
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επηρνξήγεζε ζα εηζπξαρζεί. χκθσλα κε ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία ε επηρνξήγεζε θαηαρσξείηαη 

φηαλ ππάξρεη βεβαηφηεηα φηη ζα εηζπξαρζεί, ελψ δελ εμεηάδεηαη ε βεβαηφηεηα ζπκκφξθσζεο ηεο 

επηρείξεζεο κε ηνπο φξνπο ηεο επηρνξήγεζεο.  

 Καηά ην Πξφηππν, νη επηρνξεγήζεηο γηα απφθηεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ 

θαηαρσξνχληαη είηε ζηελ πίζησζε ηνπ ινγαξηαζκνχ έζνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ, είηε αθαηξεηηθά 

απφ ηε ινγηζηηθή αμία ησλ επηρνξεγνχκελσλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ, ελψ δελ επηηξέπεηαη ε 

απεπζείαο θαηαρψξεζε ησλ επηρνξεγήζεσλ ζε ινγαξηαζκφ θαζαξήο ζέζεο. Καηά ηελ Διιεληθή 

Ννκνζεζία φκσο, ε επηρνξήγεζε θαηαρσξείηαη απεπζείαο ζηελ πίζησζε ινγαξηαζκνχ θαζαξήο 

ζέζεο, ελψ δελ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα θαηαρψξεζεο ηεο επηρνξήγεζεο ζηελ πίζησζε ησλ 

επηρνξεγνχκελσλ ζηνηρείσλ. 

 Όζνλ αθνξά ηηο επηρνξεγήζεηο γηα ηελ θάιπςε εμφδσλ ή δεκηψλ, θαηά ην Πξφηππν είλαη 

δπλαηφ λα θαηαρσξεζνχλ ζηελ πίζησζε ινγαξηαζκνχ εζφδνπ ή ζηελ πίζησζε ησλ ινγαξηαζκψλ 

ησλ δαπαλψλ ζηηο νπνίεο αθνξνχλ νη επηρνξεγήζεηο. χκθσλα κε ην Δ.Γ.Λ. δελ επηηξέπεηαη ε 

θαηαρψξεζε ηεο επηρνξήγεζεο ζηελ πίζησζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηεο νηθείαο δαπάλεο, αιιά 

θαηαρσξνχληαη πάληα ζηα έζνδα. 

 Γηα ηηο επηρνξεγήζεηο πνπ δίλνληαη απφ ην θξάηνο ζηελ επηρείξεζε γηα ηελ θάιπςε 

πξαγκαηνπνηεκέλσλ εμφδσλ ή δεκηψλ, ην ΓΛΠ νξίδεη φηη πξέπεη λα ινγίδνληαη σο αλφξγαλα έζνδα 

ηεο ρξήζεσο ζηελ νπνία δεκηνπξγείηαη ην δηθαίσκα είζπξαμήο ηνπο. Καηά ηα Διιεληθά Πξφηππα ε 

επηρνξήγεζε θαηαρσξείηαη ζηελ πίζησζε αξκφδησλ ππνινγαξηαζκψλ ηνπ ινγαξηαζκνχ 74 

νξγαληθψλ εζφδσλ “Δπηρνξεγήζεηο θαη δηάθνξα έζνδα πσιήζεσλ” ηνπ Δ.Γ.Λ.. 

  ρεηηθά κε άιιεο κνξθέο επηρνξεγήζεσλ ην ΓΛΠ αλαθέξεη φηη ε επηρνξήγεζε πνπ δελ 

εηζπξάηηεηαη αιιά εθπίπηεη απφ ηηο ππνρξεψζεηο πξνο ην Γεκφζην, εμνκνηψλεηαη κε εηζπξαηηφκελε 

επηρνξήγεζε. Απφ ηελ άιιε, ζχκθσλα κε ηελ Διιεληθή Φνξνινγηθή Ννκνζεζία ε κείσζε ηεο 

θνξνινγίαο δελ αληηκεησπίδεηαη ινγηζηηθά σο επηρνξήγεζε. 

 Δπίζεο, ην ΓΛΠ θάλεη αλαθνξά ζε Υαξηζηηθφ Γάλεην απφ ην Γεκφζην ην νπνίν 

εμνκνηψλεηαη κε επηρνξήγεζε. ηελ Διιάδα δελ ζπλεζίδεηαη ηέηνηα κνξθήο επηρνξήγεζε. 

 Σέινο θαηά ην Πξφηππν ε επηρείξεζε πξέπεη λα γλσζηνπνηεί ηε κέζνδν πνπ αθνινπζεί γηα 

ηε Λνγηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ επηρνξεγήζεσλ ελψ θαηά ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία δελ 

πξνβιέπνληαη ελαιιαθηηθέο κέζνδνη ινγηζηηθνχ ρείξηζκνπ ησλ επηρνξεγήζεσλ.
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3.15.1 Γ.Λ.Π 21-Οη Δπηδξάζεηο ησλ Μεηαβνιώλ ζηηο Σηκέο πλαιιάγκαηνο. 

 Ο ζθνπφο ηνπ παξφληνο Πξνηχπνπ είλαη λα πξνζδηνξίζεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξέπεη λα 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζπλαιιαγέο ζε μέλν λφκηζκα θαη εθκεηαιιεχζεηο ζην εμσηεξηθφ ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κηαο επηρείξεζεο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κεηαηξέπνληαη νη 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζε λφκηζκα παξνπζίαζεο. Μηα επηρείξεζε κπνξεί λα δηεμάγεη 

δξαζηεξηφηεηεο ζην εμσηεξηθφ κε δχν ηξφπνπο. Μπνξεί λα έρεη ζπλαιιαγέο ζε μέλα λνκίζκαηα ή 

δηθέο ηεο εθκεηαιιεχζεηο ζην εμσηεξηθφ. Δπηπξφζζεηα, κπνξεί λα παξνπζηάδεη ηηο νηθνλνκηθέο ηεο 

θαηαζηάζεηο ζε μέλν λφκηζκα. Σν παξφλ Πξφηππν εθαξκφδεηαη φζσλ αθνξά ηα εμήο: 

α)ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ησλ ππνινίπσλ ζε μέλα λνκίζκαηα, εθηφο απφ 

ζπλαιιαγέο πνπ αθνξνχλ παξάγσγα θ ππφινηπα πνπ ππφθεηληαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΓΛΠ 39   

β)ηε κεηαηξνπή ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο εθκεηαιιεχζεσλ ζην 

εμσηεξηθφ,πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο επηρείξεζεο κέζσ κηαο νιηθήο ή 

αλαινγηθήο ελνπνίεζεο ή κε ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο 

γ)ζηε κεηαηξνπή ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο ζε 

λφκηζκα παξνπζίαζεο. 

 Σν Πξφηππν δελ εθαξκφδεηαη ζηα εμήο: 

α)ζηε ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο ζηνηρείσλ ζε μέλν λφκηζκα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 
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αληηζηάζκηζεο θαζαξήο επέλδπζεο ζε εθκεηάιιεπζε ζην εμσηεξηθφ 

β)ζηελ παξνπζίαζε ζε κηα θαηάζηαζε ηακηαθψλ ξνψλ, ησλ ηακηαθψλ ξνψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

ζπλαιιαγέο ζε μέλν λφκηζκα ή ζηε κεηαηξνπή ησλ ηακηαθψλ ξνψλ κηαο εθκεηάιιεπζεο ζην 

εμσηεξηθφ. 

 Καηαξρήλ, ζχκθσλα κε ην Πξφηππν νξίδεηαη σο λφκηζκα ιεηηνπξγίαο ην λφκηζκα ηνπ 

θχξηνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη ε επηρείξεζε. ηε ζπλέρεηα 

νξίδεtai φηη ζηε εκεξνκελία ζχληαμεο ηζνινγηζκνχ,ηα λνκηζκαηηθά ζηνηρεία ζε μέλν λφκηζκα 

κεηαηξέπνληαη ζην λφκηζκα ιεηηνπξγίαο κε βάζε ηελ ηζνηηκία ηεο εκεξνκελίαο θιεηζίκαηνο θαη ηα 

κε-λνκηζκαηηθά ζηνηρεία (πνπ εθθξάδνληαη ζε ηζηνξηθφ θφζηνο)κεηαηξέπνληαη κε βάζε ηελ 

ηζνηηκία ηεο αξρηθήο αλαγλψξηζεο. Οη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ ινγίδνληαη θαηά 

θαλφλα ζηα απνηειέζκαηα. Ηζνηηκία θιεηζίκαηνο είλαη ε ηξέρνπζα ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία θαηά 

ηελ εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ηνπ ηζνινγηζκνχ. πλαιιαγκαηηθή δηαθνξά είλαη ε δηαθνξά πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηε κεηαηξνπή, κε δηαθνξεηηθέο ηζνηηκίεο, δεδνκέλνπ αξηζκνχ κνλάδσλ ελφο 

λνκίζκαηνο ζε άιιν λφκηζκα. 

 πκκεηνρή ζε ζπγαηξηθή εηαηξεία ζε μέλν λφκηζκα: Οη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο απφ ηελ 

απνηίκεζε ηέινπο ρξήζεο ινγίδνληαη ζε ινγαξηαζκφ απνζεκαηηθνχ ζηελ θαζαξή ζέζε θαη θαηά ηελ 

πψιεζε ηεο ζπκκεηνρήο απηήο κεηαθέξεηαη ζηα απνηειέζκαηα. Δάλ ππάξρεη ππνρξέσζε ζε μέλν 

λφκηζκα κε ζθνπφ λα αληηζηαζκίζεη ην ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν ηεο ζπκκεηνρήο ζε μέλν λφκηζκα, 

ηφηε νη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο απφ ηελ απνηίκεζε απηήο ηεο ππνρξέσζεο ινγίδνληαη ζε εηδηθφ 

ινγαξηαζκφ απνζεκαηηθνχ ζηε θαζαξή ζέζε,έσο φηνπ πσιεζεί ε ζπκκεηνρή νπφηε θαη 

κεηαθέξνληαη ζηα απνηειέζκαηα. Γηα ηελ ελζσκάησζε ηζνινγηζκνχ ππνθαηαζηήκαηνο ζε μέλν 

λφκηζκα ζηηο θχξηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο πνπ αλήθεη ην Πξφηππν νξίδεη ηα εμήο: 

-Όιν ην ελεξγεηηθφ θαη φιν ην παζεηηθφ κεηαηξέπνληαη ζην λφκηζκα αλαθνξάο κε ηελ ηζνηηκία 

θιεηζίκαηνο 

-Σα έζνδα θαη έμνδα κεηαηξέπνληαη ζην λφκηζκα αλαθνξάο κε βάζε ηηο ηζνηηκίεο πνπ απηά 

ηζηνξηθά αλαγλσξίζηεθαλ  

-Όιεο νη πξνθχπηνπζεο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο ινγίδνληαη ζε ινγαξηαζκφ απνζεκαηηθνχ ζηελ 

θαζαξή ζέζε. 

 Με βάζε ηηο αξρέο ηνπ Πξνηχπνπ, ε επηρεηξήζε ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί ηα εμήο: 

α)ην πνζφ ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ δηαθνξψλ πνπ αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα, εθηφο απφ ηηο 

δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα επηκεηξψκελα ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ 

απνηειεζκάησλ 

β)ηηο θαζαξέο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ θαηαηάζζνληαη ζε μερσξηζηφ ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ησλ 

ηδίσλ θεθαιαίσλ, καδί κε κηα ζπκθσλία ηνπ πνζνχ απηψλ ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ δηαθνξψλ ζηελ 

αξρή θαη ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ 

γ)Όηαλ ην λφκηζκα παξνπζίαζεο είλαη δηαθνξεηηθφ απφ ην λφκηζκα ιεηηνπξγίαο, γλσζηνπνηείηαη ην 

γεγνλφο απηφ, φπσο θαη ην λφκηζκα ιεηηνπξγίαο, θαζψο θαη ν ιφγνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

δηαθνξεηηθφ λφκηζκα παξνπζίαζεο. 

 

 

3.15.2 Δ.Γ.Λ.-Οη επηδξάζεηο ησλ κεηαβνιψλ ζηηο ηηκέο ζπλαιιάγκαηνο. 

 χκθσλα κε ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία φια ηα ζηνηρεία (λνκηζκαηηθά θαη κε) κεηαηξέπνληαη 

κε ηελ ηζνηηκία ηεο εκεξνκελίαο θιεηζίκαηνο. Όζνλ αθνξά ηηο ζπκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο ζε μέλν 

λφκηζκα ή ηελ ελζσκάησζε ηζνινγηζκνχ ππνθαηαζηήκαηνο ή απηνηεινχο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο 

ζε μέλν λφκηζκα ζηηο θχξηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο, ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία δελ 

ππάξρεη ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε. 

 
 
3.15.3 Γηαθνξέο κεηαμχ Διιεληθήο Ννκνζεζίαο θαη Γ.Λ.Π 21. 

 χκθσλα κε ην Πξφηππν ηα κε λνκηζκαηηθά ζηνηρεία πνπ εκθαλίδνληαη ζηα βηβιία κε ηελ 
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εχινγε αμία ηνπο ζε μέλν λφκηζκα κεηαηξέπνληαη κε ηηο ηζνηηκίεο πνπ ίζρπαλ φηαλ 

πξνζδηνξίζηεθαλ νη εχινγεο αμίεο. Ζ Διιεληθή Ννκνζεζία σζηφζν δελ επηηξέπεη ηελ απεηθφληζε 

ζηελ εχινγε αμία ηνπο ηα κε λνκηζκαηηθά ζηνηρεία. 

  Οη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ θαηαρσξνχληαη ζπλήζσο,ζηα 

Απνηειέζκαηα Υξήζεσο, ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ. Καηά ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία νη ρξεσζηηθέο 

ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο βαξχλνπλ ηα Απνηειέζκαηα Υξήζεο, εθηφο απφ απηέο πνπ πξνέξρνληαη 

απφ δάλεηα ή πηζηψζεηο πνπ δηαηέζεθαλ γηα ηελ απφθηεζε παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, νη 

νπνίεο είλαη δπλαηφ λα αληηκεησπηζηνχλ σο έμνδν πνιπεηνχο απφζβεζεο. Οη κε 

πξαγκαηνπνηεκέλεο πηζησηηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο απφ απνηίκεζε βξαρππξφζεζκσλ 

απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ κεηαθέξνληαη ππφ κνξθή πξφβιεςεο ζηελ επφκελε ρξήζε, νπφηε 

κεηά ηελ είζπξαμε ησλ απαηηήζεσλ θαη ηελ εμφθιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ,απφ ηελ απνηίκεζε ησλ 

νπνίσλ πξνήιζαλ,κεηαθέξνληαη ζηα Απνηειέζκαηα Υξήζεσο.
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3.16.1 Γ.Λ.Π 22-Δλνπνίεζε Δπηρεηξήζεσλ. 

 θνπφο απηνχ ηνπ Πξνηχπνπ είλαη λα πξνδηαγξάςεη ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ ελνπνηήζεσλ 

ησλ επηρεηξήζεσλ. Σν Πξφηππν θαιχπηεη ηφζν ηελ απφθηεζε κε αγνξά κηαο επηρείξεζεο απφ κηα 

άιιε,φζν επίζεο θαη ηε ζπάληα πεξίπησζε κηαο ζπλέλσζεο ζπκθεξφλησλ, φπνπ δελ είλαη δπλαηφλ 

λα πξνζδηνξηζηεί ν αγνξαζηήο. Ζ ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε κηαο απφθηεζεο κε αγνξά πεξηιακβάλεη 

ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θφζηνπο ηεο αγνξάο, ηνλ επηκεξηζκφ ηνπ θφζηνπο ζηα αλαγλσξίζηκα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο ηεο απνθηψκελεο επηρείξεζεο θαη ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ηεο 

πξνθχπηνπζαο ζεηηθήο ή αξλεηηθήο ππεξαμίαο, ηφζν θαηά ηελ αγνξά φζν θαη κεηαγελέζηεξα. Αιια 

ινγηζηηθά ζέκαηα πεξηιακβάλνπλ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ χςνπο ησλ δηθαησκάησλ ηεο κεηνςεθίαο, 

ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ηεο απφθηεζεο χζηεξα απφ ζηαδηαθέο αγνξέο, ηηο κεηαγελέζηεξεο κεηαβνιέο 

ηνπ θφζηνπο αγνξάο ή ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ θαη ηηο 

απαηηνχκελεο γλσζηνπνηήζεηο. Σα βαζηθά ινγηζηηθά ζέκαηα ζηα νπνία αλαθέξεηαη ην ελ ιφγσ 

πξφηππν είλαη: 

-Ο θαζνξηζκφο ηνπ θφζηνπο ηεο εμαγνξάο 

-Ο ρεηξηζκφο ηνπ ζηνηρείνπ ηεο “θήκεο θαη πειαηείαο” πνπ πηζαλφλ λα πξνθχςεη  

-Ο θαζνξηζκφο ηνπ “ζπκθέξνληνο ηεο κεηνςεθίαο” ζηηο πεξηπηψζεηο ζηαδηαθήο εμαγνξάο 

-Σπρφλ αιιαγέο ζην θφζηνο ηεο εμαγνξάο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπλαιιαγήο 

-Οη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο πνπ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

θνπφο ηνπ είλαη ε πεξηγξαθή θαη ν θαζνξηζκφο ηνπ ινγηζηηθνχ ρεηξηζκνχ ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ 

πξνθχπηνπλ κέζα απφ ηελ ελνπνίεζε δηαθφξσλ επηρεηξήζεσλ. 
Οη κνξθέο ελνπνίεζεο πνπ ζα πεξηγξαθνχλ παξαθάησ είλαη νη εμήο: 

 Δλνπνίεζε επηρεηξήζεσλ: είλαη ε ζπλέλσζε μερσξηζηψλ επηρεηξήζεσλ ζε κηα φπνπ ε κία εθ 

ησλ δχν απνθηά ηνλ έιεγρν επί ησλ θαζαξψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο άιιεο. Απφ ηελ 

ελνπνίεζε δχν ή πεξηζζνηέξσλ επηρεηξήζεσλ κπνξεί λα πξνθχςεη κεηαμχ ηνπο ε ζρέζε “κεηξηθήο-

ζπγαηξηθήο”, θαηά ηελ νπνία ε αγνξάζηξηα (κεηξηθή) ζα πξέπεη λα εθαξκφζεη ηηο αμηψζεηο ηνπ 

πξνηχπνπ γηα ηελ εηνηκαζία ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Δπηπιένλ, κέζα απφ ηελ 

ελνπνίεζε, ππάξρεη ε πηζαλφηεηα λα πξνθχςεη κηα λέα νηθνλνκηθή κνλάδα. 

 Δλνπνίεζε κε εμαγνξά: είλαη ε ζπλέλσζε μερσξηζηψλ επηρεηξήζεσλ θαηά ηελ νπνία ν 

αγνξαζηήο απνθηά ηνλ έιεγρν επί ησλ θαζαξψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο 

άιιεο επηρείξεζεο,κε αληάιιαγκα ηελ παξαρψξεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή ηελ έθδνζε 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ή κεξηδίσλ. Μηα επηρείξεζε ζεσξείηαη φηη θαηέρεη ηνλ έιεγρν κηαο 

άιιεο,φηαλ θαηέρεη άκεζα πεξηζζφηεξν απφ ην 50% ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ηεο εηαηξείαο απηήο. 

ηελ πεξίπησζε απηή, ν αγνξαζηήο αλαιακβάλεη ηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ κηαο 

επηρείξεζεο θαη εθδίδεη κεηνρέο πξνο ηνπο κεηφρνπο ηεο αγνξαδφκελεο επηρείξεζεο γηα ηελ εμαγνξά 
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ηνπ ειέγρνπ ηεο. Ζ εθηίκεζε ησλ ζπλαιιαγψλ απηψλ βαζίδεηαη ζηηο ηξέρνπζεο αμίεο ησλ ζηνηρείσλ 

πνπ αλαιακβάλεη ν αγνξαζηήο γηα ηελ θαηαρψξεζε ηεο εμαγνξάο. Ζ εκεξνκελία θαηά ηελ εμαγνξά 

είλαη ζεκαληηθή γηα ηνπο ινγηζηηθνχο ρεηξηζκνχο πνπ ζα πξέπεη λα γίλνπλ ζηα βηβιία ηνπ 

αγνξαζηή. Καηά ηελ εκεξνκελία απηή ν αγνξαζηήο ζα πξέπεη λα αλαγλσξίζεη ηα ζηνηρεία ηνπ 

ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ πνπ έρεη αλαιάβεη απφ ηελ άιιε επηρείξεζε, φπσο θαη νπνηνδήπνηε 

πνζφ,αξλεηηθφ ή ζεηηθφ,πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ θήκε θαη πειαηεία ηεο επηρείξεζεο πνπ έρεη 

αγνξαζηεί, αιιά θαη νπνηαδήπνηε θέξδε ή δεκίεο πξνθχςνπλ απφ ηελ αγνξαδφκελε επηρείξεζε 

κεηά ηελ εκεξνκελία εμαγνξάο θαη κφλνλ απηά, ζα πξέπεη λα αλαγλσξηζηνχλ θαηά ηελ αλαινγία 

ηνπ πνζνζηνχ εμαγνξάο ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο ηνπ αγνξαζηή. Ζ θάζε εμαγνξά ζα πξέπεη λα 

θαηαρσξείηαη ζηα βηβιία ηνπ αγνξαζηή ζε αμία θφζηνπο,ην νπνίν αληηπξνζσπεχεηαη απφ ην ηίκεκα 

πνπ θαηαβάιιεηαη ζηνλ πσιεηή κε νπνηνδήπνηε ηξφπν γηα ηελ απφθηεζε ηνπ ειέγρνπ επί ησλ 

θαζαξψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο, πιένλ νπνησλδήπνηε εμφδσλ ζρεηίδνληαη κε ηε 

ζπλαιιαγή, φπσο είλαη νη επαγγεικαηηθέο ακνηβέο ινγηζηψλ, ειεγθηψλ, λνκηθψλ θαη εθηηκεηψλ. 

 Σα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ πνπ απνθηήζεθαλ απφ ηελ εμαγνξά θαη ζα 

πξέπεη λα αλαγλσξηζηνχλ ζηα βηβιία ηνπ αγνξαζηή,πξέπεη λα είλαη κφλν εθείλα ηα νπνία θαηείρε ν 

πσιεηήο θαη εληνπίζηεθαλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο εμαγνξάο κε ηηο πξνυπνζέζεηο φηη ν 

αγνξαζηήο αλακέλεη κειινληηθή εηζξνή νηθνλνκηθψλ σθειεκάησλ θαη φηη κπνξεί λα γίλεη αθξηβήο 

ππνινγηζκφο ηνπ θφζηνπο πνπ ζα πξνθχςεη ή ηεο πξαγκαηηθήο ηνπο αμίαο. Βάζεη ηνπ γεληθνχ 

θαλφλα ηνπ πξνηχπνπ ηα ζηνηρεία απηά πξέπεη λα απνηηκεζνχλ ζην ζχλνιν ηεο δίθαηεο αμίαο ηνπο 

θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο απφθηεζήο ηνπο θαη θαηά ην πνζνζηφ ηνπ ζπκθέξνληνο πνπ απνθηήζεθε 

απφ ηνλ αγνξαζηή θαη ζην ζχλνιν ηνπ ινγηζηηθνχ ππνινίπνπ ηνπ πνζνζηνχ ηνπ ζπκθέξνληνο ηεο 

κεηνςεθίαο πνπ ππήξρε πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία εμαγνξάο. Δηδηθφηεξα, νη γεληθέο νδεγίεο ηνπ 

πξνηχπνπ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο δίθαηεο αμίαο θαη ηεο απνηίκεζεο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ,νξίδνπλ 

φηη ηα δηαπξαγκαηεπφκελα ρξεφγξαθα ζε ρξεκαηηζηήξην ζα πξέπεη λα εκθαλίδνληαη ζηελ ηξέρνπζα 

αμία ηεο αγνξάο,ηα κε δηαπξαγκαηεπφκελα ρξεφγξαθα ζε θαζ' ππνινγηζκφ αμίεο ιακβάλνληαο 

ππφςε π.ρ. ην πνζνζηφ απφδνζεο, ηα εηζπξαθηέα πνζά ζηελ ηξέρνπζα αμία ησλ βηβιίσλ κεησκέλε 

κε πξφβιεςε γηα ηπρφλ επηζθάιεηεο, ηα απνζέκαηα εηνίκσλ ζηελ αλακελφκελε ηηκή πψιεζεο, 

κεησκέλε κε ηπρφλ έμνδα πψιεζεο θαη ινγηθφ πνζνζηφ θέξδνπο γηα ηνλ αγνξαζηή, ε παξαγσγή ζε 

εμέιημε ζηελ αλακελφκελε ηηκή πψιεζεο, κεησκέλε κε ην θφζηνο νινθιήξσζεο, ηπρφλ έμνδα 

πψιεζεο θαη ινγηθφ πνζνζηφ θέξδνπο γηα ηνλ αγνξαζηή, ηα γήπεδα θαη ηα θηίξηα ζηελ ηξέρνπζα 

αμία ηεο αγνξάο, ηα κεραλήκαηα θαη νη εγθαηαζηάζεηο ζηελ ηξέρνπζα αμία ηεο αγνξάο βάζεη 

εθηηκήζεσο ή ζηελ απνζβεζκέλε αμία αληηθαηάζηαζεο,ηα σθειήκαηα πξνζσπηθνχ ζηηο 

πεξηπηψζεηο “θαζνξηζκέλσλ πξνγξακκάησλ”, ε παξνχζα αμία ηνπο κεησκέλε κε ηα ζηνηρεία 

ελεξγεηηθνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο, νη ππνρξεψζεηο ζηελ ηξέρνπζα αμία ησλ βηβιίσλ, κεησκέλε κε ην 

ηξέρνλ πνζνζηφ επηηνθίνπ, εάλ πξφθεηηαη γηα καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο θαζψο ζα πξέπεη λα 

εκθαλίδεηαη θαη πξφβιεςε γηα ηπρφλ ππνρξεψζεηο πνπ πηζαλφλ λα πξνθχςνπλ απφ δηαθνπή ή 

κείσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ. 

 Φήκε θαη πειαηεία απνηειεί νπνηνδήπνηε πνζφ θαηαβάιιεηαη πέξαλ ηεο θαζαξήο θαη 

δίθαηεο αμίαο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ πνπ ππήξραλ θαηά ηελ εκεξνκελία 

εμαγνξάο. Ζ αμία ηεο θήκεο θαη πειαηείαο αληηπξνζσπεχεη ηα αλακελφκελα κειινληηθά νηθνλνκηθά 

νθέιε πνπ ν αγνξαζηήο πηζηεχεη λα εηζξεχζνπλ ζηελ επηρείξεζε. Θα πξέπεη λα δηαγξάθεηαη κε 

βάζε ηελ αλακελφκελε ρξνληθή δηάξθεηα δεκηνπξγίαο νηθνλνκηθψλ σθειεκάησλ πξνο ηελ 

επηρείξεζε θαη ε δηαγξαθή ηεο δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηελ πεξίνδν 20 εηψλ. Απηφ ην πνζφ ζα 

πξέπεη λα εκθαλίδεηαη πάληνηε ζηελ αμία θηήζεσο κεησκέλν κε ηε αληίζηνηρε ζπζζσξεπκέλε 

πξφβιεςε γηα απφζβεζε. Ζ πξνηεηλφκελε κέζνδνο δηαγξαθήο ηεο «θήκεο θαη πειαηείαο» είλαη 

απηή ηνπ ζηαζεξνχ ζπληειεζηή. Ζ ζηαδηαθή δηαγξαθή ηεο αληηπξνζσπεχεη ηελ κείσζε ησλ 

αλακελφκελσλ νηθνλνκηθψλ σθειεκάησλ ιφγσ θζνξάο ησλ δπλαηνηήησλ ηεο. 

 Ζ αξλεηηθή αμία ηεο θήκεο θαη πειαηείαο πξνέξρεηαη απφ ηελ θαηαβνιή νπνηνπδήπνηε 

πνζνχ ρακειφηεξνπ ηεο θαζαξήο θαη δίθαηεο αμίαο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ 

αλαιακβάλεη ν αγνξαζηήο θαηά ηελ εκεξνκελία εμαγνξάο. Ζ δηαθνξά απηή κπνξεί λα νθείιεηαη 
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ζηελ ππεξηίκεζε ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ ή ζηελ ππνηίκεζε ησλ ζηνηρείσλ παζεηηθνχ θαηά ηελ 

εκεξνκελία ηεο εμαγνξάο. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν αγνξαζηήο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη θαη λα 

αλαγλσξίζεη πξνβιέςεηο γηα ππνρξεψζεηο θαη έμνδα ηα νπνία δελ εκθαλίδνληαη ζηα βηβιία ηνπ 

πσιεηή θαηά ηελ εκεξνκελία εμαγνξάο, αιιά πξνέξρνληαη κέζα απφ ηηο πξνζδνθίεο θαη ην 

επηρεηξεκαηηθφ πιάλν ηνπ αγνξαζηή,ην πνζνζηφ ηεο αξλεηηθήο θήκεο θαη πειαηείαο πνπ ζρεηίδεηαη 

κε απηέο ηηο πξνβιέςεηο κπνξεί λα απνζβεζηεί κέζσ ηνπ ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ βάζεη ηνπ 

βαζκνχ ζηνλ νπνίν νη ελ ιφγσ πξνβιέςεηο πξαγκαηνπνηνχληαη. Δάλ νη πξνβιέςεηο απηέο δελ 

πξαγκαηνπνηεζνχλ, ηφηε, ην κέξνο ηεο αξλεηηθήο αμίαο ηεο θήκεο θαη πειαηείαο πνπ δελ 

ππεξβαίλεη ηελ αμία ησλ κε ρξεκαηηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ πνπ απνθηήζεθαλ, αλαγλσξίδεηαη 

ζηαδηαθά σο έζνδν ζην ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ. Ζ κέζνδνο δηαγξαθήο ηνπ βαζίδεηαη επί ηνπ 

κέζνπ ζηαζκηθνχ ηεο αλακελφκελεο σθέιηκεο ρξήζεο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ. Αληίζεηα νπνηνδήπνηε 

κέξνο ηεο αξλεηηθήο αμίαο ηεο θήκεο θαη πειαηείαο ππεξβαίλεη ηελ αμία ησλ κε ρξεκαηηθψλ 

ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ πνπ απνθηήζεθαλ,αλαγλσξίδεηαη άκεζα σο έζνδν ζην ινγαξηαζκφ 

απνηειεζκάησλ. Γηα ζθνπνχο ηζνινγηζκνχ, ην πνζφ ηεο αξλεηηθήο θήκεο θαη πειαηείαο 

εκθαλίδεηαη καδί κε ηα ππφινηπα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία σο αθαηξεηηθφ. 

 Όηαλ ε ζπκθσλία εμαγνξάο επηηξέπεη ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ηηκήκαηνο γηα νπνηνδήπνηε 

ελδερφκελν ππάξρεη λα εθδεισζεί ζην κέιινλ θάπνην ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο,ε πινπνίεζε ηνπ 

νπνίνπ ζα πξνθαιέζεη ηε δεκηνπξγία νπνηνπδήπνηε ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ ή παζεηηθνχ,πνπ ζα 

επηθέξεη θάπνην έζνδν ή έμνδν, ηφηε ε ηηκή εμαγνξάο πξνζαξκφδεηαη κε ηελ αληίζηνηρε πξφβιεςε 

θαηά ηελ εκεξνκελία εμαγνξάο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην πνζφ απηφ κπνξεί λα ππνινγηζηεί κε 

αθξίβεηα. Δάλ ην ελδερφκελν απηφ δελ πξαγκαηνπνηεζεί ζην κέιινλ, ε πξφβιεςε πνπ έρεη 

δεκηνπξγεζεί δηαγξάθεηαη κε αληίζηνηρε επίδξαζε επί ηεο θήκεο θαη πειαηείαο πνπ έρεη 

δεκηνπξγεζεί. 

 Δλνπνίεζε ζπκθεξφλησλ: έρνπκε ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ πξνθχπηεη επηθξαηέζηεξν κέινο 

θαη νη κέηνρνη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζπλελψλνληαη έρνπλ ζρεδφλ ίζεο δπλάκεηο επηξξνήο επί ηεο 

δηαρείξηζεο ηεο λέαο επηρείξεζεο. Απνηέιεζκα απηνχ είλαη ε απφ θνηλνχ ζπλεξγαζία γηα ηελ 

δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ θαη ηνλ θαηακεξηζκφ ησλ σθειεκάησλ. 

 ηηο ελνπνηήζεηο απηήο ηεο κνξθήο, φια ηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη  παζεηηθνχ ησλ 

αληίζηνηρσλ επηρεηξήζεσλ ζπγθεληξψλνληαη ζε έλα θνηλφ ινγαξηαζκφ,ηνλ «ινγαξηαζκφ 

ζπκθεξφλησλ», ελψ δελ δεκηνπξγείηαη “θήκε θαη πειαηεία”, δηφηη δελ ππάξρεη ην ζηνηρείν ηεο 

εμαγνξάο,φπνπ ην αληίζηνηρν ηκήκα θαζνξίδεη θαη ηε δηαθνξά κε ηε ζπλνιηθή αμία ή θφζηνο ησλ 

αγνξαζζέλησλ. Δπηπιένλ,νπνηαδήπνηε δηαθνξά πξνθχπηεη κεηαμχ ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πνπ 

έρεη εθδνζεί θαη απηνχ πνπ έρεη αλαιάβεη ε λέα επηρείξεζε, ζα πξέπεη λα εκθαλίδεηαη σο 

πξνζαξκνγή ηδίσλ ζπκθεξφλησλ. Σέινο, νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ ελσκέλσλ επηρεηξήζεσλ 

πξέπεη λα ιακβάλνπλ ζπγθξηηηθά ζηνηρεία ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο,ζαλ ε ζπγρψλεπζε απηή λα είρε 

γίλεη ην πξνεγνχκελν έηνο. 

 Γεληθφηεξα,ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ελνπνίεζεο επηρεηξήζεσλ ζα πξέπεη ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηεο κνλάδαο αλαθνξάο, λα γίλεηαη πεξηγξαθή θαη λα αλαθέξνληαη νη νλνκαζίεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε, φπσο επίζεο ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη,νη 

ινγηζηηθνί ρεηξηζκνί γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ελνπνίεζεο, ε εκεξνκελία απφ ηελ νπνία ηζρχεη ε 

ελνπνίεζε θαζψο θαη νη δξαζηεξηφηεηεο ή ιεηηνπξγίεο πνπ θαηαξγνχληαη ιφγσ ηεο ελνπνίεζεο. 

ηηο πεξηπηψζεηο ελνπνίεζεο κε εμαγνξά, ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζα πξέπεη λα παξέρνληαη 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πνζνζηφ ησλ κεηνρψλ κε δηθαίσκα ςήθνπ πνπ εμαγνξάδνληαη, κε ην 

θφζηνο ηεο εμαγνξάο θαη κε ηνλ ηξφπν θαηαβνιήο ηνπ ηηκήκαηνο εμαγνξάο. Όζνλ αθνξά ην ζέκα 

ηεο “θήκεο θαη πειαηείαο”, νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζα πξέπεη λα πεξηέρνπλ, ηε δηάξθεηα ηεο 

πεξηφδνπ δηαγξαθήο, αλ ππεξβαίλεη ηα 20 έηε θαη ηνπο ιφγνπο, εάλ ε δηαγξαθή δελ γίλεηαη κε 

ζηαζεξφ ζπληειεζηή, ζα πξέπεη λα δίλνληαη νη ιφγνη εθαξκνγήο ηεο λέαο κεζφδνπ, λα αλαθέξνληαη 

επίζεο, ζε πνηα πνζά ηνπ ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ πεξηιακβάλεηαη ε απφζβεζε, ην ζπλνιηθφ 

πνζφ ζηελ αξρή ηνπ έηνπο, νη νπνηεζδήπνηε κεηαβνιέο γίλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο αιιά 

θαη ην πνζφ δηαγξαθήο πνπ αληηζηνηρεί ζηε ρξήζε. 
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3.16.2 Γηαθνξέο κεηαμχ Διιεληθήο Ννκνζεζίαο θαη Γ.Λ.Π 22. 

 Γεληθά,ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία, νη ζπγρσλεχζεηο ζεσξνχληαη λνκηθήο κνξθήο 

κεηαζρεκαηηζκνί θαη φρη εμαγνξέο θαη ινγίδνληαη κε ηε κέζνδν ηεο ζπλάζξνηζεο ζπκθεξφλησλ. 

Αθφκε, ζε αληίζεζε κε ην ΓΛΠ, ζπάληα αλαγλσξίδεηαη ππεξαμία, θήκε θαη πειαηεία, ε νπνία θαη 

απνζβέλεηαη ζε 5 έηε ηζφπνζα. Ζ αξλεηηθή θήκε θαη πειαηεία αλαγλσξίδεηαη κφλν θαηά ηελ 

ελνπνίεζε θαη εγγξάθεηαη απεπζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε ηεο επηρείξεζεο ζαλ δηαθνξά ελνπνίεζεο. 

Οη ζπγρσλεχζεηο ξπζκίδνληαη ζην ειιεληθφ δίθαην απφ έλα εθηελέο πιέγκα δηαηάμεσλ θαη γηα 

θνξνινγηθνχο ζθνπνχο δηέπνληαη απφ δχν λνκνζεηήκαηα,φπνπ ζην έλα επηβάιιεηαη ε απνηίκεζε 

παγίσλ ζε ηξέρνπζεο αμίεο ελψ ζην άιιν φρη.
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3.17.1 Γ.Λ.Π 23-Κόζηνο Γαλεηζκνύ. 

 Σν θφζηνο δαλεηζκνχ πνπ κπνξεί λα ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ αγνξά,θαηαζθεπή ή παξαγσγή 

ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ πιεξεί ηηο πξνυπνζέζεηο απνηειεί ηκήκα ηνπ θφζηνπο ηνπ 

ζηνηρείνπ απηνχ. Σα ινηπά είδε θφζηνπο δαλεηζκνχ αλαγλσξίδνληαη σο έμνδα. Σν ΓΛΠ νξίδεη σο 

Κφζηνο Γαλεηζκνχ ηνπο ηφθνπο θαη ηηο άιιεο δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ κηα επηρείξεζε 

γηα ηε ιήςε δαλείσλ. Οξίδεη σο κε άκεζα εθκεηαιιεχζηκν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν εθείλν πνπ 

ρξεηάδεηαη κηα ζεκαληηθή ρξνληθή πεξίνδνο πξνεηνηκαζίαο γηα ηε ρξήζε γηα ηελ νπνία πξννξίδεηαη, 

ή γηα ηελ πψιεζή ηνπ. Σν θφζηνο δαλεηζκνχ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ αγνξά, θαηαζθεπή ή παξαγσγή 

ελφο κε άκεζα εθκεηαιιεχζηκνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ,πξέπεη λα κεηαθέξεηαη ζηα πάγηα. 

 θνπφο ηνπ πξνηχπνπ απηνχ, είλαη ν ινγηζηηθφο ρεηξηζκφο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εμφδσλ 

ή ηφθσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ δαλεηζκφ. Πεξηιακβάλεη ηφθνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ 

βξαρππξφζεζκα θαη καθξνπξφζεζκα δάλεηα, απφ απφζβεζε πξνεμνθιεηηθψλ εμφδσλ ζρεηηθψλ κε 

δάλεηα,απφ απφζβεζε δηαθφξσλ εμφδσλ ζρεηηθψλ κε ηε ιήςε δαλείσλ, απφ ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

επηβαξχλζεηο πνπ πξνέξρνληαη απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο θαη απφ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ δάλεηα ζε μέλν λφκηζκα θαη ζεσξνχληαη ηαθηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο δαλεηζκνχ. 

Απηά ηα έμνδα ππφ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο είηε ζα αλαγλσξηζηνχλ σο έμνδα έλαληη ησλ εζφδσλ 

εληφο ηεο ρξήζεο πνπ έρνπλ επηηεπρζεί είηε ζα θεθαιαηνπνηεζνχλ. 

 Ο γεληθφο θαλφλαο ηνπ πξνηχπνπ απηνχ θαζνξίδεη φηη ηα έμνδα ή ην θφζηνο ηνπ δαλεηζκνχ 

ζα πξέπεη λα αλαγλσξίδνληαη ζαλ έμνδα έλαληη ησλ εζφδσλ εληφο ηεο ρξήζεσο θαηά ηελ νπνία 

έρνπλ επηηεπρζεί. Δμαίξεζε ζηνλ θαλφλα απηφ απνηεινχλ ηα έμνδα δαλεηζκνχ γηα δάλεηα πνπ έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί γηα ηελ απφθηεζε εγθεθξηκέλσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, δειαδή απηά ησλ νπνίσλ ε 

θαηαζθεπή ή πξνεηνηκαζία γηα ρξήζε δηαξθεί αξθεηά ζεκαληηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα. ηηο 

πεξηπηψζεηο απηέο ηα έμνδα δαλεηζκνχ δελ δηαγξάθνληαη σο έμνδα έλαληη ησλ εζφδσλ, αιιά 

θεθαιαηνπνηνχληαη. Με ιίγα ιφγηα, ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα πνπ είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλα κε 

ηελ απφθηεζε,παξαγσγή ή θαηαζθεπή εγθεθξηκέλσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ελζσκαηψλνληαη ζην 

θφζηνο θηήζεσο ηνπ ελ ιφγσ ζηνηρείνπ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα ππάξμνπλ κειινληηθά 

νηθνλνκηθά νθέιε γηα ηελ επηρείξεζε. Οπνηαδήπνηε άιια έμνδα ζρεηηθά κε ηε δεκηνπξγία δαλείνπ, 

αλαγλσξίδνληαη σο έμνδα πνπ αθνξνχλ ηε ρξήζε κέζα ζηελ νπνία έρνπλ επηηεπρζεί. 

 Αληίζηνηρα, ε κεηαθνξά ηνπ θφζηνπο δαλεηζκνχ πξέπεη λα αλαζηέιιεηαη φηαλ ε ελεξγφο 

αλάπηπμε έρεη δηαθνπεί, ή λα παχεη φηαλ νη αλαγθαίεο δξαζηεξηφηεηεο πξνεηνηκαζίαο ηνπ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ έρνπλ νπζηαζηηθά πεξαησζεί. ηελ πεξίπησζε ηκεκαηηθήο πεξάησζεο ελφο 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, κε άκεζα εθκεηαιιεχζηκνπ, ηνπ νπνίνπ θάζε ηκήκα είλαη θαηάιιειν λα 

ρξεζηκνπνηεζεί, φζν ε θαηαζθεπή ζπλερίδεηαη γηα ηα ππφινηπα ηκήκαηα, ηφηε πξέπεη λα παχζεη ε 

κεηαθνξά θφζηνπο δαλεηζκνχ φηαλ ην ηκήκα απηφ νινθιεξσζεί. 

 Με βάζε ηηο απαηηήζεηο απηνχ ηνπ πξνηχπνπ, νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο επηρείξεζεο ζα 

                                                 
33http://www.google.com/urlsa=t&rct=j&q=διπ22&source=web&cd=1&ved=0CCQQFjAA&url=http://www.logistisgr

/files/dlp/dlp22.doc&ei=6-R6T7iVHIra8APNhtivCA&usg=AFQjCNHNDntTJb99jRvIfbToGEuww2v-Rw&cad=rja 
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http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=???%2022&source=web&cd=1&ved=0CCQQFjAA&url=http://www.logistis.gr/files/dlp/dlp22.doc&ei=6-R6T7iVHIra8APNhtivCA&usg=AFQjCNHNDntTJb99jRvIfbToGEuww2v-Rw&cad=rja
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πξέπεη λα παξέρνπλ πιεξνθνξίεο, γηα ηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εμφδσλ απφ 

δαλεηζκφ, γηα ην πνζφ ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ εμφδσλ πνπ έρεη θεθαιαηνπνηεζεί θαη γηα ηε κέζνδν 

ππνινγηζκνχ ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ εμφδσλ πξνο θεθαιαηνπνίεζε.
34 

 
 
3.17.2 Δ.Γ.Λ.-Κφζηνο Γαλεηζκνχ. 

 χκθσλα κε ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία ηα έμνδα (ηφθνη), πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηελ 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο επηβαξχλνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο επηρείξεζεο, 

εθηφο εθείλσλ πνπ αθνξνχλ ηελ ρξεκαηνδφηεζε πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ηα νπνία 

βξίζθνληαη ζηελ θαηαζθεπαζηηθή πεξίνδν. Οη ηφθνη απηνί, ζχκθσλα κε ην άξζξν 43 ηνπ Ν. 

2190/1920, είλαη δπλαηφλ λα ζεσξεζνχλ έμνδα πνιπεηνχο απνζβέζεσο θαη λα απνζβέλνληαη είηε 

εθ’ άπαμ, είηε ηκεκαηηθά θαη ηζφπνζα κέζα ζε κία πεληαεηία. χκθσλα κε ην αλσηέξσ άξζξν νη 

ηπρφλ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ρξεκαηνδφηεζε πάγησλ ζηνηρείσλ κε δάλεηα 

ζε μέλν λφκηζκα, θαηαρσξνχληαη ζε εηδηθφ ινγαξηαζκφ εμφδσλ πνιπεηνχο απφζβεζεο,θαη 

ηκεκαηηθά επηβαξχλνπλ ηα απνηειέζκαηα, αλάινγα κε ηελ ππφινηπε ρξνληθή δηάξθεηα ησλ ελ ιφγσ 

δαλείσλ. ηελ πεξίπησζε πξφσξεο εμφθιεζεο ησλ δαλείσλ ζε μέλν λφκηζκα πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα θηήζε πάγησλ ζηνηρείσλ, ην αλαπφζβεζην ππφινηπν ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ 

δηαθνξψλ επηβαξχλεη ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο, ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ε εμφθιεζε ησλ 

δαλείσλ. 

 
 
3.17.3 Γηαθνξέο κεηαμχ Διιεληθήο Ννκνζεζίαο θαη Γ.Λ.Π 23. 

 χκθσλα κε ηελ ελαιιαθηηθή κέζνδν ηνπ ΓΛΠ, ν ηφθνο βαξχλεη ην θφζηνο ησλ κε άκεζα 

εθκεηαιιεχζηκσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη απνζβέλεηαη κε ηνπο ζπληειεζηέο απφζβεζεο ησλ 

ζηνηρείσλ απηψλ. χκθσλα, φκσο κε ηα Διιεληθά Πξφηππα, ν ηφθνο δελ βαξχλεη ην θφζηνο ηνπ 

ζηνηρείνπ, αιιά αληηκεησπίδεηαη σο έμνδν πνιπεηνχο απφζβεζεο θαη απνζβέλεηαη είηε εθάπαμ ζηε 

ρξήζε πνπ ην ζηνηρείν ηέζεθε ζε ρξήζε, είηε ηκεκαηηθά θαη ηζφπνζα ην αξγφηεξν κέζα ζηα πέληε 

επφκελα έηε απφ απηή ηε ρξήζε. Δθφζνλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδεη ην Πξφηππν, νη 

ηφθνη δαλείσλ είλαη δπλαηφ λα επηβαξχλνπλ ην θφζηνο ησλ απνζεκάησλ, ελψ ε Διιεληθή 

Ννκνζεζία απνθιείνεη ηελ ελζσκάησζε ησλ ηφθσλ ζην θφζηνο ησλ απνζεκάησλ. 

  Δπίζεο, θαηά ην ΓΛΠ νξίδεηαη φηη ε “θαηαζθεπαζηηθή πεξίνδνο”, νη ηφθνη ηεο νπνίαο 

θεθαιαηνπνηνχληαη, θαηαιακβάλεη απνθιεηζηηθά ηελ πεξίνδν πνπ δηαξθεί ε θαηαζθεπή ηνπ παγίνπ 

θαη νη ηφθνη ππνινγίδνληαη επί ηνπ επελδπκέλνπ θεθαιαίνπ. Ζ Διιεληθή Ννκνζεζία, σζηφζν, 

νξίδεη φηη ε “θαηαζθεπαζηηθή πεξίνδνο” αξρίδεη απφ ηε ιήςε ηνπ δαλείνπ θαη νη ηφθνη δελ 

ππνινγίδνληαη επί ηνπ επελδπκέλνπ θεθαιαίνπ, αιιά θεθαιαηνπνηνχληαη νη ηφθνη ηνπ δαλείνπ πνπ 

ιήθζεθε γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ελζψκαηνπ παγίνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. 

Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ θνζηνινγνχληαη νη ηφθνη ηνπ επελδπκέλνπ θεθαιαίνπ, αλεμάξηεηα 

αλ ην επελδπκέλν θεθάιαην πξνέξρεηαη απφ εηδηθφ δάλεην πνπ ειήθζε γηα ηελ επέλδπζε ή απφ 

γεληθφ δαλεηζκφ. χκθσλα κε ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία θνζηνινγνχληαη κφλν νη ηφθνη ησλ εηδηθψλ 

δαλείσλ πνπ ειήθζεζαλ γηα ηελ επέλδπζε θαη φρη νη ηφθνη ησλ γεληθψλ δαλείσλ κέξνο ησλ νπνίσλ 

επελδχζεθε ζην θαηαζθεπαδφκελν πάγην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν.
35 

 
 
3.18.1 Γ.Λ.Π 24-Γλσζηνπνηήζεηο πλδεδεκέλσλ Μεξώλ. 

 θνπφο ηνπ παξφληνο Πξνηχπνπ είλαη λα εμαζθαιίζεη φηη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κηαο 

νηθνλνκηθήο νληφηεηαο εκπεξηέρνπλ ηηο γλσζηνπνηήζεηο πνπ απαηηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα 

επηζηήζνπλ ηελ πξνζνρή ζην ελδερφκελν φηη ε νηθνλνκηθή ζέζε θαη ην θέξδνο ή ε δεκία ηεο 

δχλαληαη λα έρνπλ επεξεαζηεί απφ ηελ χπαξμε ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ θαη απφ ηηο ζπλαιιαγέο θαη ηα 

                                                 
34 http://www.taxheaven.gr/pages/ias/load/7798 
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αλεμφθιεηα ππφινηπα πνπ αθνξνχλ ηα ζπλδεδεκέλα κέξε απηά. 

 πλδεδεκέλα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Πξνηχπνπ ζεσξνχληαη δχν κέξε αλ ην έλα έρεη 

δπλαηφηεηα λα ειέγρεη ην άιιν ή λα αζθεί νπζηψδε επηξξνή πάλσ ζην άιιν κέξνο θαηά ηελ ιήςε 

νηθνλνκηθψλ ή επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ. Παξαδείγκαηα ζρέζεσλ γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ δχν 

κεξψλ σο ζπλδεδεκέλσλ είλαη:  

-ρέζε κεηξηθήο κε ζπγαηξηθή (ΓΛΠ 27) 

-Δηαηξίεο νη νπνίεο βξίζθνληαη θάησ απφ θνηλφ έιεγρν  

-πγγελείο εηαηξίεο (ΓΛΠ 28)  

-Δθπξνζψπεζε ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην εηαηξίαο θαη ζπκκεηνρή ζηελ ράξαμε ηεο νηθνλνκηθήο 

θαη επηρεηξεκαηηθήο ηεο πνξείαο. 

 Ζ εθαξκνγή ηνπ πξνηχπνπ απηνχ, απνβιέπεη ζηε δηαζθάιηζε απνθπγήο λα κελ επηηεπρζνχλ 

θαζφινπ ζπλαιιαγέο ή λα κελ επηηεπρζνχλ ζηελ αμία κε ηελ νπνία ζπκθσλήζεθαλ, ιφγσ ηεο 

πθηζηάκελεο ζρέζεο κεηαμχ ησλ ζπλδεδεκέλσλ πξνζψπσλ θαη ηεο επηρείξεζεο, εάλ δελ ππήξρε 

νπνηαδήπνηε ζρέζε κεηαμχ ηνπο. Αθφκε κε ηνπο θαλφλεο ηνπ πξνηχπνπ δηαζθαιίδεηαη ε απνθπγή 

λα κελ νινθιεξσζνχλ θάπνηεο ζπλαιιαγέο εάλ δελ ππάξρεη ε ζρέζε ησλ ζπλδεδεκέλσλ 

πξνζψπσλ. Σν βαζηθφηεξν θίλεηξν εθαξκνγήο ηνπ πξνηχπνπ είλαη λα δηαζθαιίζεη ηελ επηρείξεζε 

απφ ηελ απψιεηα θεξδψλ ή εζφδσλ ή απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε κεγαιχηεξσλ εμφδσλ απφ ηα 

αλακελφκελα,ιφγσ ηεο δπλαηφηεηαο πνπ έρνπλ ηα ζπλδεδεκέλα πξφζσπα λα αζθνχλ έιεγρν ή 

επίδξαζε επί ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο πξνο φθεινο ησλ ηδίσλ. 

 ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κηαο επηρείξεζεο ζα πξέπεη λα παξέρνληαη πιεξνθνξίεο πνπ 

αθνξνχλ ζπλαιιαγέο κε ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ζεκαληηθέο ελδνεηαηξηθέο 

ζπλαιιαγέο, επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο θαη ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο θαζψο θαη ηα ππφινηπα απφ 

αλνηθηνχο αιιειφρξενπο ινγαξηαζκνχο κε ηηο επηρεηξήζεηο απηέο. πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα 

πξφζσπα, γηα ηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα δνζνχλ επηπξφζζεηεο πιεξνθνξίεο είλαη νη αγνξαπσιεζίεο 

αγαζψλ, παγίσλ, ε παξνρή ή ιήςε ππεξεζηψλ, ζπκθσλίεο αληηπξνζψπεπζεο, κηζζψζεσλ θαη 

παξνρήο αδεηψλ, ρξεκαηνδνηήζεηο θαη εγγπήζεηο θαη ζπκβάζεηο γηα ζέκαηα δηαρείξηζεο ηεο 

επηρείξεζεο. Αθφκε ζηηο ζπλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα πξφζσπα, εθηφο απφ ην φηη πξέπεη λα 

αλαθεξζεί ε χπαξμε ηνπο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζα πξέπεη λα παξέρνληαη πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηελ έλδεημε ηνπ κεγέζνπο ησλ ζπλαιιαγψλ είηε ζαλ απφιπηε αμία είηε ζαλ πνζνζηφ, γηα 

ηελ αμία ή ην πνζνζηφ ησλ ζπλαιιαγψλ ζε εθθξεκφηεηα θαη γηα ην κέγεζνο ή ηελ πνιηηηθή ηεο 

ηηκνιφγεζεο πνπ εθαξκφζηεθε. Οη ζπλαιιαγέο παξφκνηαο θχζεο κπνξεί λα αλαθέξνληαη ζαλ 

ζχλνιν,εθηφο θαη αλ ε πεξαηηέξσ αλάιπζε ζεσξείηαη ρξήζηκε γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο 

επίδξαζεο ησλ ζπλαιιαγψλ κε ζπλδεδεκέλα πξφζσπα. Ωζηφζν, αλεμάξηεηα απφ ην αλ ππήξραλ 

ζπλαιιαγέο ή φρη, κε βάζε ηνπο θαλφλεο ηνπ πξνηχπνπ, ε κνλάδα αλαθνξάο ζα πξέπεη ζηηο 

θαηαζηάζεηο ηεο λα αλαθέξεη φηη ππάξρνπλ ζπλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα πξφζσπ
36 

 

 

3.18.2 Δ.Γ.Λ.-Γλσζηνπνηήζεηο πλδεδεκέλσλ Μεξψλ. 

 χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2190/1920,ζπλδεκέλεο επηρεηξήζεηο ζεσξνχληαη: 

-Δπηρεηξήζεηο κεηαμχ ησλ νπνίσλ ππάξρεη ζρέζε κεηξηθήο πξνο ζπγαηξηθή (κέζσ ζπκκεηνρηθήο 

ζρέζεο ή δεζπφδνπζαο επηξξνήο) 

-Θπγαηξηθέο ησλ παξαπάλσ εηαηξηψλ ή ζπλδεκέλεο πξνο ηηο παξαπάλσ εηαηξίεο. 

 Δπίζεο, θαηά ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία, νη γλσζηνπνηήζεηο νη νπνίεο πξέπεη λα γίλνληαη ζην 

πξνζάξηεκα πεξηιακβάλνπλ: 

-Γηα εηαηξίεο ζηηο νπνίεο ππάξρεη ζπκκεηνρή άλσ ηνπ 10% ηνπ θεθαιαίνπ ηνπο, παξαηίζεηαη 

αλάιπζε ή νπνία πεξηιακβάλεη ηελ έδξα, ηελ επσλπκία, ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζην θεθάιαην, ην 

ζχλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ην ζπλνιηθφ απνηέιεζκα ηεο ηειεπηαίαο ρξήζεο γηα ηελ νπνία 

θαηαξηίζηεθαλ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα θάζε κία απφ απηέο. 
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-Ζ κεηξηθή εηαηξία κπνξεί λα παξαιείπεη ζην πξνζάξηεκά ηεο ηελ αλαγξαθή ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ 

θαη ηνπ απνηειέζκαηνο ησλ ζπγαηξηθψλ εθφζνλ νη πιεξνθνξίεο απηέο πεξηιακβάλνληαη ζηηο 

ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ θαηαξηίδνληαη απφ απηήλ. 

 Σέινο, ζχκθσλα κε ην Δ.Γ.Λ., νη απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο απφ θαη πξνο ζπλδεδεκέλεο 

εηαηξίεο αληίζηνηρα, πξέπεη λα εκθαλίδνληαη ζε μερσξηζηνχο ινγαξηαζκνχο ηνπ Ηζνινγηζκνχ. 

 

 

3.18.3 Γηαθνξέο κεηαμχ Διιεληθήο Ννκνζεζίαο θαη Γ.Λ.Π 24. 

 Μεηαμχ ησλ δηαηάμεσλ ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο θαη ηνπ ΓΛΠ δελ ππάξρνπλ δηαθνξέο 

πνπ λα επεξεάδνπλ ηελ Καζαξή Θέζε ή ηα Απνηειέζκαηα Υξήζεσο κίαο επηρείξεζεο, απιψο ην 

ΓΛΠ επηβάιιεη ηελ παξνρή πξφζζεησλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηηο ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο. Οη 

πιεξνθνξίεο απηέο αθνξνχλ θπξίσο ηε θχζε θαη ηνλ φγθν ησλ ζπλαιιαγψλ κεηαμχ ζπλδεδεκέλσλ 

επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη ηνλ ηξφπν ηηκνιφγεζεο. 

 Σέινο, άιιε ζεκαληηθή δηαθνξά κε ην πξφηππν απηφ,έγθεηηαη ζηηο γλσζηνπνηήζεηο πνπ 

πξέπεη λα γίλνληαη ζην πξνζάξηεκα. ην πξνζάξηεκα πξέπεη λα παξαηίζεηαη, γηα ηηο εηαηξείεο πνπ 

ππάξρεη ζπκκεηνρή άλσ ηνπ 10% ηνπ θεθαιαίνπ ηνπο, αλάιπζε ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ έδξα, 

ηελ επσλπκία, ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζην θεθάιαην, ην ζχλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ην 

ζπλνιηθφ απνηέιεζκα ηεο ηειεπηαίαο ρξήζεο γηα ηελ νπνία θαηαξηίζηεθαλ νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο γηα θάζε κηα απφ απηέο. Ωζηφζν,ε κεηξηθή εηαηξεία κπνξεί λα παξαιείπεη ζην 

πξνζάξηεκα ηεο ηελ αλαγξαθή ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηνπ απνηειέζκαηνο ησλ ζπγαηξηθψλ, 

εθφζνλ νη πιεξνθνξίεο απηέο πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο πνπθαηαξηίδνληαη 

απφ απηήλ.
37 

 
 
3.19.1 Γ.Λ.Π 26-Λνγηζηηθόο ρεηξηζκόο θαη παξνπζίαζε ησλ πξνγξακκάησλ παξνρώλ εμόδνπ 

από ηελ ππεξεζία.  
 Πξνγξάκκαηα παξνρψλ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία: είλαη δηεπζεηήζεηο, κε βάζε ηηο νπνίεο ε 

νηθνλνκηθή νληφηεηα ρνξεγεί παξνρέο ζην πξνζσπηθφ ηεο, θαηά ή κεηά ηε ιήμε ηεο ππεξεζίαο (είηε 

κε ηε κνξθή εηήζηνπ εηζνδήκαηνο είηε κε έλα εθάπαμ πνζφ), φηαλ ηέηνηεο παξνρέο ή νη εηζθνξέο 

ησλ εξγνδνηψλ πξνο απηέο, κπνξεί λα πξνζδηνξηζηνχλ ή λα εθηηκεζνχλ, πξηλ απφ ηελ έμνδν απφ 

ηελ ππεξεζία, κε βάζε ηνπο φξνπο ελφο εγγξάθνπ ή ηελ πξαθηηθή ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο. Σν 

παξφλ Πξφηππν εθαξκφδεηαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ πξνγξακκάησλ παξνρψλ εμφδνπ 

απφ ηελ ππεξεζία, φπνπ θαηαξηίδνληαη ηέηνηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

 Σα πξνγξάκκαηα παξνρψλ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία κεξηθέο θνξέο αλαθέξνληαη κε 

δηάθνξα άιια νλφκαηα, φπσο ζπληαμηνδνηηθά πξνγξάκκαηα, πξνγξάκκαηα ζπληαμηνδφηεζεο επί 

εηήζηαο βάζεο ή πξνγξάκκαηα παξνρψλ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία. Σν Πξφηππν ζεσξεί φηη έλα 

πξφγξακκα παξνρψλ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία είλαη κηα αλαθέξνπζα νληφηεηα, ε νπνία 

παξνπζηάδεη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο,ρσξηζηά απφ ηνπο εξγνδφηεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην 

πξφγξακκα. Όια ηα άιια Πξφηππα εθαξκφδνληαη γηα ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ 

πξνγξακκάησλ παξνρψλ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία. 

 Σν παξφλ Πξφηππν δελ αζρνιείηαη κε άιιεο κνξθέο παξνρψλ απαζρφιεζεο πξνζσπηθνχ, 

φπσο απνδεκηψζεηο ιφγσ ηεξκαηηζκνχ ηεο ππεξεζίαο, δηεπζεηήζεηο αλαβαιιφκελσλ 

απνδεκηψζεσλ, παξνρέο απνρψξεζεο κεηά απφ καθξνρξφληα ππεξεζία, εηδηθά πξνγξάκκαηα 

πξφσξεο εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία ή νηθεηνζεινχο απνρψξεζεο, πξνγξάκκαηα πγείαο θαη πξφλνηαο 

ή πξφζζεησλ παξνρψλ. Πξνγξάκκαηα ηνπ ηχπνπ θξαηηθψλ θνηλσληθψλ αζθαιίζεσλ απνθιείνληαη 

επίζεο απφ ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Πξνηχπνπ. Σν ΓΛΠ 19,Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο,αλαθέξεηαη 

ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θφζηνπο ησλ παξνρψλ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ησλ εξγνδνηψλ,πνπ έρνπλ ηέηνηα πξνγξάκκαηα. πλεπψο ην Πξφηππν απηφ εδψ 
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ζπκπιεξψλεη ην ΓΛΠ 19. 

  Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ελφο πξνγξάκκαηνο παξνρψλ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία, είηε 

θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ είηε θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ, πεξηέρνπλ θαη ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο: 

α)θαηάζηαζε ησλ κεηαβνιψλ ησλ θαζαξψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ δηαζέζηκσλ γηα παξνρέο 

β)πεξίιεςε ησλ ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ 

γ)πεξηγξαθή ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ησλ επηδξάζεσλ θάζε κεηαβνιήο ζην πξφγξακκα θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ. 

  Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη απφ πξνγξάκκαηα παξνρψλ εμφδνπ απφ ηελ 

ππεξεζία πεξηιακβάλνπλ ηα αθφινπζα, φπνπ ζπληξέρεη πεξίπησζε:   

α)θαηάζηαζε ησλ θαζαξψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ δηαζέζηκσλ γηα παξνρέο, πνπ γλσζηνπνηεί ηα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ θαηάιιεια ηαμηλνκεκέλα, ηε βάζε απνηίκεζεο ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ιεπηνκέξεηεο θάζε κηαο επέλδπζεο πνπ ππεξβαίλεη είηε ην 5% ησλ 

θαζαξψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ δηαζέζηκσλ γηα παξνρέο είηε ην 5% θάζε θαηεγνξίαο ή ηχπνπ 

ρξενγξάθσλ ,ιεπηνκέξεηεο θάζε επέλδπζεο ζηνλ εξγνδφηε, ππνρξεψζεηο εθηφο απφ ηελ 

αλαινγηζηηθή παξνχζα αμία ησλ ππεζρεκέλσλ παξνρψλ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία.   

β)θαηάζηαζε κεηαβνιψλ ησλ θαζαξψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ δηαζέζηκσλ γηα παξνρέο πνπ 

πεξηιακβάλεη ηηο εξγνδνηηθέο εηζθνξέο, εηζθνξέο εξγαδνκέλσλ, έζνδα επελδχζεσλ φπσο ηφθνη θαη 

κεξίζκαηα, παξνρέο πιεξσζείζεο ή πιεξσηέεο (αλαιπφκελεο π.ρ. σο παξνρέο εμφδνπ απφ ηελ 

ππεξεζία,ζαλάηνπ θαη αληθαλφηεηαο θαη θαηαβνιήο εθάπαμ πνζψλ), έμνδα δηνηθεηηθήο 

ιεηηνπξγίαο, θφξνη εηζνδήκαηνο, θέξδε θαη δεκίεο απφ εθπνίεζε επελδχζεσλ θαη κεηαβνιέο ζηελ 

αμία ησλ επελδχζεσλ θαζψο θαη άιια έζνδα θαη έμνδα 

γ)πεξηγξαθή ηεο ρξεκαηνδνηηθήο πνιηηηθήο 

δ)γηα ηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ, κηα πεξηγξαθή ησλ νπζησδψλ αλαινγηζηηθψλ 

παξαδνρψλ πνπ έγηλαλ θαη ηε κέζνδν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα ππνινγηζηεί ε αλαινγηζηηθή 

παξνχζα αμία ησλ ππεζρεκέλσλ παξνρψλ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία. 

  Ζ έθζεζε ελφο πξνγξάκκαηνο παξνρψλ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία πεξηέρεη πεξηγξαθή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, είηε σο κέξνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ είηε σο ρσξηζηή έθζεζε. Μπνξεί λα 

πεξηέρεη ηα νλφκαηα ησλ εξγνδνηψλ θαη ησλ νκάδσλ εξγαδνκέλσλ πνπ θαιχπηεη, ηνλ αξηζκφ 

ζπκκεηερφλησλ πνπ ιακβάλνπλ παξνρέο θαη ηνλ αξηζκφ ινηπψλ ζπκκεηερφλησλ, ηαμηλνκεκέλσλ 

θαηάιιεια, ην είδνο ηνπ πξνγξάκκαηνο-θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ ή θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ θαζψο 

θαη πεξηγξαθή ησλ ηπρφλ φξσλ ηεξκαηηζκνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο.
38

  

 

 
3.20.1 Γ.Λ.Π 27-Δλνπνηεκέλεο θαη Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο.  
 Σν παξφλ Πξφηππν ζα εθαξκφδεηαη γηα ηελ θαηάξηηζε θαη παξνπζίαζε ησλ ελνπνηεκέλσλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα φκηιν επηρεηξήζεσλ πνπ ππάγεηαη ζηνλ έιεγρν κηαο κεηξηθήο 

εηαηξείαο, θαζψο θαη θαζψο θαη γηα ηνλ ρεηξηζκφ θαη ηελ παξνπζίαζε ησλ επελδχζεσλ ηεο κεηξηθήο 

εηαηξείαο ζηηο ζπγαηξηθέο ηεο, κέζα ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο κεηξηθήο. Αληίζεηα,δελ 

εθαξκφδεηαη φηαλ πξφθεηηαη γηα ηνπο ινγηζηηθνχο ρεηξηζκνχο ελνπνίεζεο,ηνπο ινγηζηηθνχο 

ρεηξηζκνχο επελδχζεσλ ζε ζπλδεδεκέλεο θαη γηα ινγηζηηθνχο ρεηξηζκνχο επελδχζεσλ ζε 

θνηλνπξαμίεο. Οη αθφινπζνη φξνη ρξεζηκνπνηνχληαη ζε απηφ ην Πξφηππν κε ηηο έλλνηεο πνπ 

θαζνξίδνληαη: 

Έιεγρνο: είλαη ην δηθαίσκα θαηεχζπλζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ πνιηηηθψλ 

κηαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο,νχησο ψζηε λα ιακβάλνληαη νθέιε απφ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο. 

Όκηινο: είλαη κηα κεηξηθή εηαηξεία θαη φιεο νη ζπγαηξηθέο ηεο. 

Μεηξηθή: είλαη κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα πνπ έρεη κία ή πεξηζζφηεξεο ζπγαηξηθέο. 

Θπγαηξηθή: είλαη κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο κηαο επηρείξεζεο ρσξίο εηαηξηθή 

κνξθή φπσο είλαη έλαο ζπλεηαηξηζκφο, πνπ ειέγρεηαη απφ κία άιιε νηθνλνκηθή νληφηεηα(γλσζηή 
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σο κεηξηθή εηαηξεία).  

Αηνκηθέο (ρσξηζηέο) νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο: είλαη εθείλεο πνπ παξνπζηάδνληαη απφ κεηξηθή 

εηαηξεία ή επελδπηή ζε ζπγγελή εηαηξεία ή απφ κέινο θνηλνπξαμίαο ζε απφ θνηλνχ ειεγρφκελε 

νηθνλνκηθή νληφηεηα, ζηελ νπνία νη επελδχζεηο αληηκεησπίδνληαη ινγηζηηθά βάζεη ηνπ άκεζνπ 

ζπκκεηνρηθνχ δηθαηψκαηνο θαη φρη βάζεη ησλ παξνπζηαδφκελσλ απνηειεζκάησλ θαη ησλ θαζαξψλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ εθδνηξηψλ. 

Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο: είλαη ην κέξνο ησλ θαζαξψλ απνηειεζκάησλ θαη ηεο θαζαξήο πεξηνπζίαο 

κηαο ζπγαηξηθήο πνπ αλαινγεί ζηα ζπκκεηνρηθά δηθαηψκαηα πνπ δελ αλήθνπλ, άκεζα ή έκκεζα 

κέζσ ζπγαηξηθψλ, ζηε κεηξηθή. 

Με ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο: είλαη ην κέξνο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ κηαο ζπγαηξηθήο πνπ δελ 

αλαινγνχλ, απεπζείαο ή εκκέζσο, ζε κεηξηθή εηαηξεία. 

Δλνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο: είλαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ελφο νκίινπ πνπ 

παξνπζηάδνληαη σο εθείλεο κηαο εληαίαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο. 

 Οη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

φισλ ησλ επηρεηξήζεσλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ νπνίσλ ε κνλάδα αλαθνξάο αζθεί άκεζν ή 

έκκεζν έιεγρν, ιφγσ ππεξνρήο δηθαησκάησλ ςήθνπ. Ζ κεηξηθή επηρείξεζε, πνπ εθδίδεη 

ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ζε απηέο φιεο ηηο ζπγαηξηθέο, 

εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ, εθηφο αλ ε ζρέζε ηεο κε ηε ζπγαηξηθή είλαη πξνζσξηλή, γηα ην ιφγν 

φηη αγνξάζηεθε κε ζθνπφ ηε κεηαβίβαζε, ή αλ ε ζπγαηξηθή ιεηηνπξγεί θάησ απφ καθξνρξφλην 

πεξηνξηζκφ εμαγσγήο ζπλαιιάγκαηνο. Ζ ελνπνίεζε ησλ ηζνινγηζκψλ ηεο κεηξηθήο κε ηηο 

εμαξηεκέλεο ηεο επηρεηξήζεηο επηηπγράλεηαη κε ηελ άζξνηζε θάζε ζηνηρείνπ, ην νπνίν πξνθχπηεη 

απφ φινπο ηνπο ηζνινγηζκνχο πξνο ελνπνίεζε θαη κε ηελ εθαξκνγή νξηζκέλσλ ηαθηνπνηήζεσλ. 

 Σν πνζφ ηεο επέλδπζεο ηεο κεηξηθήο ζηελ θάζε ζπγαηξηθή-εμαξηεκέλε ζα πξέπεη λα 

δηαγξάθεηαη κε ην αλάινγν πνζνζηφ ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο αληίζηνηρεο ζπγαηξηθήο. Ο 

ινγαξηαζκφο απνηειεζκάησλ ησλ ζπγαηξηθψλ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη δηάζεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ κεηαμχ ηεο κεηξηθήο θαη ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο κεηνςεθίαο. Ο ινγαξηαζκφο ησλ 

ζπκθεξφλησλ κεηνςεθίαο ζηηο ελνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο ζα πξέπεη λα εκθαλίδεηαη ζηνπο 

ελνπνηεκέλνπο ηζνινγηζκνχο μερσξηζηά απφ ηελ θαζαξή ζέζε θαη ηηο ηξέρνπζεο ππνρξεψζεηο ηνπ 

νκίινπ θαη πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ην ππφινηπν θαη ην κεξίδην ηεο κεηνςεθίαο κέζα απφ ηα ίδηα 

θεθάιαηα, φπσο απηά έρνπλ δηακνξθσζεί θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο εμαγνξάο-ελνπνίεζεο, ελψ ηα 

ελδνεηαηξηθά ππφινηπα, νη ζπλαιιαγέο θαη ηα απξαγκαηνπνίεηα θέξδε ζα πξέπεη λα δηαγξάθνληαη 

πιήξσο. Σα απνηειέζκαηα απφ ηηο ιεηηνπξγίεο κηαο ζπγαηξηθήο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζηηο 

ελνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο απφ ηελ εκεξνκελία εμαγνξάο ηεο επηρείξεζεο θαη κέρξη θαη ηελ 

εκεξνκελία ηεο πψιεζεο ηεο. Οη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πξέπεη λα εηνηκάδνληαη κε 

ηελ εθαξκνγή θνηλψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ σο πξνο ηνλ ρεηξηζκφ φκνησλ ζπλαιιαγψλ. Δάλ απηφ δελ 

είλαη δπλαηφ, ηφηε ζα πξέπεη λα δνζεί ε αλάινγε επεμήγεζε. 

 Οη ελνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο 

αλαθνξηθά κε φιεο ηηο ζπγαηξηθέο: 

α)θαηάζηαζε φισλ ησλ ζεκαληηθψλ ζπγαηξηθψλ επηρεηξήζεσλ, ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη ε 

επσλπκία, ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο θαη ην πνζνζηφ δηθαηψκαηνο ςήθνπ, εάλ είλαη δηαθνξεηηθφ απφ 

ην πνζνζηφ ησλ κεηνρψλ 

β)ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζπγθεθξηκέλεο ζπγαηξηθήο δελ 

πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο 

γ)ηνπο ιφγνπο δεκηνπξγίαο ηεο ζρέζεο κεηξηθήο-ζπγαηξηθήο, ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε 

κεηξηθή δελ θαηέρεη πεξηζζφηεξν απφ ην 50% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο ζπγαηξηθήο 

δ)ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο κηα εηαηξεία δελ είλαη ζπγαηξηθή, παξά ην γεγνλφο φηη ε επέλδπζε 

ζε απηή μεπεξλά ην 50% ηνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ θαη ηελ επίδξαζε απφ ηελ απφθηεζε ή 

δηάζεζε ζπγαηξηθήο πάλσ ζηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο επηρείξεζεο θαηά ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο 

θαη σο πξνο ηα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία. 

 Μία κεηξηθή δελ ρξεηάδεηαη λα παξνπζηάδεη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο φηαλ: 
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α)Δίλαη ζπγαηξηθή ζην ζχλνιφ ηεο, ή ζρεδφλ ζην ζχλνιφ ηεο θαη έρεη ηελ έγθξηζε ησλ κεηφρσλ 

κεηνςεθίαο. Θα πξέπεη φκσο λα γλσζηνπνηεί ην φλνκα θαη ηελ έδξα ηεο κεηξηθήο ηεο 

β)Οη ρξεσζηηθνί ή ζπκκεηνρηθνί ηίηινη ηεο εηαηξίαο δε δηαπξαγκαηεχνληαη δεκφζηα (ζε εγρψξην ή 

αιινδαπφ ρξεκαηηζηήξην ή ζε εμσρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά πνπ ζπκπεξηιακβάλεη ηνπηθέο θαη 

πεξηθεξεηαθέο αγνξέο) 

γ)Γελ έρεη ππνβάιεη, νχηε βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία ππνβνιήο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεψλ ηεο 

ζε επηηξνπή ρξεκαηηζηεξηαθψλ ζπλαιιαγψλ ή άιιε δηνηθεηηθή αξρή πξνθεηκέλνπ λα εθδψζεη 

ηίηινπο νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο ζε δεκφζηα αγνξά. 

δ)Ζ ηειηθή ή νπνηαδήπνηε ελδηάκεζε κεηξηθή εηαηξία ηεο κεηξηθήο εηαηξίαο δεκνζηεχεη 

ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Π. 

 Καηά ην ΓΛΠ, εάλ νη δεκηέο κίαο ζπγαηξηθήο είλαη πςειφηεξεο απφ ηα δηθαηψκαηα 

κεηνςεθίαο ηεο ζπγαηξηθήο, ηφηε νη δεκηέο φιεο ηεο ζπγαηξηθήο ινγίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ηνπ 

νκίινπ (δελ παίξλεη ΓΜ) ,εθηφο εάλ ε ίδηα ε κεηνςεθία δεζκεπζεί λα θαιχςεη ηηο δεκηέο ηεο 

ζπγαηξηθήο. Δάλ ηελ επφκελε πεξίνδν ε ζπγαηξηθή έρεη θέξδε ηφηε ζηαδηαθά πξέπεη λα αξρίδεη λα 

θαιχπηεη ηελ αλαινγία ηεο πξνεγνχκελεο δεκίαο ησλ δηθαησκάησλ. 

 Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο κεηξηθήο θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ζπλήζσο θαηαξηίδνληαη κε 

ηελ ίδηα εκεξνκελία. Δπηηξέπεηαη φκσο λα θαηαξηίδνληαη ζε δηαθνξεηηθέο εκεξνκελίεο, κε δηαθνξά 

φκσο φρη κεγαιχηεξε ησλ ηξηψλ κελψλ. ηε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη ε αλσηέξσ δηαθνξά ζα πξέπεη 

λα γίλνληαη δηνξζψζεηο ησλ επηδξάζεσλ, ζεκαληηθψλ γεγνλφησλ πνπ ζπκβαίλνπλ κεηαμχ ησλ 

εκεξνκεληψλ θιεηζίκαηνο. 

 Οη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πξέπεη λα θαηαξηίδνληαη ρξεζηκνπνηψληαο 

νκνηφκνξθεο ινγηζηηθέο κεζφδνπο. Αλ απηφ δελ είλαη δπλαηφλ πξέπεη λα γλσζηνπνηείηαη καδί κε ηηο 

αλαινγίεο ησλ θνλδπιίσλ ζηα νπνία έρνπλ εθαξκνζηεί δηαθνξεηηθέο ινγηζηηθέο κέζνδνη. ην 

ηζνινγηζκφ ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο νη ζπκκεηνρέο ζηηο ελνπνηνχκελεο ζπγαηξηθέο πνπ δελ 

θαηαηάζζνληαη σο θαηερφκελεο πξνο πψιεζε (ε δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε νκάδα δηάζεζεο πνπ 

θαηαηάζζεηαη σο θαηερφκελε πξνο πψιεζε) ζα αληηκεησπίδνληαη ινγηζηηθά είηε ζην θφζηνο είηε 

ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 39. Ζ ίδηα ινγηζηηθή ζα εθαξκφδεηαη ζε θάζε θαηεγνξία επελδχζεσλ.
39 

 

  
3.20.2 Δ.Γ.Λ.-Δλνπνηεκέλεο θαη Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο.  

  Ο Ν.2190/1920 νξίδεη ηα πεξί ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. πγθεθξηκέλα, 

ελνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο ζπληάζζνπλ φζεο επηρεηξήζεηο έρνπλ ηα δχν απφ ηα ηξία θάησζη 

θξηηήξηα γηα 2 ζπλερή ρξφληα: 

-Δλνπνηεκέλν ζχλνιν ελεξγεηηθνχ πάλσ απφ € 3.700.000    

-Δλνπνηεκέλν θχθιν εξγαζηψλ πάλσ απφ € 7.400.000  

-Μέζν αξηζκφ ππαιιήισλ πάλσ απφ 250. 

 Όιεο νη εηζεγκέλεο εηαηξείεο, ζε ρξεκαηηζηήξην εληφο ηεο ΔΔ, πξέπεη λα ζπληάζζνπλ 

ελνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο αλεμάξηεηα ησλ παξαπάλσ θξηηεξίσλ.Γελ ελνπνηνχληαη πιήξσο φζεο 

ζπγαηξηθέο έρνπλ αληηθείκελν δηαθνξεηηθφ ηεο κεηξηθήο. 

 Ζ ηερληθή ελνπνίεζεο είλαη ε ίδηα κε ηα ΓΛΠ. Ωζηφζν, ε δηαθνξά ηεο εγγξαθήο 

ζπκςεθηζκνχ κεηαμχ θφζηνπο ζπκκεηνρήο θαη θαζαξήο ζέζεο ζπγαηξηθήο νλνκάδεηαη δηαθνξά 

ελνπνίεζεο θαη ινγίδεηαη ζηελ θαζαξή ζέζε. Όηαλ είλαη ρξεσζηηθή είλαη δπλαηφ λα ινγηζζεί ζηα 

άπια πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη λα απνζβέλεηαη ζε 5 ρξφληα. Αθφκα,ζχκθσλα κε ηελ 

Διιεληθή Ννκνζεζία ηα δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο θαη νη δηαθνξέο ελνπνίεζεο απνηεινχλ κέξνο ησλ 

ελνπνηεκέλσλ ηδίσλ θεθαιαίσλ. Όζνλ αθνξά ηηο ζπγγελείο επηρεηξήζεηο, ην άξζξν 106 ηνπ Ν. 

2190/1920 νξίδεη ηε δηαδηθαζία εκθάληζεο ηνπο ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Σν 

άξζξν απηφ νξίδεη φηη ε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ θφζηνπο θηήζεο θαη ηεο εζσηεξηθήο ινγηζηηθήο αμίαο 

ηεο επέλδπζεο, θαηά ηελ πξψηε θνξά πνπ εθαξκφδεηαη ε κέζνδνο ηεο θαζαξήο ζέζεο, εκθαλίδεηαη 

                                                 
39 http://www.taxheaven.gr/pages/ias/load/7800 
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είηε σο άπιν πάγην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν θαη απνζβέλεηαη, (εθάπαμ ή εληφο πεληαεηίαο), είηε 

αθαηξεηηθά (ζηε πεξίπησζε ρξεσζηηθήο δηαθνξάο)ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηνπ ελνπνηεκέλνπ 

ηζνινγηζκνχ. 

 

 

3.20.3 Γηαθνξέο κεηαμχ Διιεληθήο Ννκνζεζίαο θαη Γ.Λ.Π 27. 

 χκθσλα κε ηηο βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο γηα ηελ απφδεημε χπαξμεο ειέγρνπ ζα πξέπεη λα 

ππάξρεη ζπκκεηνρή ηνπιάρηζηνλ θαηά 20% ζε κεηνρέο ή δηθαηψκαηα ςήθνπ, ελψ ζχκθσλα κε ην 

πξφηππν απηφ απαηηείηαη πνζνζηφ 50%, ρσξίο λα ζεκαίλεη φηη αλ ε επηρείξεζε δελ θαηέρεη απηφ ην 

πνζνζηφ δελ ππάξρεη πεξίπησζε δεκηνπξγίαο ζρέζεο κεηξηθήο-ζπγαηξηθήο. Αθφκε, ζχκθσλα κε ην 

ειιεληθφ δίθαην, ηα δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο θαη νη δηαθνξέο ελνπνίεζεο απνηεινχλ κέξνο ησλ 

ελνπνηεκέλσλ ηδίσλ θεθαιαίσλ, ελψ ζχκθσλα κε ην πξφηππν ην ζπκθέξνλ κεηνςεθίαο πξέπεη λα 

εκθαλίδεηαη ζηνπο ελνπνηεκέλνπο ηζνινγηζκνχο μερσξηζηά απφ ηελ θαζαξή ζέζε θαη ηηο ηξέρνπζεο 

ππνρξεψζεηο.
40 

 

 

3.21.1  Γ.Λ.Π 28-Δπελδύζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο. 

 Σν παξφλ Πξφηππν εθαξκφδεηαη γηα ηε ινγηζηηθή ησλ επελδχζεσλ ζε ζπγγελείο 

επηρεηξήζεηο. Όκσο, δελ ηζρχεη γηα επελδχζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο πνπ θαηέρνληαη απφ: 

α)νξγαληζκνχο δηαρείξηζεο επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ 

β)ακνηβαία θεθάιαηα, θαηαπηζηεπκαηηθέο επελδπηηθέο κνλάδεο θαη παξφκνηεο νηθνλνκηθέο 

νληφηεηεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αζθαιηζηηθψλ θεθαιαίσλ πνπ ζπλδένληαη κε επελδχζεηο πνπ 

θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε, ραξαθηεξίδνληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο κέζσ ηνπ θέξδνπο ή ηεο 

δεκίαο ή πνπ θαηαηάζζνληαη σο πξννξηδφκελα γηα εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε.  

 Σν πξφηππν θαζνξίδεη ηνλ ηξφπν ηνπ ινγηζηηθνχ ρεηξηζκνχ θαη ηεο παξνπζίαζεο ησλ 

επελδχζεσλ ζε ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κηαο επηρείξεζεο. Ζ ζπγγελήο 

επηρείξεζε είλαη κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα πνπ κπνξεί λα κελ έρεη εηαηξηθή κνξθή, φπσο είλαη έλαο 

ζπλεηαηξηζκφο, επί ηεο νπνίαο ν επελδπηήο αζθεί ζεκαληηθή επηξξνή θαη ε νπνία δελ είλαη νχηε 

ζπγαηξηθή νχηε ζπκκεηνρή ζε θνηλνπξαμία. Ζ βαζηθή δηαθνξά κε ηηο εμαξηεκέλεο επηρεηξήζεηο 

βξίζθεηαη ζην κέγεζνο ηεο επίδξαζεο πνπ κπνξεί λα αζθεζεί. ηηο εμαξηεκέλεο, ν επελδπηήο 

κπνξεί λα αζθήζεη απφιπην έιεγρν, πξάγκα ην νπνίν δελ ηζρχεη ζηηο ζπγγελείο. Μάιηζηα ην παξφλ 

πξφηππν αλαθέξεηαη ζε “άζθεζε επίδξαζεο” θαη φρη ζε “άζθεζε ειέγρνπ”. Ωο “ζεκαληηθή 

επίδξαζε” ζεσξείηαη ε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο νηθνλνκηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο 

πνιηηηθήο κηαο επηρείξεζεο, ρσξίο φκσο λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα απφιπηνπ ειέγρνπ. Δάλ έλαο 

επελδπηήο θαηέρεη, άκεζα ή έκκεζα, ηνπιάρηζηνλ ην 20% ησλ κεηνρψλ κηαο επηρείξεζεο κε 

δηθαίσκα ςήθνπ, ηφηε ζεσξείηαη φηη κπνξεί λα έρεη “ζεκαληηθή επίδξαζε” πάλσ ζηηο απνθάζεηο 

ηεο επηρείξεζεο, αλεμαξηήησο αλ ππάξρνπλ θαη άιινη επελδπηέο κε ην ίδην ή κεγαιχηεξν πνζνζηφ. 

 Δλνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ελφο νκίινπ πνπ 

παξνπζηάδνληαη σο εθείλεο κηαο εληαίαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο. 

 Έιεγρνο είλαη ην δηθαίσκα θαηεχζπλζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ πνιηηηθψλ 

κηαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο, νχησο ψζηε λα ιακβάλνληαη νθέιε απφ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο. 

 Ζ κέζνδνο ηεο θαζαξήο ζέζεο είλαη ε ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε θαηά ηελ νπνία ε επέλδπζε 

αλαγλσξίδεηαη αξρηθά ζην θφζηνο θαη πξνζαξκφδεηαη κεηέπεηηα γηα ηε κεηά ηελ απφθηεζε 

κεηαβνιή ηνπ κεξηδίνπ ηνπ επελδπηή ζηα θαζαξά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο εθδφηξηαο. Σα 

απνηειέζκαηα ηνπ επελδπηή πεξηιακβάλνπλ ην κεξίδηφ ηνπ ζηα θέξδε θαη ηηο δεκίεο ηεο εθδφηξηαο.  

 Αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη εθείλεο πνπ παξνπζηάδνληαη απφ κεηξηθή εηαηξεία 

ή επελδπηή ζε ζπγγελή εηαηξεία ή απφ κέινο θνηλνπξαμίαο ζε απφ θνηλνχ ειεγρφκελε νηθνλνκηθή 

νληφηεηα,ζηελ νπνία νη επελδχζεηο αληηκεησπίδνληαη ινγηζηηθά βάζεη ηνπ άκεζνπ ζπκκεηνρηθνχ 

                                                 
40http://www.google.com/urlsa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CD8QFjAC&url=http://www.logistik

o.com/data1/28.doc&ei=WLCWT9n_Eo-K4gStu91G&usg=AFQjCNFce5wr5jmmHO46mDOh7-pU5mbmtg 
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δηθαηψκαηνο θαη φρη βάζεη ησλ παξνπζηαδφκελσλ απνηειεζκάησλ θαη ησλ θαζαξψλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ ησλ εθδνηξηψλ. 

 εκαληηθή επηξξνή είλαη ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηηο απνθάζεηο ηεο νηθνλνκηθήο θαη 

επηρεηξεκαηηθήο πνιηηηθήο ηεο εθδφηξηαο, ρσξίο φκσο λα αζθείηαη έιεγρνο ή απφ θνηλνχ έιεγρνο 

πάλσ ζε απηέο ηηο πνιηηηθέο. 

 Θπγαηξηθή είλαη κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο κηαο νηθνλνκηθήο 

νληφηεηαο ρσξίο εηαηξηθή κνξθή φπσο είλαη έλαο ζπλεηαηξηζκφο, πνπ ειέγρεηαη απφ κία άιιε 

νηθνλνκηθή νληφηεηα (γλσζηή σο κεηξηθή εηαηξεία). 

 εκαληηθή επηξξνή: Αλ ν επελδπηήο θαηέρεη,άκεζα ή έκκεζα (π.ρ. κέζσ ζπγαηξηθψλ), 

ηνπιάρηζηνλ 20% ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ηεο εθδφηξηαο, ηεθκαίξεηαη φηη απηφο αζθεί ζεκαληηθή 

επηξξνή, εθηφο αλ ππάξρεη ζαθήο απφδεημε πεξί ηνπ αληηζέηνπ. Αληίζεηα,αλ ν επελδπηήο θαηέρεη, 

άκεζα ή έκκεζα (π.ρ. κέζσ ζπγαηξηθψλ), ιηγφηεξν απφ ην 20% ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ηεο 

εθδφηξηαο, ηεθκαίξεηαη φηη απηφο δελ αζθεί ζεκαληηθή επηξξνή, εθηφο αλ ε επηξξνή απηή κπνξεί λα 

απνδεηρζεί θαζαξά. Μηα ζεκαληηθή ή πιεηνςεθηθή θπξηφηεηα απφ έλαλ άιινλ επελδπηή, δελ 

εκπνδίδεη αλαγθαζηηθά έλαλ επελδπηή απφ ην λα αζθεί ζεκαληηθή επηξξνή. Ζ χπαξμε ηεο 

ζεκαληηθήο επηξξνήο απφ έλαλ επελδπηή θαζίζηαηαη πξφδειε ζπλήζσο κε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο 

απφ ηνπο εμήο ηξφπνπο: 

α)αληηπξνζψπεπζε ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ή ηζνδχλακν δηνηθεηηθφ φξγαλν ηεο εθδφηξηαο 

β)ζπκκεηνρή ζηηο δηαδηθαζίεο ράξαμεο ηεο πνιηηηθήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζπκκεηνρήο ζε 

απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ κεξίζκαηα ή άιιεο δηαλνκέο 

γ)ζεκαληηθέο ζπλαιιαγέο κεηαμχ επελδπηή θαη εθδφηξηαο 

δ)αληαιιαγή δηεπζπληηθνχ πξνζσπηθνχ. 

 Οη κέζνδνη θαηαρψξεζεο ηεο επέλδπζεο ζηα βηβιία ηεο επηρείξεζεο είλαη δχν: 

1)Μέζνδνο θφζηνπο. Με βάζε ηηο αξρέο ηεο κεζφδνπ απηήο ε επέλδπζε ζε ζπλδεδεκέλε επηρείξεζε 

αλαγλσξίδεηαη ζηα βηβιία ηνπ επελδπηή ζε ηηκή θφζηνπο. Ζ θαηαλνκή θεξδψλ απφ ηα 

απνηειέζκαηα ρξήζεσο ή ηα αδηαλέκεηα θέξδε πνπ απνθηήζεθαλ κεηά ηελ εμαγνξά ηεο 

ζπλδεδεκέλεο, αλαγλσξίδνληαη ζαλ έζνδν ζηα βηβιία ηνπ επελδπηή. Ζ δηαλνκή θεξδψλ πέξαλ 

απηψλ πνπ απνθηήζεθαλ κεηά ηελ εμαγνξά, ζεσξείηαη σο απνπιεξσκή ηεο επέλδπζεο θαη 

αθαηξείηαη απφ ην θφζηνο ηεο,δειαδή πηζηψλεηαη ζε απηφ. 

2)Μέζνδνο θαζαξήο ζέζεο. Με βάζε ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο ε επέλδπζε θαηαρσξείηαη 

αξρηθά ζηελ ηηκή θηήζεσο, ε νπνία ζηε ζπλέρεηα κεηαβάιιεηαη ζχκθσλα κε ηα θέξδε ή ηηο δεκίεο 

πνπ δεκηνπξγνχληαη κεηά ηελ εμαγνξά ηεο επηρείξεζεο, κε πίζησζε ή ρξέσζε ηνπ ινγαξηαζκνχ 

απνηειεζκάησλ αληηζηνίρσο. Ζ αμία ηεο επέλδπζεο κεηψλεηαη κε ηε δηαλνκή ησλ θεξδψλ πνπ 

πεγάδνπλ απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεσο ηεο ζπλδεδεκέλεο κεηά ηελ εμαγνξά ησλ κεηνρψλ απφ 

ηνλ επελδπηή. Σν ινγηζηηθφ ππφινηπν ηεο επέλδπζεο είλαη πηζαλφ λα δηαθνξνπνηεζεί θαη απφ 

αιιαγέο ησλ ηδίσλ ζπκθεξφλησλ ηεο ζπλδεδεκέλεο, νη νπνίεο δελ επεξεάδνπλ ηα απνηειέζκαηα 

ρξήζεσο,φπσο είλαη ε επαλεθηίκεζε πάγησλ θαη άυισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, νη 

ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο θαη νπνηαδήπνηε άιια θέξδε ή δεκίεο επεξεάδνπλ ηα ίδηα ζπκθέξνληα 

ηεο ζπλδεδεκέλεο. Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηεο θαζαξήο ζέζεο ηεο ζπλδεδεκέλεο 

επηρείξεζεο,ν επελδπηήο, ζπλήζσο,ρξεζηκνπνηεί ηηο πιένλ πξφζθαηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 

ζπλδεδεκέλεο πνπ είλαη δηαζέζηκεο ζε απηφλ. Δάλ πξνθχςεη νπνηαδήπνηε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ 

θφζηνπο εμαγνξάο ηεο ζπλδεδεκέλεο θαη ηνπ πνζνζηνχ ηνπ κεξηδίνπ ηνπ αγνξαζηή απφ ηελ θαζαξή 

αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο ζπλδεδεκέλεο, ηφηε ε δηαθνξά απηή ππνινγίδεηαη κε βάζε 

ηηο νδεγίεο ηνπ ΓΛΠ 22. ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 

ζπλδεδεκέλεο επηρείξεζεο έρνπλ εηνηκαζηεί βάζεη δηαθνξεηηθψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ απφ απηέο πνπ 

εθαξκφδνληαη απφ ηνλ επελδπηή, ζα πξέπεη λα αλακνξθσζνχλ κε δηνξζσηηθέο εγγξαθέο, έηζη ψζηε 

λα αθνινπζνχλ ηηο ίδηεο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ εθαξκφδνληαη θαη απφ ηνλ επελδπηή ζηελ εηνηκαζία 

ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 Σν κεξίδην πνπ θαηέρεη έλαο φκηινο ζε κία ζπγγελή εηαηξεία είλαη ην ζχλνιν ησλ 

ζπκκεηνρψλ ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο ζε εθείλε ηε ζπγγελή επηρείξεζε. Οη 
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ζπκκεηνρέο ησλ ινηπψλ ζπγγελψλ επηρεηξήζεσλ ή θνηλνπξαμηψλ ηνπ νκίινπ παξαιείπνληαη γηα ην 

ζθνπφ απηφ. Όηαλ κηα ζπγγελήο επηρείξεζε έρεη ζπγαηξηθέο, ζπγγελείο επηρεηξήζεηο ή θνηλνπξαμίεο, 

ηα θέξδε ή νη δεκίεο θαη ηα θαζαξά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ πξνζκεηξψληαη κε ηελ εθαξκνγή ηεο 

κεζφδνπ ηεο θαζαξήο ζέζεο, είλαη εθείλα πνπ αλαγλσξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 

ζπγγελνχο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ κεξηδίνπ ηεο ζπγγελνχο επηρείξεζεο επί ησλ θεξδψλ ή ησλ 

δεκηψλ θαη ησλ θαζαξψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ ζπγγελψλ επηρεηξήζεσλ θαη θνηλνπξαμηψλ 

ηεο). Σα θέξδε ή νη δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ζπλαιιαγέο κε ππεξθείκελα θαη ππνθείκελα κέξε 

κεηαμχ ηνπ επελδπηή (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ελνπνηεκέλσλ ζπγαηξηθψλ ηνπ) θαη κηαο 

ζπγγελνχο επηρείξεζεο αλαγλσξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ επελδπηή κφλνλ θαηά ηελ 

έθηαζε ηεο κε ζρεηηδφκελεο ζπκκεηνρήο ηνπ επελδπηή ζε εθείλε ηε ζπγγελή επηρείξεζε. 

πλαιιαγέο κε ππεξθείκελα κέξε είλαη γηα παξάδεηγκα νη πσιήζεηο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απφ 

κία ζπγγελή επηρείξεζε πξνο ηνλ επελδπηή. πλαιιαγέο κε ππνθείκελα κέξε είλαη γηα παξάδεηγκα 

νη πσιήζεηο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απφ ηνλ επελδπηή πξνο κία ζπγγελή επηρείξεζε. Σν κεξίδην 

ηνπ επελδπηή ζηα θέξδε ή ηηο δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο ζπλαιιαγέο απηέο απαιείθεηαη. 

 Οη επελδχζεηο ζηηο ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα εκθαλίδνληαη κε ηε κέζνδν ηεο 

θαζαξήο ζέζεο, εθηφο θαη εάλ ε απφθηεζε ηεο επέλδπζεο είλαη πξνζσξηλή κε απψηεξν ζηφρν ηελ 

πψιεζε ηεο ζην εγγχο κέιινλ ή εάλ ζηε γεσγξαθηθή ζέζε πνπ ιεηηνπξγεί, ππάξρνπλ απζηεξνί θαη 

καθξνπξφζεζκνη πεξηνξηζκνί εμαγσγήο ζπλαιιάγκαηνο, γεγνλφο ην νπνίν απαγνξεχεη ζηνλ 

επελδπηή ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ νηθνλνκηθψλ σθειεκάησλ απφ ηε ζπλδεδεκέλε επηρείξεζε. 

Ωζηφζν,ε επέλδπζε ζε ζπλδεδεκέλε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα κελ απνηηκάηαη ζηελ θαζαξή ζέζε 

ηεο επέλδπζεο, φηαλ ν επελδπηήο δελ αζθεί πιένλ ζεκαληηθή επίδξαζε επί ηεο ζπλδεδεκέλεο, 

αλεμάξηεηα απφ ην γεγνλφο φηη δηαηεξεί ηελ επέλδπζε απηή ή φηαλ ε ζπλδεδεκέλε ιεηηνπξγεί θάησ 

απφ απζηεξνχο καθξνρξφληνπο πεξηνξηζκνχο εμαγσγήο ζπλαιιάγκαηνο,πνπ δελ επηηξέπνπλ ηε 

κεηαθνξά ρξεκαηηθψλ πφξσλ. 

 Ζ επέλδπζε ζε ζπγγελή επηρείξεζε ινγηζηηθνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο 

ζέζεο, απφ ηελ εκεξνκελία πνπ θαζίζηαηαη ζπγγελήο επηρείξεζε. Τπεξαμία πνπ ζρεηίδεηαη κε κία 

ζπγγελή επηρείξεζε πεξηιακβάλεηαη ζηε ινγηζηηθή αμία ηεο επέλδπζεο. Όκσο, ε απφζβεζε εθείλεο 

ηεο ππεξαμίαο δελ επηηξέπεηαη θαη ζπλεπψο δελ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ κεξηδίνπ ηνπ 

επελδπηή ζηα θέξδε ή ηηο δεκίεο ηεο ζπγγελνχο. Οπνηαδήπνηε ππέξβαζε ηνπ κεξηδίνπ ηνπ επελδπηή 

ζηελ θαζαξή εχινγε αμία ησλ αλαγλσξίζηκσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ησλ ππνρξεψζεσλ θαη ησλ 

ελδερφκελσλ ππνρξεψζεσλ ηεο ζπγγελνχο πέξαλ ηνπ θφζηνπο ηεο επέλδπζεο εμαηξείηαη απφ ηε 

ινγηζηηθή αμία ηεο επέλδπζεο θαη αλη’ απηνχ πεξηιακβάλεηαη σο έζνδν ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ 

κεξηδίνπ ηνπ επελδπηή ζην θέξδνο ή ηε δεκία ηεο ζπγγελνχο, ζηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία 

απνθηάηαη ε επέλδπζε. Σν κεξίδην ηνπ επελδπηή επί ησλ θεξδψλ ή ησλ δεκηψλ ηεο ζπγγελνχο 

επηρείξεζεο πξνζαξκφδεηαη θαηαιιήισο κεηά ηελ απφθηεζε ψζηε λα ιεθζεί ππφςε, γηα 

παξάδεηγκα, ε απφζβεζε απνζβέζηκσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ βάζεη ησλ εχινγσλ αμηψλ ηνπο 

θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο απφθηεζεο. Οκνίσο, ην κεξίδην ηνπ επελδπηή επί ησλ θεξδψλ ή ησλ 

δεκηψλ ηεο ζπγγελνχο επηρείξεζεο πξνζαξκφδεηαη θαηαιιήισο κεηά ηελ απφθηεζε γηα δεκίεο 

απνκείσζεο πνπ αλαγλσξίδνληαη απφ ηε ζπγγελή επηρείξεζε, φπσο γηα ππεξαμία ή ελζψκαηα πάγηα 

ζηνηρεία.  

 Δάλ ππάξρεη νπνηαδήπνηε έλδεημε φηη ε αμία ηεο επέλδπζεο ζε ζπλδεδεκέλε επηρείξεζε 

πηζαλφλ λα έρεη κεησζεί,ηφηε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αμίαο ηεο επέλδπζεο ζα πξέπεη είηε λα 

ππνινγίδεηαη ε ηξέρνπζα αμία ηνπ κεξηδίνπ ηνπ επελδπηή κε βάζε ηηο κειινληηθέο ρξεκαηηθέο ξνέο 

πνπ αλακέλεηαη λα δεκηνπξγεζνχλ απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ζπλδεδεκέλεο επηρείξεζεο θαη ην 

αλακελφκελν πνζφ είζπξαμεο απφ ηελ πψιεζε ηεο επέλδπζεο ζηε ζπλδεδεκέλε, είηε ζα πξέπεη λα 

ππνινγίδεηαη ε ηξέρνπζα αμία ησλ αλακελφκελσλ ρξεκαηηθψλ ξνψλ απφ εηζπξάμεηο κεξηζκάησλ εθ 

κέξνπο ηεο ζπλδεδεκέλεο, πιένλ νπνηνπδήπνηε πνζνχ πξνέιζεη απφ ηελ πψιεζε ηεο. Κάησ απφ ηηο 

θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο θαη νη δχν κέζνδνη ζα πξέπεη λα δψζνπλ ην ίδην απνηέιεζκα. 

 Οη επελδχζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο πνπ αληηκεησπίδνληαη ινγηζηηθά κε ηε κέζνδν ηεο 

θαζαξήο ζέζεο θαηαηάζζνληαη σο κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Σν κεξίδην ηνπ 
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επελδπηή ζηα θέξδε ή ηηο δεκίεο ηέηνησλ ζπγγελψλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη ε ινγηζηηθή αμία ησλ 

επελδχζεσλ απηψλ, γλσζηνπνηνχληαη ρσξηζηά. Σν κεξίδην ηνπ επελδπηή ζε ηπρφλ δηαθνπείζεο 

δξαζηεξηφηεηεο ηέηνησλ ζπγγελψλ επηρεηξήζεσλ γλσζηνπνηείηαη επίζεο ρσξηζηά. Γηα ηηο 

επελδχζεηο ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο λα πεξηέρνπλ, 

θαηάζηαζε ζηελ νπνία λα αλαθέξνληαη θαη λα πεξηγξάθνληαη φιεο νη ζεκαληηθέο επελδχζεηο, λα 

αλαθέξεηαη ην πνζνζηφ ηεο θαηερφκελεο επέλδπζεο σο πξνο ην θεθάιαην ηεο θάζε ζπλδεδεκέλεο, 

ην πνζνζηφ ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ πνπ πεγάδνπλ απφ ηελ επέλδπζε θαζψο θαη ε κέζνδνο 

ππνινγηζκνχ ηεο αμίαο ησλ επελδχζεσλ απηψλ. Οη επελδχζεηο πνπ έρνπλ ππνινγηζηεί κε ηε κέζνδν 

ηεο θαζαξήο ζέζεο ζα πξέπεη λα εκθαλίδνληαη σο καθξνπξφζεζκα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζηνλ 

ηζνινγηζκφ. Σέινο, ην πνζνζηφ πνπ αλαινγεί απφ ηα εηήζηα απνηειέζκαηα ηεο ζπλδεδεκέλεο ζα 

πξέπεη λα εκθαλίδεηαη μερσξηζηά ζην ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ.
41 

 

 

3.21.2 Γηαθνξέο κεηαμχ Διιεληθήο Ννκνζεζίαο θαη Γ.Λ.Π 28. 

 Σν άξζξν 106 ηνπ Ν. 2190/1920 νξίδεη φηη ε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ θφζηνπο θηήζεο θαη ηεο 

εζσηεξηθήο ινγηζηηθήο αμίαο ηεο επέλδπζεο, θαηά ηελ πξψηε θνξά πνπ εθαξκφδεηαη ε κέζνδνο ηεο 

θαζαξήο ζέζεο, εκθαλίδεηαη είηε σο άπιν πάγην ζηνηρείν θαη απνζβέλεηαη είηε αθαηξεηηθά, ζηε 

πεξίπησζε ρξεσζηηθήο δηαθνξάο, ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηνπ ελνπνηεκέλνπ ηζνινγηζκνχ, ελψ 

νπνηαδήπνηε κεηαγελέζηεξε κεηαβνιή ηεο εζσηεξηθήο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ ζπλδεδεκέλσλ 

επηρεηξήζεσλ θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα. Αληίζεηα, ην πξφηππν απηφ, νξίδεη φηη ε επέλδπζε 

αξρηθά θαηαρσξείηαη κε ην θφζηνο θηήζεο θαη ζηε ζπλέρεηα ε ινγηζηηθή αμία απμάλεηαη ή 

κεηψλεηαη αλάινγα κε ην κεξίδην ηνπ επελδπηή ζηα θέξδε ή ηηο δεκίεο ηεο ζπλδεδεκέλεο. 

 Με βάζε ην άξζξν 28 ηνπ ΚΒ, ε απνηίκεζε ησλ ζπκκεηνρψλ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ 

δε δηαθέξεη ζε ζρέζε κε ηελ απνηίκεζε ησλ ρξενγξάθσλ γεληθά, γίλεηαη δειαδή ζηε ζπλνιηθά 

ρακειφηεξε ηηκή κεηαμχ ηξέρνπζαο θαη θφζηνπο θηήζεο. χκθσλα κε ην ΓΛΠ φκσο,νη νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο (φρη ελνπνηεκέλεο) ηεο κεηξηθήο επηρείξεζεο κπνξεί λα απεηθνλίδνπλ ηελ αμία ησλ 

ζπκκεηνρψλ ζε ζπγαηξηθέο είηε ζην θφζηνο θηήζεο, είηε ζε αλαπξνζαξκνζκέλεο ηηκέο, είηε κε 

βάζε ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο. 

 Δπίζεο, ην άξζξν 26 ηνπ ΚΒ,φπσο θαη ην άξζξν 29 ηνπ ΚΦΔ, επηβάιινπλ ζηηο Διιεληθέο 

επηρεηξήζεηο λα θιείλνπλ ρξήζε είηε ζηηο 30 Ηνπλίνπ, είηε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ θάζε ρξφλνπ. Καη’ 

εμαίξεζε κφλν, επηηξέπνπλ νη δηαηάμεηο απηέο ηε κεηάζεζε ηεο ζρεηηθήο εκεξνκελίαο, ψζηε λα 

πξνζαξκφδεηαη ζηελ αληίζηνηρε εκεξνκελία κεηξηθήο, αιιά κφλν φηαλ ε ηειεπηαία ζπκκεηέρεη ζην 

θεθάιαην ηεο πξψηεο κε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 50%. Ωζηφζν, κε βάζε ην ΓΛΠ, επηρεηξήζεηο πνπ 

ππάγνληαη ζε ελνπνίεζε πξέπεη λα θιείλνπλ ρξήζε ζε εκεξνκελίεο πνπ δελ απέρνπλ πεξηζζφηεξν 

απφ ηξεηο κήλεο απφ ηηο αληίζηνηρεο εκεξνκελίεο ηεο κεηξηθήο επηρείξεζεο. 

 

 

3.22.1 Γ.Λ.Π 29-Παξνπζίαζε νηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ ζε ππεξπιεζσξηζηηθέο νηθνλνκίεο. 

 Σν πξφηππν απηφ αλαθέξεηαη ζηελ έθδνζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, είηε ελνπνηεκέλσλ 

είηε φρη, ζε νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ φπνπ επηθξαηνχλ ππεξπιεζσξηζηηθέο ζπλζήθεο. Σα θπξηφηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπλζεθψλ απηψλ είλαη ε γεληθή πξνηίκεζε ηεο ρξήζεο ή θχιαμεο 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή ζπλαιιαγήο κε απηά, ζε νπνηαδήπνηε κνξθή εθηφο απφ ην λφκηζκα 

αλαθνξάο θαη ε ζπλνιηθή αχμεζε ηνπ πιεζσξηζκνχ ζε πεξίνδν ηξηψλ πεξίπνπ εηψλ, λα ηζνχηαη ή 

λα ππεξβαίλεη ην 100%, θαζψο θαη δηάθνξνη άιινη ιφγνη. 

 Σν παξφλ Πξφηππν δελ θαζνξίδεη θάπνην ζπγθεθξηκέλν πνζνζηφ, απφ ην νπνίν ζεσξείηαη 

φηη αξρίδεη ν ππεξπιεζσξηζκφο. Σν πφηε ε επαλαδηαηχπσζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, 

ζχκθσλα κε ην παξφλ Πξφηππν, θαζίζηαηαη αλαγθαία, απνηειεί ζέκα θξίζεο. Ο ππεξπιεζσξηζκφο 

θαίλεηαη απφ ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο κηαο ρψξαο ζηα νπνία 
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πεξηιακβάλνληαη, κεηαμχ άιισλ,ηα αθφινπζα: 

α)ν γεληθφο πιεζπζκφο πξνηηκά λα δηαηεξεί ηνλ πινχην ηνπ ζε κε ρξεκαηηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

ή ζε έλα ζρεηηθψο ζηαζεξφ μέλν λφκηζκα. Σα πνζά ηνπηθνχ λνκίζκαηνο πνπ θαηέρνληαη, 

επελδχνληαη ακέζσο γηα λα δηαηεξείηαη ε αγνξαζηηθή δχλακε 

β)ν γεληθφο πιεζπζκφο εθηηκά ηα ρξεκαηηθά πνζά φρη βάζεη ηνπ ηνπηθνχ λνκίζκαηνο, αιιά βάζεη 

ελφο ζρεηηθψο ζηαζεξνχ μέλνπ λνκίζκαηνο. Οη ηηκέο κπνξεί λα αλαθέξνληαη ζε απηφ ην λφκηζκα 

γ)πσιήζεηο θαη αγνξέο επί πηζηψζεη ιακβάλνπλ ρψξα ζε ηηκέο πνπ ζπκςεθίδνπλ ηελ αλακελφκελε 

δεκία ηεο αγνξαζηηθήο δχλακεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ηεο πίζησζεο, αθφκε θαη αλ ε 

πεξίνδνο απηή είλαη κηθξή 

δ)επηηφθηα, κηζζνί θαη ηηκέο ζπλδένληαη πξνο έλα δείθηε ηηκψλ 

ε)ην ζσξεπηηθφ πνζνζηφ πιεζσξηζκνχ κέζα ζε ηξία έηε, πιεζηάδεη ή ππεξβαίλεη ην 100%. 

 πλζήθεο απηήο ηεο κνξθήο δεκηνπξγνχληαη γηα ην ιφγo φηη ε αγνξαζηηθή δχλακε ηνπ 

λνκίζκαηνο ηεο ελ ιφγσ ρψξαο ή πεξηνρήο έρεη κεησζεί ζε ηέηνηα επίπεδα, πνπ νη αμίεο ζπλαιιαγψλ 

ζην πξφζθαην παξειζφλ δελ κπνξεί λα ζπγθξηζνχλ ζην κέγεζνο κε ηηο αμίεο κεηέπεηηα ζπλαιιαγψλ 

ιφγσ ηεο ζεκαληηθφηεηαο ζηελ δηαθνξνπνίεζε ηνπο. Ζ έθδνζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θάησ 

απφ ζπλζήθεο απηήο ηεο κνξθήο θαη ζην λφκηζκα αλαθνξάο, ζεσξείηαη αδηαλφεην λα κελ έρνπλ 

δηακνξθσζεί έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ζπγθξηζηκφηεηα ησλ παξεξρνκέλσλ πιεξνθνξηψλ. 

Δπηπιένλ, κε ηελ ελ ιφγσ δηακφξθσζε, επηδηψθεηαη ε παξνρή νηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ κέζα απφ 

ηηο θαηαζηάζεηο απηέο, νη νπνίεο λα παξέρνπλ δίθαηε εηθφλα ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο θαη ηεο 

νηθνλνκηθήο ζέζεσο ηεο επηρείξεζεο θαηά ηελ ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία. 

  θνπεχνληαο ζηελ εμαζθάιηζε ηεο δίθαηεο εηθφλαο ηνπ ηζνινγηζκνχ κηαο επηρείξεζεο, ην 

πξφηππν απηφ παξέρεη νδεγίεο γηα ηνλ ηξφπν θαη ηε κέζνδν απνηίκεζεο θαη παξνπζίαζεο φισλ ησλ 

κε ρξεκαηηθψλ ή κε ρξεκαηηθά ηζνδχλακσλ ζηνηρείσλ κε ηελ εθαξκνγή ησλ δχν δηαθνξεηηθψλ 

κεζφδσλ, ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο θαη ηνπ ηξέρνληνο θφζηνπο. Δδψ, σο ρξεκαηηθά ή κε ρξεκαηηθά 

ηζνδχλακα ζηνηρεία ζεσξνχληαη ηα κεηξεηά θαη ηα ππφινηπα ησλ πειαηψλ θαη πξνκεζεπηψλ. 

Αθφκε, ην πξφηππν απηφ παξέρεη νδεγίεο γηα ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ηεο ζπλερφκελεο αχμεζεο ηνπ 

θφζηνπο ρξεκαηνδφηεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ε ρξεκαηνδφηεζε πξαγκαηνπνηήζεθε 

γηα θεθαιαηνπρηθέο δαπάλεο, φπσο επίζεο θαη γηα ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ηνπ θέξδνπο ή ηεο δεκηάο 

πνπ πξνέθπςε απφ ηελ δηακφξθσζε ησλ κε ρξεκαηηθψλ ή κε ρξεκαηηθά ηζνδχλακσλ ζηνηρείσλ. Οη 

αμηψζεηο παξνπζίαζεο ηνπ πξνηχπνπ απηνχ αλαθέξνληαη ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ γεγνλφηνο ηεο 

δηακφξθσζεο ησλ αμηψλ ησλ δηαθφξσλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο θαη απηψλ ηεο ζπγθξηηηθήο πεξηφδνπ. Αθφκε αλαθέξνληαη ζηνλ 

θαζνξηζκφ ηεο κεζφδνπ πνπ εθαξκφζηεθε γηα ηελ εηνηκαζία ησλ ελ ιφγσ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, ηζηνξηθνχ ή ηξέρνληνο θφζηνπο θαη ηνπ δείθηε ηηκψλ πνπ έρεη εθαξκνζηεί ηφζν γηα 

ην ηξέρνλ φζν θαη γηα ην πξνεγνχκελν έηνο. 

 Οη γλσζηνπνηήζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, νη νπνίεο θαηαξηίδνληαη 

ζε λφκηζκα ππεξπιεζσξηζηηθήο νηθνλνκίαο είλαη νη παξαθάησ: 

-Σν γεγνλφο φηη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηα αληίζηνηρα θνλδχιηα ησλ πξνεγνχκελσλ 

ρξήζεσλ έρνπλ αλαπξνζαξκνζηεί, ιφγσ κεηαβνιψλ ηεο γεληθήο αγνξαζηηθήο δχλακεο ηνπ 

λνκίζκαηνο ζην νπνίν ηεξνχληαη ηα βηβιία θαη εκθαλίδνληαη βάζεη ηξερνπζψλ κνλάδσλ κέηξεζεο 

θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ηνπ Ηζνινγηζκνχ 

-Αλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο βαζίδνληαη ζηελ πξνζέγγηζε ηνπ ηζηνξηθνχ ή ηνπ ηξέρνληνο 

θφζηνπο 

-Ζ ηαπηφηεηα θαη ην επίπεδν ηνπ γεληθνχ δείθηε ηηκψλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ, 

θαζψο θαη ε κεηαβνιή ηνπ δείθηε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηξέρνπζαο θαη ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο.  
 Σέινο, ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη ε εηζαγσγή ηνπ πξνηχπνπ απηνχ δελ εκθαλίδεη 

δηαθνξέο κε ηα ήδε ηζρχνληα ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο, νχηε θαη πξνθχπηνπλ δεηήκαηα φζνλ 

αθνξά ηηο ηζρχνπζεο θνξνινγηθέο δηαηάμεηο.
42 
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3.23.1 Γ.Λ.Π 30-Γλσζηνπνηήζεηο ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Σξαπεδώλ θαη Όκνησλ 

Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Ιδξπκάησλ. 

 Σν ΓΛΠ 30 εθαξκφδεηαη απφ ηηο ηξάπεδεο θαη ηα ινηπά ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα θαηά 

ηελ θαηάξηηζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ θαιχπηνπλ δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ ιήγνπλ 

κέρξη ηελ 31/12/2006. Γηα ηελ θαηάξηηζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ θαιχπηνπλ δηαρεηξηζηηθέο 

πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ απφ ηελ 1/1/2007 θαη κεηά, εθαξκφδεηαη ην ΓΠΥΠ 7–Υξεκαηννηθνλνκηθά 

Μέζα:Γλσζηνπνηήζεηο, ην νπνίν αληηθαζηζηά ην ΓΛΠ 30. 

  Απηφ ην Πξφηππν πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ ηξαπεδψλ θαη 

ησλ φκνησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. Γηα ηνπο ζθνπνχο απηνχ ηνπ Πξνηχπνπ, ν φξνο 

ηξάπεδα πεξηιακβάλεη φια ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα,ησλ νπνίσλ κηα απφ ηηο θχξηεο 

δξαζηεξηφηεηεο είλαη λα δέρνληαη θαηαζέζεηο θαη λα δαλείδνληαη θεθάιαηα κε ζθνπφ ηελ παξνρή 

δαλείσλ θαη ηηο επελδχζεηο. Απηφ ην Πξφηππν αθνξά απηέο ηηο επηρεηξήζεηο, είηε έρνπλ ηε ιέμε 

ηξάπεδα ζηελ επσλπκία ηνπο είηε φρη. Οη ηξάπεδεο αληηπξνζσπεχνπλ έλα ζεκαληηθφ θαη κε 

επηξξνέο επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα παγθφζκηα. Πνιινί ηδηψηεο θαη νξγαληζκνί θάλνπλ ρξήζε ησλ 

ηξαπεδψλ είηε σο θαηαζέηεο είηε σο δαλεηδφκελνη. Οη ηξάπεδεο παίδνπλ έλα ζπνπδαίν ξφιν ζηε 

δηαηήξεζε ηεο εκπηζηνζχλεο ζην λνκηζκαηηθφ ζχζηεκα, κέζσ ηεο ζηελήο ζρέζεο ηνπο κε ηηο 

δηνηθεηηθέο αξρέο θαη ηηο θπβεξλήζεηο θαη ησλ θαλφλσλ πνπ επηβάιινληαη ζε απηέο απφ ηηο 

θπβεξλήζεηο. πλεπψο ππάξρεη ζεκαληηθφ θαη επξχηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηελ θαιή θαηάζηαζε ησλ 

ηξαπεδψλ θαη εηδηθφηεξα γηα ηε θεξεγγπφηεηα θαη ηε ξεπζηφηεηά ηνπο θαη γηα ην ζρεηηθφ βαζκφ 

θηλδχλνπ πνπ ζπλεπάγνληαη δηάθνξνη ηχπνη ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. Οη 

επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη, ζπλεπψο, νη απαηηήζεηο ηεο ινγηζηηθήο παξαθνινχζεζεο θαη 

πιεξνθφξεζεο ησλ ηξαπεδψλ δηαθέξνπλ απφ εθείλεο ησλ άιισλ εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ. Απηφ ην 

Πξφηππν αλαγλσξίδεη ηηο εηδηθέο αλάγθεο ηνπο. Δπίζεο ελζαξξχλεη ηελ παξνπζίαζε ελφο 

ζρνιηαζκνχ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο,πνπ αλαθέξεηαη ζε ζέκαηα φπσο ε δηαρείξηζε θαη ν 

έιεγρνο ηεο ξεπζηφηεηαο θαη ηνπ θηλδχλνπ. Ζ παξνπζίαζε εθηελψλ, αμηφπηζησλ θαη ρξήζηκσλ 

γλσζηνπνηήζεσλ θξίλεηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή. 

 Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ ηξαπεδψλ ζα πξέπεη λα παξέρνπλ πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά 

κε ηηο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ έρνπλ εθαξκνζηεί φζνλ αθνξά ζηελ αλαγλψξηζε ησλ βαζηθψλ κνξθψλ 

εζφδσλ, ζηελ απνηίκεζε επελδχζεσλ θαη ρξενγξάθσλ,ζηε κέζνδν ηεο δηάθξηζεο ησλ ζπλαιιαγψλ 

γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ, ζηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ησλ 

δεκηψλ απφ δάλεηα θαη παξαρσξήζεηο θαζψο θαη ζηελ δηαγξαθή ηνπο φηαλ δελ είλαη δπλαηφλ λα 

εηζπξαρζνχλ θαη ηέινο, ζηε βάζε ηνπ θαζνξηζκνχ επηβαξχλζεσλ γηα θηλδχλνπο πνπ αλαιακβάλεη ε 

ηξάπεδα, θαζψο θαη ηνπ ινγηζηηθνχ ηνπο ρεηξηζκνχ. Έλα ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα ζα γλσζηνπνηεί 

ηηο εχινγεο αμίεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο (δάλεηα θαη απαηηήζεηο, 

επελδχζεηο δηαθξαηνχκελεο κέρξη ηε ιήμε, ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζηελ εχινγε 

αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ θαη δηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία) γηα απηέο ηηο ηέζζεξηο θαηεγνξίεο σο ην ειάρηζην. 

 Ο ινγαξηαζκφο Απνηειεζκάησλ κηαο ηξάπεδαο ζα πξέπεη λα παξνπζηάδεη νκαδνπνηεκέλα ηα 

έζνδα θαη ηα έμνδα αλά βαζηθή θαηεγνξία ή κνξθή εζφδσλ ή εμφδσλ. Ο ζπκςεθηζκφο ησλ 

δηαθφξσλ πνζψλ δελ επηηξέπεηαη, γηα λα είλαη δπλαηή ε αμηνιφγεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπ θάζε 

θιάδνπ δξαζηεξηφηεηαο ηεο ηξάπεδαο θαζψο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ δηαθφξσλ πεξηνπζηαθψλ 

ηεο ζηνηρείσλ. Ο ζπκςεθηζκφο επηηξέπεηαη κφλν γηα ηηο θαηεγνξίεο θαζαξψλ θεξδψλ απφ 

ζπλαιιαγέο κε ρξεφγξαθα, θαζαξψλ θεξδψλ απφ μέλν ζπλάιιαγκα θαη θαζαξψλ θεξδψλ απφ 

επελδχζεηο ζε ρξεφγξαθα. Δπίζεο, επηηξέπεηαη φπνπ ππάξρεη λνκηθφ δηθαίσκα ζπκςεθηζκνχ απφ 

ηελ αλακελφκελε πψιεζε πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή απφ ηελ εμφθιεζε ππνρξέσζεο, φπσο 

ζπκβαίλεη ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ππάξρεη επηδηθία γηα επηζθάιεηεο. Ζ θαηάζηαζε Απνηειεζκάησλ 

πξέπεη κεηαμχ άιισλ λα πεξηιακβάλεη: 

-Σφθνη θαη ζπλαθή έζνδα  
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-Έμνδα ηφθσλ θαη ζπλαθή έμνδα  

-Έζνδα απφ κεξίζκαηα  

-Έζνδα απφ ακνηβέο θαη πξνκήζεηεο  

-Έμνδα απφ ακνηβέο θαη πξνκήζεηεο  

-Κέξδε κείνλ δεκίεο απφ δηαπξαγκαηεχζηκα ρξεφγξαθα  

-Κέξδε κείνλ δεκίεο απφ ρξεφγξαθα επελδχζεσλ  

-Κέξδε κείνλ δεκίεο απφ αγνξαπσιεζία μέλσλ λνκηζκάησλ  

-Άιια έζνδα εθκεηάιιεπζεο  

-Εεκίεο απνκείσζεο απφ δάλεηα θαη πξνθαηαβνιέο  

-Γεληθά έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο  

-Άιια ιεηηνπξγηθά έμνδα. 

 ηνλ ηζνινγηζκφ κηαο ηξάπεδαο,ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαηπαζεηηθνχ πξέπεη λα είλαη 

νκαδνπνηεκέλα θαη ηαμηλνκεκέλα κε ηξφπν πνπ λα αληηπξνζσπεχνπλ ηε δπλαηφηεηα 

ξεπζηνπνίεζεο ηνπο. Ο δηαρσξηζκφο ησλ ππνινίπσλ ζε θαηαζέζεηο κε άιιεο ηξάπεδεο,άιιεο 

ρξεκαηαγνξέο ή ζε πνζά νθεηιφκελα ζε δηάθνξνπο θαηαζέηεο είλαη ρξήζηκνο, γηαηί παξνπζηάδεη 

ηνλ ηνκέα ζηνλ νπνίν ζηεξίδεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο ή απφ ηνλ νπνίν εμαξηψληαη νη εξγαζίεο ηεο 

ηξάπεδαο. Ζ θάζε θαηεγνξία ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ζα πξέπεη 

λα εκθαλίδεηαη ζηε δίθαηε αμία ηεο. ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο νη ηξάπεδεο εκπιέθνληαη ζε 

ζπλαιιαγέο, πνπ δελ είλαη δπλαηφ λα αλαγλσξηζηνχλ ζηα ινγηζηηθά ηνπο βηβιία θαη θαηά ζπλέπεηα 

λα εκθαληζηνχλ ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο. Οη ζπλαιιαγέο απηέο κπνξεί λα 

δεκηνπξγήζνπλ δηάθνξεο δεζκεχζεηο ή ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο,νη νπνίεο κπνξεί λα είλαη 

κεηαθιεηέο ή ακεηάθιεηεο. Σν κέγεζνο ησλ ζπλαιιαγψλ απηήο ηεο κνξθήο γηα ηνπο ηξαπεδηθνχο 

νξγαληζκνχο είλαη ζπλήζσο ζεκαληηθά κεγάιν, ιφγσ ηεο θχζεσο ησλ εξγαζηψλ ηνπο. Γηα ηέηνηνπ 

είδνπο ζπλαιιαγέο νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ ηξαπεδψλ ζα πξέπεη λα παξέρνπλ αλαιχζεηο θαη 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην είδνο θαη ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο δέζκεπζεο ηεο ηξάπεδαο γηα ηελ παξνρή 

ακεηάθιεησλ πηζηψζεσλ, ην είδνο θαη ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ ελδερφκελσλ ππνρξεψζεσλ θαη 

δεζκεχζεσλ ηεο ηξάπεδαο, ηα νπνία δελ εκθαλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ ηεο θαη είλαη ζρεηηθά κε ηηο 

εγγπεηηθέο θεξεγγπφηεηαο, ηξαπεδηθήο απφδνζεο,εγγπεηηθέο θαιήο εθηέιεζεο. Αθφκε ζρεηηθά κε 

ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε πνζνζηά επηηνθίσλ ή ηζνηηκίεο ζπλαιιάγκαηνο θαη κε ελδερφκελεο 

ππνρξεψζεηο πνπ ζπλήζσο ιήγνπλ απφ κφλεο ηνπο εληφο βξαρππξφζεζκνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο. 

Έλα ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα (ηξάπεδα) πξέπεη λα γλσζηνπνηεί: 

-Σν είδνο θαη ην πνζφ ησλ δεζκεχζεσλ παξνρήο αλέθθιεησλ πηζηψζεσλ.  

-Δλδερφκελεο ππνρξεψζεηο θαη δεζκεχζεηο απφ άκεζα πηζησηηθά ππνθαηάζηαηα, νξηζκέλεο 

ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ζπλαιιαγέο, βξαρχρξνλεο απηνεμνθινχκελεο 

ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο, πνπ ζπλδένληαη κε ην εκπφξην θαη πξνέξρνληαη απφ δηαθίλεζε αγαζψλ 

-Σν ζπλνιηθφ πνζφ ησλ εγγπεκέλσλ θαη εκπξαγκάησο θαιπκκέλσλ ππνρξεψζεσλ θαη ην είδνο θαη 

ηε ινγηζηηθή αμία ησλ ελερπξηαζκψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 

 Οη εκεξνκελίεο ή πεξίνδνη ιήμεσο ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ είλαη αξθεηά 

ζεκαληηθέο σο πξνο ηελ επίδξαζε πνπ κπνξεί λα έρνπλ ζηε ξεπζηφηεηα ηεο ηξάπεδαο θαζψο θαη σο 

πξνο ηνπο θηλδχλνπο πνπ είλαη πηζαλφ λα πξνέξρνληαη απφ ην χςνο ησλ επηηνθίσλ θαη ησλ 

ηζνηηκηψλ ζπλαιιάγκαηνο θαηά ηελ ζηηγκή ηεο ιήμεο. Ζ θάζε θαηεγνξία ησλ ζηνηρείσλ απηψλ ζα 

πξέπεη λα νκαδνπνηείηαη κε βάζε ηελ ρξνληθή δηάξθεηα κέρξη ηε ιήμε ηνπο. Οη θαηαζέζεηο ζε 

πξψηε δήηεζε ή νη ρξεκαηνδνηήζεηο ζε πξψηε δήηεζε, ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο παξακέλνπλ 

ρσξίο ελάζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο απφζπξζεο ή απνπιεξσκήο θαη ε πξαγκαηηθή ηνπο εκεξνκελία 

ιήμεο είλαη πνιχ κεηαγελέζηεξε ηεο ζπκβαηηθήο. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο θαη γηα ηνπο ζθνπνχο 

ηνπ πξνηχπνπ απηνχ, εθαξκφδεηαη ε ζπκβαηηθή εκεξνκελία ιήμεο. 

 Γηα ηηο δεκηέο πνπ πξνέξρνληαη απφ δάλεηα θαη δηάθνξεο ρνξεγήζεηο, νη νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ησλ ηξαπεδψλ ζα πξέπεη λα πεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ινγηζηηθή αξρή 

βάζεη ηεο νπνίαο έρεη γίλεη ε αλαγλψξηζε ηεο δεκίαο, κε ηε ιεπηνκεξή αλάιπζε ηεο δηακφξθσζεο 

ηεο πξφβιεςεο γηα δεκηέο απφ δάλεηα, φπσο ην αξρηθφ ππφινηπν ηεο πξφβιεςεο, ηελ 
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πξαγκαηνπνηνχκελε δεκία πεξηφδνπ,ηελ πξφζζεηε πξφβιεςε πεξηφδνπ, ηελ αλάθηεζε δεκηψλ πνπ 

έρνπλ ήδε δηαγξαθεί ζε πξνεγνχκελε πεξίνδν θαη ην ινγηζηηθφ ππφινηπν ζην ηέινο ηεο ρξήζεο. 

Αθφκε, ζα πξέπεη λα παξέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο πξφβιεςεο θαηά 

ηελεκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη γηα ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ δαλείσλ πνπ δελ έρνπλεπηβαξπλζεί 

κε ηφθνπο. Οπνηαδήπνηε πξφβιεςε γηα δεκίεο απφ δάλεηα θαη δηάθνξεο ρνξεγήζεηο, πέξαλ ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ θαη απνδεδεηγκέλσλ δεκηψλ, ζα πξέπεη λα δηαγξάθνληαη απφ ηα θέξδε εηο λέν θαη 

λα εκθαλίδνληαη ζηελ δηαλνκή ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο ηεο ηξάπεδαο. Ζ πξφβιεςε απηή δελ 

ζεσξείηαη γεληθή γηα ην ιφγo φηη γίλεηαη γηα ζπγθεθξηκέλν πειάηε θαη ζπγθεθξηκέλν δάλεην, γηα ην 

νπνίν εθηηκάηαη φηη πηζαλφλ λα πξνθχςεη επηζθάιεηα,ζε αληίζεζε κε ηελ γεληθή πξφβιεςε,πνπ 

ππνινγίδεηαη ζην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ ππνινίπσλ απφ δάλεηα θαη ρνξεγήζεηο. ε πεξηπηψζεηο 

πξφβιεςεο γηα δεκίεο απφ δάλεηα θαη δηάθνξεο ρνξεγήζεηο, πνπ έγηλε ζε πξνεγνχκελεο ρξήζεηο θαη 

ε νπνία ζηελ ηξέρνπζα ρξήζε δελ ζεσξείηαη πιένλ αλαγθαία ιφγσ αλάθηεζεο ή δηαθνξνπνίεζεο 

ησλ ιφγσλ πνπ νδήγεζαλ ζηε δεκηνπξγία ηεο, ε αληίζηνηρε κείσζε επεξεάδεη ηα θέξδε εηο λένλ 

ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο θαη φρη ην ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ ηεο ρξήζεσο. Πέξαλ φκσο ησλ 

παξαπάλσ πξνβιέςεσλ, ην ελ ιφγσ Πξφηππν επηηξέπεη ηελ δεκηνπξγία πξφζζεηεο πξφβιεςεο γηα 

επηζθάιεηεο,φπσο πξνβιέπεηαη θαη απφ ηελ λνκνζεζία,κε ηε δηαθνξά φηη ε πξφβιεςε απηή δελ 

αλαγλσξίδεηαη σο έμνδν ηεο αληίζηνηρεο ρξήζεο,αιιά εκθαλίδεηαη ζηε δηαλνκή θεξδψλ εηο λένλ. 

Δπηπιένλ, ε δηαγξαθή δαλείσλ θαη παξνρψλ απφ επηζθάιεηεο κπνξεί λα αλαγλσξηζηεί, κφλν φηαλ 

απηά είλαη πιένλ γεγνλφο κεηά απφ ηελ νινθιήξσζε θαη ησλ λνκηθψλ κέηξσλ πνπ έρνπλ ιεθζεί 

πξνο είζπξαμε ηνπο θαη ην χςνο ηεο δεκηάο κπνξεί λα θαζνξηζηεί κε αθξίβεηα. 

 
 
3.23.2 Δ.Γ.Λ.-Γλσζηνπνηήζεηο ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Σξαπεδψλ θαη Όκνησλ 

Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Ηδξπκάησλ.  
 Σα άξζξα 110 έσο θαη 131 ηνπ Ν. 2190/1920 νξίδνπλ ηα πεξί εηήζησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ησλ Πηζησηηθψλ Ηδξπκάησλ θαη ινηπψλ άιισλ Υξεκαηνδνηηθψλ Ηδξπκάησλ. Ζ 

παξνπζίαζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Ηζνινγηζκνχ γίλεηαη ζε δχν παξάπιεπξα ζθέιε κε δηάηαμε ησλ 

ζηνηρείσλ, ζχκθσλα κε ην βαζκφ ξεπζηνπνηήζεσο, ή ιεθηφηεηάο ηνπο. Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

θαη ππνρξεψζεηο πνπ πξέπεη κεηαμχ άιισλ λα πεξηιακβάλνληαη είλαη ηα αθφινπζα: 

Δλεξγεηηθφ: 

-Σακείν θαη Γηαζέζηκα ζηελ Κεληξηθή Σξάπεδα  

-Κξαηηθά θαη άιια αμηφγξαθα δεθηά γηα επαλαρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα  

-Απαηηήζεηο θαηά Πηζησηηθψλ Ηδξπκάησλ  

-Απαηηήζεηο θαηά πειαηψλ  

-Οκνινγίεο θαη άιινη ηίηινη κεηαβιεηήο απφδνζεο. 

Τπνρξεψζεηο: 

-Τπνρξεψζεηο πξνο Πηζησηηθά Ηδξχκαηα  

-Τπνρξεψζεηο πξνο πειάηεο  

-Τπνρξεψζεηο απφ πηζησηηθνχο ηίηινπο  

-Μεησκέλεο εμαζθαιίζεσο ζηνηρεία Παζεηηθνχ  

-Μεηνρηθφ Κεθάιαην θαη Απνζεκαηηθά  

-Γηαθνξέο απφ αλαπξνζαξκνγή αμίαο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 

 Ζ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: 

-Σφθνη θαη εμνκνηνχκελα έζνδα  

-Σφθνη θαη εμνκνηνχκελα έμνδα  

-Έζνδα απφ ηίηινπο  

-Έζνδα πξνκεζεηψλ  

-Έμνδα πξνκεζεηψλ  

-Απνηειέζκαηα ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξάμεσλ (θαζαξφ απνηέιεζκα απφ πσιήζεηο ρξενγξάθσλ, 

θαζαξφ ππφινηπν απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζηνλ ηνκέα ζπλαιιάγκαηνο θαη απφ αγνξαπσιεζίεο 
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ρξεκαηνδνηηθψλ κέζσλ). 

 Δπίζεο θαηά ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα πξέπεη λα εθαξκφδνπλ ζε φηη 

αθνξά ην πεξηερφκελν ηνπ πξνζαξηήκαηνο θαη επηπξφζζεηα νθείινπλ λα γλσζηνπνηνχλ ηα εμήο: 

-Γηα ηα κεησκέλεο εμαζθάιηζεο ζηνηρεία ηνπ Παζεηηθνχ αλαιπηηθά ζηνηρεία θάζε δαλείνπ πνπ 

ππεξβαίλεη ην 10% ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ θ γηα ηα ινηπά δάλεηα, νη γεληθνί θαλφλεο πνπ ηα δηέπνπλ  

-Αλάιπζε απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ αλάινγα κε ηελ ελαπνκέλνπζα ρξνληθή δηάξθεηα  

-Αλαινγία ησλ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ εζφδσλ, αλά γεσγξαθηθή αγνξά,εθ’ φζνλ απφ ηελ άπνςε ηεο 

νξγάλσζεο ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο, νη αγνξέο απηέο δηαθέξνπλ ζεκαληηθά  

-Πνζά πξνθαηαβνιψλ θαη πηζηψζεσλ πξνο κέιε ησλ νξγάλσλ πνπ αζθνχλ δηνίθεζε  

-Αλάιπζε ησλ κεηαβηβάζηκσλ ηίηισλ ζε εηζεγκέλνπο θαη κε  

-Αλάιπζε δηαθφξσλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ θαη ινγαξηαζκψλ εζφδσλ, αλ απηά 

ζεσξνχληαη ζεκαληηθά  

-Σν ζπλνιηθφ πνζφ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ πνπ εθθξάδνληαη ζε μέλν λφκηζκα, αθνχ 

κεηαηξαπνχλ ζε εγρψξην λφκηζκα  

-Καηάζηαζε ησλ εθθξεκψλ θαηά ηελ εκέξα θιεηζίκαηνο πξνζεζκηαθψλ εξγαζηψλ, κε δηάθξηζε 

ηνπο ζε πξάμεηο αληηζηάζκηζεο ή εκπνξηθνχ ζθνπνχ. 

 Οη πξνβιέςεηο δαλείσλ πνπ ζρεκαηίδνπλ νη ηξάπεδεο ζηε Διιάδα θαη νη νπνίεο είλαη γεληθέο 

πξνβιέςεηο, ππνινγίδνληαη 1% επί ησλ κέζσλ εηήζησλ ππνινίπσλ ησλ ρνξεγήζεσλ,εθηφο ηνπ 

Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη ησλ εγγπεκέλσλ απφ απηφ. Δηδηθέο πξνβιέςεηο είλαη δπλαηφλ λα 

ζρεκαηηζζνχλ, φκσο θνξνινγηθά αλαγλσξίδνληαη κφλν εάλ ζηα επφκελα 8 έηε ρξεζηκνπνηεζνχλ. 

 
 
3.23.3 Γηαθνξέο κεηαμχ Διιεληθήο Ννκνζεζίαο θαη Γ.Λ.Π 30. 

 Οη θπξηφηεξεο δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ πξνηχπνπ απηνχ θαη ησλ βαζηθψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ 

ζεκεηψλνληαη ζηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο πνπ πξέπεη λα εκθαλίδνληαη ζηνλ 

ηζνινγηζκφ θαη ηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ. Άιιε δηαθνξά ηνπο είλαη ζηα ζηνηρεία πνπ πξέπεη 

λα γλσζηνπνηνχληαη. Όζνλ αθνξά ην ηη νξίδεη ην πξφηππν γη' απηή ηελ πεξίπησζε αλαθέξνληαη 

παξαπάλσ. χκθσλα κε ηηο ειιεληθέο δηαηάμεηο νη ηξάπεδεο νθείινπλ λα γλσζηνπνηνχλ γηα ηα 

κεησκέλεο εμαζθάιηζεο ζηνηρεία ηνπ παζεηηθνχ, αλαιπηηθά ζηνηρεία θάζε δαλείνπ πνπ ππεξβαίλεη 

ην 10% ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ θαη γηα ηα ινηπά δάλεηα. Αλάιπζε απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ 

αλάινγα κε ηελ ελαπνκέλνπζα ρξνληθή δηάξθεηα, αλαινγία ησλ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ εζφδσλ, αλά 

γεσγξαθηθή αγνξά, εθφζνλ νη αγνξέο απηέο δηαθέξνπλ ζεκαληηθά κεηαμχ ηνπο, θαηά ηελ άπνςε 

ησλ ηξαπεδψλ. Αθφκε, ζα πξέπεη λα γλσζηνπνηνχληαη, πνζά πξνθαηαβνιψλ θαη πηζηψζεσλ πξνο 

κέιε ησλ νξγάλσλ πνπ αζθνχλ δηνίθεζε, αλάιπζε ησλ κεηαβηβάζηκσλ ηίηισλ ζε εηζεγκέλνπο θαη 

κε, ην ζπλνιηθφ πνζφ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ πνπ εθθξάδνληαη ζε μέλν λφκηζκα 

αθνχ κεηαηξαπνχλ ζε εγρψξην θαη θαηάζηαζε ησλ εθθξεκψλ θαηά ηελ εκέξα θιεηζίκαηνο 

πξνζεζκηαθψλ εξγαζηψλ, κε δηάθξηζε ηνπο ζε πξάμεηο αληηζηάζκηζεο ή εκπνξηθνχ ζθνπνχ.
43 

 

 

3.24.1 Γ.Λ.Π 31-Δπελδύζεηο ζε Κνηλνπξαμίεο. 

 Σν παξφλ Πξφηππν εθαξκφδεηαη γηα ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ ζπκκεηνρψλ ζε θνηλνπξαμίεο 

θαη ηελ παξνπζίαζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ππνρξεψζεσλ, εζφδσλ θαη εμφδσλ ηεο 

θνηλνπξαμίαο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ κειψλ ησλ θνηλνπξαμηψλ θαη ησλ επελδπηψλ, 

αλεμάξηεηα απφ ηηο δνκέο ή ηηο κνξθέο κε ηηο νπνίεο δηεμάγνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο 

θνηλνπξαμίαο. Με ηνλ φξν θνηλνπξαμία ελλννχκε έλα ζπκβαηηθφο δηαθαλνληζκφ, κε ηνλ νπνίν δχν 

ή πεξηζζφηεξα κέξε αλαιακβάλνπλ κηα νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ ππφθεηηαη ζε απφ θνηλνχ 

έιεγρν. Δάλ έλα απφ ηα κέξε ηεο γξαπηήο ζπκθσλίαο δελ εμαζθεί νπνηνδήπνηε έιεγρν καδί κε ηα 

ππφινηπα κέξε, ηφηε ην κέξνο απηφ ζεσξείηαη θαη νλνκάδεηαη επελδπηήο ηεο θνηλνπξαμίαο. 

                                                 
43http://www.google.com/urlsa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC8QFjAA&url=http://www.logistis

.gr/files/dlp/dlp30.doc&ei=YCCYTHMMa704QTehpHFBg&usg=AFQjCNG_3AYGbkk7OCKNEs7NuWVnkgPyw 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC8QFjAA&url=http://www.logistis.gr/files/dlp/dlp30.doc&ei=YCCYT-HMMa704QTehpHFBg&usg=AFQjCNG_3AYGbkk7OCKNEs7NuWVnkgPxyw
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC8QFjAA&url=http://www.logistis.gr/files/dlp/dlp30.doc&ei=YCCYT-HMMa704QTehpHFBg&usg=AFQjCNG_3AYGbkk7OCKNEs7NuWVnkgPxyw
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Όκσο,ην πξφηππν δελ εθαξκφδεηαη ζε ζπκκεηνρέο κειψλ θνηλνπξαμηψλ, ζε απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο 

νηθνλνκηθέο νληφηεηεο πνπ θαηέρνληαη απφ: 

α)νξγαληζκνχο δηαρείξηζεο επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ 

β)ακνηβαία θεθάιαηα, θαηαπηζηεπκαηηθέο επελδπηηθέο κνλάδεο (unit trusts) θαη παξφκνηεο 

νηθνλνκηθέο νληφηεηεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αζθαιηζηηθψλ θεθαιαίσλ πνπ ζπλδένληαη κε 

επελδχζεηο πνπ θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε, ραξαθηεξίδνληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο κέζσ ησλ 

απνηειεζκάησλ ή πνπ θαηαηάζζνληαη σο πξννξηδφκελα γηα εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε. 

  Οη θνηλνπξαμίεο έρνπλ πνιιέο θαη δηάθνξεο κνξθέο θαη δνκέο. Σν Πξφηππν εληνπίδεη ηξεηο 

γεληθφηεξεο κνξθέο: 

α)απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο δξαζηεξηφηεηεο 

β)απφ θνηλνχ ειεγρφκελα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

γ)απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο.   

Σα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά είλαη θνηλά ζε φιεο ηηο θνηλνπξαμίεο: i)δχν ή πεξηζζφηεξα κέιε 

θνηλνπξαμίαο δεζκεχνληαη κέζσ ζπκβαηηθνχ δηαθαλνληζκνχ, ii)ν ζπκβαηηθφο δηαθαλνληζκφο 

θαηνρπξψλεη ηνλ απφ θνηλνχ έιεγρν. 

 Απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο δξαζηεξηφηεηεο: Οη δξαζηεξηφηεηεο νξηζκέλσλ θνηλνπξαμηψλ 

αθνξνχλ ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη άιισλ πφξσλ ησλ κειψλ ηεο 

θνηλνπξαμίαο παξά ηελ ίδξπζε κηαο θεθαιαηνπρηθήο ή πξνζσπηθήο εηαηξείαο, ή άιιεο νηθνλνκηθήο 

νληφηεηαο ή επηρεηξεκαηηθήο δνκήο δηαθξηηήο απφ ηα ίδηα ηα κέιε ηεο θνηλνπξαμίαο. Κάζε κέινο 

ηεο θνηλνπξαμίαο ρξεζηκνπνηεί ηα δηθά ηνπ ελζψκαηα πάγηα θαη δηαηεξεί ηα δηθά ηνπ απνζέκαηα. 

Δπίζεο πξαγκαηνπνηεί ηα δηθά ηνπ έμνδα θαη ππνρξεψζεηο θαη αληιεί ηε δηθή ηνπ ρξεκαηνδφηεζε, 

δεκηνπξγψληαο δηθέο ηνπ δεζκεχζεηο. Οη δξαζηεξηφηεηεο ηεο θνηλνπξαμίαο κπνξεί λα δηεμάγνληαη 

απφ ππαιιήινπο ηνπ κέινπο, παξάιιεια κε φκνηεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ κέινπο. Ζ ζπκθσλία ηεο 

θνηλνπξαμίαο ζπλήζσο πξνβιέπεη έλαλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα έζνδα απφ ηελ πψιεζε πξντφληνο 

ηεο θνηλνπξαμίαο θαη θάζε έμνδν πνπ πξαγκαηνπνηείηαη γηα ηελ θνηλνπξαμία θαηαλέκεηαη κεηαμχ 

ησλ κειψλ ηεο. 

 Απφ θνηλνχ ειεγρφκελα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία: Μεξηθέο θνηλνπξαμίεο πξνυπνζέηνπλ ηνλ 

απφ θνηλνχ έιεγρν θαη ζπρλά ηελ απφ θνηλνχ θπξηφηεηα, απφ ηα κέιε ηεο θνηλνπξαμίαο,ελφο ή 

πεξηζζφηεξσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, πνπ ζπλεηζθέξνληαη ζηελ θνηλνπξαμία ή απνθηψληαη γηα 

απηήλ θαη πξννξίδνληαη απνθιεηζηηθά γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο. Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απηά 

ρξεζηκνπνηνχληαη πξνο φθεινο ησλ κειψλ ηεο θνηλνπξαμίαο. Κάζε κέινο ηεο θνηλνπξαμίαο κπνξεί 

λα ιάβεη έλα κεξίδην ηνπ πξντφληνο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη θαζέλαο επηβαξχλεηαη κε ην 

ζπκθσλεζέλ κεξίδην ησλ εμφδσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη. Απηέο νη θνηλνπξαμίεο δελ ζπλεπάγνληαη 

ηελ ίδξπζε κηαο θεθαιαηνπρηθήο ή πξνζσπηθήο εηαηξείαο ή άιιεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο ή 

επηρεηξεκαηηθήο δνκήο δηαθξηηήο απφ ηα ίδηα ηα κέιε ηεο θνηλνπξαμίαο. Κάζε κέινο ηεο 

θνηλνπξαμίαο αζθεί έιεγρν πάλσ ζην κεξίδηφ ηνπ επί ησλ κειινληηθψλ νηθνλνκηθψλ νθειψλ, κέζσ 

ηνπ κεξηδίνπ ηνπ ζην απφ θνηλνχ ειεγρφκελν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. 

 Απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο: Απφ θνηλνχ ειεγρφκελε νηθνλνκηθή 

νληφηεηα είλαη κηα θνηλνπξαμία, πνπ ζπλεπάγεηαη ηελ ίδξπζε κηαο θεθαιαηνπρηθήο ή πξνζσπηθήο 

εηαηξείαο, ή άιιεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο ζηελ νπνία θάζε κέινο έρεη ζπκκεηνρή. Ζ νηθνλνκηθή 

νληφηεηα ιεηηνπξγεί κε ηνλ ίδην ηξφπν φπσο άιιεο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο, εθηφο απφ ην γεγνλφο φηη 

έλαο ζπκβαηηθφο δηαθαλνληζκφο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο θνηλνπξαμίαο πξνβιέπεη θνηλφ έιεγρν πάλσ 

ζηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο. Μηα απφ θνηλνχ ειεγρφκελε 

νηθνλνκηθή νληφηεηα έρεη ζηνλ έιεγρφ ηεο ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο θνηλνπξαμίαο, αλαιακβάλεη 

ππνρξεψζεηο, πξνβαίλεη ζε έμνδα θαη απνθηά έζνδα. Μπνξεί λα ζπλάπηεη ζπκβάζεηο ζην φλνκά ηεο 

θαη λα αληιεί ρξεκαηνδφηεζε γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο θνηλνπξαμίαο. Κάζε 

κέινο ηεο θνηλνπξαμίαο δηθαηνχηαη έλα κεξίδην ησλ θεξδψλ ηεο απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο 

νηθνλνκηθήο νληφηεηαο, κνινλφηη κεξηθέο απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο 

πεξηιακβάλνπλ θαη ηε δηακνίξαζε ηνπ πξντφληνο ηεο θνηλνπξαμίαο. 

  Ωζηφζν, νπνηαδήπνηε θαη αλ είλαη ε κνξθή ηεο ζχκβαζεο απηήο, ζα πξέπεη λα πεξηέρεη ηα 
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αθφινπζα βαζηθά ζηνηρεία, φπσο είλαη, ε πεξηγξαθή ηεο αλαιακβαλφκελεο δξαζηεξηφηεηαο, ε 

δηάξθεηα ηεο θνηλνπξαμίαο, ηνλ δηνξηζκφ επηηξνπήο γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη δηαρείξηζε ηνπ 

έξγνπ,ηα δηθαηψκαηα ςήθνπ ησλ κεξψλ ηεο, ην χςνο ηεο νηθνλνκηθήο ζπλδξνκήο ηνπ θάζε ελφο 

απφ ηα κέξε θαη ην κεξίδην ηνπ θάζε κέξνπο σο πξνο ην απνηέιεζκα ηεο θνηλνπξαμίαο. Αθφκε, ην 

θνηλφ θαη ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ γηα φιεο ηηο κνξθέο θνηλνπξαμηψλ είλαη ν απφ θνηλνχ έιεγρνο 

πνπ θαζνξίδεηαη κέζα απφ εηδηθή ζχκβαζε γηα ην ζθνπφ απηφ, κεηαμχ δχν ή πεξηζζνηέξσλ κεξψλ 

γηα ηε δηεθπεξαίσζε ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ. 

 Οη ινγηζηηθνί ρεηξηζκνί θαη νη κέζνδνη αλαθνξάο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ κεξψλ 

κηαο θνηλνπξαμίαο δηαθξίλνληαη ζε: 

α)κέζνδν αλαινγηθήο ελνπνίεζεο 

β)κέζνδνο ηεο θαζαξήο ζέζεο. 

 Μέζνδνο αλαινγηθήο ελνπνίεζεο: Ζ εθαξκνγή ηεο αλαινγηθήο ελνπνίεζεο ζεκαίλεη φηη ν 

ηζνινγηζκφο ηνπ κέινπο ηεο θνηλνπξαμίαο πεξηιακβάλεη ην κεξίδηφ ηνπ ζηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

ηα νπνία ειέγρεη απφ θνηλνχ, θαζψο θαη ην κεξίδηφ ηνπ ζηηο ππνρξεψζεηο γηα ηηο νπνίεο έρεη ηελ απφ 

θνηλνχ επζχλε. Ζ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ ηνπ κέινπο ηεο θνηλνπξαμίαο 

πεξηιακβάλεη ην κεξίδηφ ηνπ ζηα έζνδα θαη ζηα έμνδα ηεο απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο νηθνλνκηθήο 

νληφηεηαο. Πνιιέο απφ ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αξκφδνπλ ζηελ εθαξκνγή ηεο αλαινγηθήο ελνπνίεζεο 

είλαη φκνηεο πξνο ηηο δηαδηθαζίεο ελνπνίεζεο ησλ επελδχζεσλ ζε ζπγαηξηθέο. Όζνλ αθνξά ηελ 

αλαινγηθή ελνπνίεζε, δελ αξκφδεη λα ζπκςεθίδνληαη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή ππνρξεψζεηο κε ηελ 

αθαίξεζε άιισλ ππνρξεψζεσλ ή πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ,θαζψο θαη εζφδσλ θαη εμφδσλ κε ηελ 

αθαίξεζε άιισλ εζφδσλ θαη εμφδσλ, εθηφο εάλ ππάξρεη λνκηθφ δηθαίσκα ζπκςεθηζκνχ θαη ν 

ζπκςεθηζκφο αληηπξνζσπεχεη ην αλακελφκελν απνηέιεζκα σο πξνο ηε ξεπζηνπνίεζε ελφο 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή ην δηαθαλνληζκφ κηαο ππνρξέσζεο. 

 Μέζνδνο ηεο θαζαξήο ζέζεο: Οπνηνδήπνηε ζπκθέξνλ πξνθχπηεη απφ κηα θνηλνπξαμία, 

θαηαγξάθεηαη αξρηθά ζε αμίεο θφζηνπο θαη ην ππφινηπν πνπ πξνθχπηεη δηακνξθψλεηαη ζηαδηαθά κε 

ηηο δηάθνξεο αιιαγέο πνπ επέξρνληαη ζην κεξίδην ηνπ θάζε κέξνπο κέζα απφ ηα ζηνηρεία 

ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ηεο θνηλνπξαμίαο. Σα αλαινγνχληα απνηειέζκαηα ρξήζεσο ηεο 

θνηλνπξαμίαο εκθαλίδνληαη ζην ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ ηνπ θάζε κέξνπο. Ζ ρξήζε ηεο 

κεζφδνπ ηεο θαζαξήο ζέζεο ππνζηεξίδεηαη απφ εθείλνπο πνπ ηζρπξίδνληαη φηη δελ είλαη ζσζηφ λα 

ελνπνηνχληαη ηα πιήξσο ειεγρφκελα ζηνηρεία κε ηα απφ θνηλνχ ειεγρφκελα ζηνηρεία, θαζψο θαη 

απφ φζνπο πηζηεχνπλ φηη ηα κέιε ηεο θνηλνπξαμίαο αζθνχλ νπζηψδε επηξξνή, παξά θνηλφ έιεγρν, 

ζε απφ θνηλνχ ειεγρφκελε νηθνλνκηθή νληφηεηα. Σν Πξφηππν δελ ζπληζηά ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ 

ηεο θαζαξήο ζέζεο, γηαηί ε αλαινγηθή ελνπνίεζε αληηθαηνπηξίδεη θαιχηεξα ηελ νπζία θαη ηελ 

νηθνλνκηθή πξαγκαηηθφηεηα ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ κέινπο ηεο θνηλνπξαμίαο ζε κηα απφ θνηλνχ 

ειεγρφκελε νηθνλνκηθή νληφηεηα, δειαδή ηνλ έιεγρν ζην κεξίδην ηνπ κέινπο ηεο θνηλνπξαμίαο επί 

ησλ κειινληηθψλ νηθνλνκηθψλ σθειεκάησλ. Παξ’ φια απηά, ην Πξφηππν επηηξέπεη ηε ρξήζε ηεο 

κεζφδνπ ηεο θαζαξήο ζέζεο, σο ελαιιαθηηθφ ρεηξηζκφ, φηαλ αλαγλσξίδνληαη νη ζπκκεηνρέο ζηηο 

απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο. 

 Σέινο, αμίδεη λα αλαθεξζνχλ νη αμηψζεηο παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ φπσο 

ηηο νξίδεη ην πξφηππν. Έηζη, ζηηο απφ θνηλνχ έιεγρνο εξγαζηψλ θνηλνπξαμίεο, ην θάζε κέξνο ηεο 

πξέπεη λα εκθαλίδεη, ηφζν ζηηο δηθέο ηνπ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο φζν θαη ζηηο ελνπνηεκέλεο, 

πιεξνθνξίεο γηα ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ ηεινχλ ππφ ηνλ δηθφ ηνπ έιεγρν, ηηο ππνρξεψζεηο 

πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη κέζα απφ ηελ θνηλνπξαμία,ηα έμνδα κε ηα νπνία έρεη επηβαξπλζεί θαη ην 

κεξίδην ησλ εηζνδεκάησλ πνπ πξνέθπςε απφ ηελ ιεηηνπξγία. ηηο απφ θνηλνχ έιεγρνο ζηνηρείσλ 

ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ θνηλνπξαμίεο ζα πξέπεη ην θάζε κέξνο ηεο λα εκθαλίδεη εθηφο απφ ηηο 

παξαπάλσ πιεξνθνξίεο θαη ηα έζνδα απφ ηελ πψιεζε ηνπ κεξηδίνπ ηνπ, ελψ ζηηο απφ θνηλνχ 

ειεγρφκελεο νηθνλνκηθέο κνλάδεο νη αμηψζεηο παξνπζίαζεο είλαη φκνηεο κε ησλ άιισλ δχν κνξθψλ 

θνηλνπξαμηψλ. 
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3.24.2 Γηαθνξέο κεηαμχ Διιεληθήο Ννκνζεζίαο θαη Γ.Λ.Π 31. 

 Ζ ζεκαληηθφηεξε δηαθνξά έγθεηηαη ζην φηη ηα ΓΛΠ πξνβιέπνπλ 3 είδε θνηλνπξαμίαο γηα 

ινγηζηηθνχο ζθνπνχο, ελψ ππφ ην ηζρχνλ λνκνζεηηθφ θαζεζηψο ε κνλαδηθή έλλνηα θνηλνπξαθηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο πνπ αλαγλσξίδεηαη θνξνινγηθά είλαη ε ηδηφηππε έλσζε επηηεδεπκαηηψλ γηα 

επίηεπμε ζπγθεθξηκέλνπ ζθνπνχ, πνπ απνδεηθλχεηαη βάζεη εγγξάθνπ ζπκθσλεηηθνχ ζχζηαζεο 

θαηαηεζεηκέλνπ ζηελ αξκφδηα εθνξία. ηε πεξίπησζε απηή ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε 

δηακνξθψλεηαη ζην επίπεδν ηεο θνηλνπξαμίαο θαη φρη ησλ θνηλνπξαθηνχλησλ κεξψλ.
44 

 

 

3.25.1 Γ.Λ.Π 32-Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Αλαγλώξηζε θαη Απνηίκεζε.  
 θνπφο ηνπ Πξνηχπνπ είλαη λα θαζηεξψζεη αξρέο γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ σο ππνρξεψζεηο ή ίδηα θεθάιαηα θαη γηα ηνλ ζπκςεθηζκφ ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ. Ηζρχεη γηα 

ηελ θαηάηαμε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ απφ ηελ πξννπηηθή ηνπ εθδφηε, σο 

ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο θαη ζπκκεηνρηθνχο 

ηίηινπο θαη ηελ θαηάηαμε ησλ ζρεηηθψλ ηφθσλ, κεξηζκάησλ,δεκηψλ θαη θεξδψλ θαη ηηο ζπλζήθεο 

ππφ ηηο νπνίεο ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

ππνρξεψζεηο πξέπεη λα ζπκςεθίδνληαη. Οη δηαηάμεηο ηνπ ΓΛΠ 32 ζρεηηθά κε ηηο γλσζηνπνηήζεηο, 

ηζρχνπλ γηα δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο πνπ ιήγνπλ κέρξη θαη ηελ 31/12/2006, νπφηε θαη 

αληηθαζίζηαληαη απφ ην ΓΠΥΠ 7–Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο. 

 χκθσλα κε ην Πξφηππν, ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα δηαθξίλνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ κε 

βάζε ηελ νπζηαζηηθή ηνπο ππφζηαζε θαη φρη ηνλ λνκηθφ ηνπο ηχπν είηε σο ππνρξέσζε πξνο 

εμφθιεζε κε κεηξεηά, είηε σο έληηηιε ππνρξέσζε. Όζα κέζα εκπεξηέρνπλ ηαπηφρξνλα κία θαζαξή 

ππνρξέσζε πξνο εμφθιεζε θαη κία έληηηιε ππνρξέσζε, πξέπεη λα δηαρσξίδνληαη, λα 

ινγηζηηθνπνηνχληαη θαη λα παξνπζηάδνληαη μερσξηζηά. Σα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ, είηε ελζψκαηα 

είηε αζψκαηα, δελ απνηεινχλ ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία, γηα ην ιφγν φηη δελ παξέρνπλ ζηελ 

επηρείξεζε άκεζν δηθαίσκα είζπξαμεο κεηξεηψλ, αιιά ηεο παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα απφθηεζεο 

κεηξεηψλ. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα άιια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, φπσο νη πξνπιεξσκέο εμφδσλ, κέζα 

απφ ηηο νπνίεο κηα επηρείξεζε κπνξεί λα αλακέλεη ή λα έρεη κειινληηθά έζνδα, αιιά δελ ηεο 

παξέρνπλ ην δηθαίσκα είζπξαμεο κεηξεηψλ. Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα απνηεινχλ φιεο νη 

ζπκβαηηθέο θαη κε ππνρξεψζεηο θαη δηθαηψκαηα, πνπ ζπλδένληαη ή αθνξνχλ κεηαβίβαζε κεηξεηψλ 

ή άιισλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ, ηα νπνία παξέρνπλ ην άκεζν δηθαίσκα είζπξαμεο ή 

πιεξσκήο κεηξεηψλ. Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ζπλίζηαληαη ζε νπνηαδήπνηε ζχκβαζε, ε νπνία 

δεκηνπξγεί ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ζε κηα επηρείξεζε ή παξέρεη 

δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ θαζαξή ζέζε κηαο άιιεο επηρείξεζεο. Ωο κέζν ζπκκεηνρήο ζηελ 

θαζαξή ζέζε ζεσξείηαη νπνηαδήπνηε ζχκβαζε απνδεηθλχεη ηελ χπαξμε ζπκθέξνληνο ζηελ 

ππνιεηκκαηηθή αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κηαο επηρείξεζεο κεηά ηελ αθαίξεζε φισλ ησλ 

ππνρξεψζεσλ ηεο. πκβάζεηο ζπλαιιαγψλ κε αγαζά, ζηηο νπνίεο ην θάζε κέξνο έρεη ην δηθαίσκα 

εμφθιεζεο κε κεηξεηά ή κε άιιν ρξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν, ζα πξέπεη λα αλαγλσξίδνληαη σο 

ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα, κε εμαίξεζε φηαλ ζπλερίδνπλ λα πθίζηαληαη ηπρφλ αμηψζεηο ηεο 

επηρείξεζεο, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε θαη αθνξνχλ νπνηαδήπνηε 

ζπλαιιαγή αθνξά ζε εκπνξεχκαηα, φηαλ νη αμηψζεηο απηέο έρνπλ θαζνξηζηεί απφ ηελ ζχλαςε ηεο 

ζχκβαζεο θαη φηαλ αλακέλεηαη λα εθπιεξσζνχλ κε ηελ παξάδνζε ησλ αγαζψλ. 

 Ωο ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ζεσξνχληαη ηα κεηξεηά, ηα ζπκβαηηθά 

δηθαηψκαηα είζπξαμεο ή νπνηνπδήπνηε άιινπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ άιιεο επηρείξεζεο, 

νπνηνδήπνηε ζπκβαηηθφ δηθαίσκα αληαιιαγήο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ κε άιιε επηρείξεζε θαη 

νη ηίηινη ζπκκεηνρήο ζηα ίδηα θεθάιαηα κηαο επηρείξεζεο. Αληίζεηα, εάλ κηα επηρείξεζε απνθηήζεη 

νπνηνδήπνηε δηθαίσκα αγνξάο ησλ ηδίσλ κεηνρψλ, απηφ δελ απνηειεί ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν 

                                                 
44 http://www.taxheaven.gr/pages/ias/load/7803 

http://www.taxheaven.gr/pages/ias/load/7803


63 

ελεξγεηηθνχ. Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία παζεηηθνχ ζεσξνχληαη ε απφδνζε κεηξεηψλ ή άιινπ 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ πξνο άιιε επηρείξεζε ή ε αληαιιαγή 

νπνησλδήπνηε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ κε άιιε επηρείξεζε. Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία 

ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ κηαο επηρείξεζεο ζα πξέπεη λα εκθαλίδνληαη μερσξηζηά ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ζ αληηζηάζκηζε ησλ δχν επηηξέπεηαη κφλν φηαλ πθίζηαηαη εθηειεζηφ 

λνκηθφ δηθαίσκα ζπκςεθηζκνχ ησλ αλαγλσξηζκέλσλ πνζψλ θαη φηαλ έρεη γίλεη πξνγξακκαηηζκφο 

εμφθιεζεο κε ζπκςεθηζκφ θαη εμφθιεζε ηνπ ππνινίπνπ ή κε ξεπζηνπνίεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ θαη παξάιιειε εμφθιεζε ηεο πθηζηάκελεο ππνρξέσζεο. Οη γεληθνί δηαθαλνληζκνί 

ζπκςεθηζκνχ, ζπλήζσο εθαξκφδνληαη απφ ρξεκαηνπηζησηηθνχο νξγαληζκνχο, ζηηο πεξηπηψζεηο 

θαηά ηηο νπνίεο δεκηνπξγνχληαη πνιιαπιέο ζπκβάζεηο γηα δηαθνξεηηθά ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα κε 

έλα ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν, θπζηθφ ή λνκηθφ, έηζη ψζηε αλ ην πξφζσπν απηφ αζεηήζεη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ σο πξνο έλα απφ ηα κέζα απηά, ν νξγαληζκφο έρεη ην δηθαίσκα ζπκςεθηζκνχ θαη 

ησλ ππνινίπσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηζρχνπλ θαη νη δχν φξνη πνπ 

αλαθέξζεθαλ ακέζσο παξαπάλσ. πκςεθηζκφο ππνρξέσζεο θαη απαίηεζεο επηηξέπεηαη κφλν φηαλ 

ππάξρεη: i)Έλλνκν δηθαίσκα ζπκςεθηζκνχ, ii)Πξφζεζε ηαπηφρξνλεο ξεπζηνπνίεζεο ηεο απαίηεζεο 

κε ηελ ππνρξέσζε. 

 Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα δηαθξίλνληαη ζε πξσηεχνληα θαη παξάγσγα. Σα πξσηεχνληα 

πεξηιακβάλνπλ κέζα φπσο είλαη νη ρξεψζηεο, νη πηζησηέο θαη νη ζπκκεηνρηθνί ηίηινη ελψ ηα 

παξάγσγα πεξηιακβάλνπλ ρξεκαηννηθνλνκηθά δηθαηψκαηα, πξνζεζκηαθά ζπκβφιαηα, πξναγνξέο ή 

πξνπσιήζεηο ή δηθαηψκαηα αληαιιαγήο θεθαιαίνπ ζε μέλν λφκηζκα. Ο εθδφηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ ζα πξέπεη λα ηα ηαμηλνκεί είηε σο ππνρξεψζεηο είηε σο ζπκκεηνρηθνχο 

ηίηινπο ή σο ίδηα δηθαηψκαηα, αλάινγα κε ηνπο φξνπο ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο θαη ην δηαρσξηζκφ 

κεηαμχ ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο θαη ηίηινπ ζπκκεηνρήο. Σν βαζηθφ θξηηήξην δηαρσξηζκνχ 

κεηαμχ ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο θαη ηίηινπ ζπκκεηνρήο ζηελ θαζαξή ζέζε κηαο 

επηρείξεζεο, είλαη ε χπαξμε ζπκβαηηθήο ππνρξέσζεο κεηαβίβαζεο κεηξεηψλ ή άιισλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ απφ ην έλα κέξνο ηεο ζχκβαζεο πξνο ην άιιν. 

 Γηα θάζε κηα απφ ηηο νκάδεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ,παζεηηθνχ θαη 

ηίηισλ ζπκκεηνρήο, πξέπεη λα παξέρνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ην κέγεζνο θαη ηε θχζε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ θαη ηηο ινγηζηηθέο αξρέο θαη ηα θξηηήξηα πνπ εθαξκφζηεθαλ γηα ηελ 

αλαγλψξηζε θαη απνηίκεζε ηνπο. Ζ θάζε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα πεξηγξάθεη ζηηο ζεκεηψζεηο επί 

ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο θαηαζηάζεσλ ηνπο ζηφρνπο θαη ηελ πνιηηηθή πνπ εθαξκφδεη γηα ηε δηαρείξηζε 

ησλ δηαθφξσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ. Απηφ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη πεξηγξαθή ηεο 

πνιηηηθήο ηελ νπνία αθνινπζεί γηα αληηζηαζκηζηηθά κέηξα θηλδχλσλ,φπνπ απηά εθαξκφδνληαη. Οη 

αμηψζεηο, φζνλ αθνξά ηελ παξνπζίαζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ, ζηνρεχνπλ ζηε 

δηεπθφιπλζε ηεο αμηνιφγεζεο ηεο έθηαζεο ησλ θηλδχλσλ, νη νπνίνη κπνξεί λα πξνέξρνληαη απφ ηνλ 

θίλδπλν ηηκψλ, πνπ είλαη πηζαλφ λα νθείιεηαη ζε δηαθπκάλζεηο ηζνηηκηψλ ζπλαιιάγκαηνο, 

επηηνθίσλ αγνξάο θαη κεηαβνιέο ζηηο ηηκέο πνπ ηζρχνπλ ζηελ αγνξά. Άιινη θίλδπλνη είλαη, ν 

θίλδπλνο απψιεηαο εηζπξάμεσλ ιφγσ πηζησηηθήο πνιηηηθήο, θίλδπλνο έιιεηςεο ξεπζηφηεηαο γηα 

θάιπςε ηξερνπζψλ απαηηήζεσλ θαη ν θίλδπλνο ηακεηαθψλ ξνψλ απφ κείσζε κειινληηθψλ εηζξνψλ 

κεηξεηψλ. 

 Δπίζεο,ζχκθσλα κε ην Πξφηππν πξέπεη λα γλσζηνπνηνχληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο:  

-Οη πνιηηηθέο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ  

-Ζ πνιηηηθή αληηζηάζκηζεο θηλδχλσλ  

-Ζ έθζεζε ζε επηηνθηαθφ θίλδπλν  

-Ζ έθζεζε ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν  

-Ζ εχινγε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ. 

 

 

3.25.2 Δ.Γ.Λ.-Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Αλαγλψξηζε θαη Απνηίκεζε. 

 Όζνλ αθνξά ηηο κέρξη ηε ιήμε επελδχζεηο θαη απφ άπνςε ινγηζηηθήο παξαθνινχζεζεο θαη 
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απνηηκήζεσλ, ν Ν. 2190/1920 δηαθξίλεη ηνπο ηίηινπο ζε:  

i)Υξεφγξαθα  

ii)Σίηινη κε ραξαθηήξα πξνζεζκηαθήο θαηάζεζεο  

iii)Σίηινη κε ραξαθηήξα αθηλεηνπνηήζεσλ (ηίηινη πνπ δελ ζπληζηνχλ νχηε ζπκκεηνρέο νχηε 

ρξεφγξαθα). Ζ αξρηθή θαηαρψξηζε, θαηά ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία, γίλεηαη ζην θφζηνο θηήζεο, κε 

ηε δηαθνξά φηη ηα εηδηθά έμνδα θηήζεο ηίηισλ επέλδπζεο θαηαρσξνχληαη ζηα ηξέρνληα έμνδα ηεο 

ρξήζεσο ζηελ νπνία απνθηψληαη νη ηίηινη. 

 Ζ απνηίκεζε ησλ επελδχζεσλ ζχκθσλα κε ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία γίλεηαη σο εμήο:  

-Οη ηίηινη κεηνρψλ, αλεμάξηεηα απφ πνην ινγαξηαζκφ παξαθνινπζνχληαη απνηηκψληαη ζηελ θαη’ 

είδνο ρακειφηεξε ηηκή κεηαμχ θηήζεο θαη ηξέρνπζαο  

-Οη ηίηινη κε ραξαθηήξα αθηλεηνπνηήζεσλ (νκνινγίεο, κεξίδηα ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ θιπ) 

απνηηκψληαη ζηελ ρακειφηεξε ηηκή κεηαμχ θηήζεο θαη ηξέρνπζαο  

-Οη ηίηινη κε ραξαθηήξα πξνζεζκηαθήο θαηάζεζεο απνηηκψληαη ζηελ παξνχζα αμία ηνπο πνπ 

πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ην εηήζην επηηφθην θάζε ηίηινπ. 

Οη δηαθνξέο απνηίκεζεο θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο. 

 

 

3.25.3 Γηαθνξέο κεηαμχ Διιεληθήο Ννκνζεζίαο θαη Γ.Λ.Π 32.   
 Οη κφλεο δηαθνξέο πνπ ζεκεηψλνληαη ζε απηφ ην πξφηππν κε βάζε απηά πνπ ηζρχνπλ κέρξη 

ζήκεξα ζηελ Διιάδα,είλαη ζην ζέκα ζπκςεθηζκνχ ησλ ζηνηρείσλ, φπνπ κε βάζε ην πξφηππν 

επηηξέπεηαη κφλν φηαλ ππάξρεη έλλνκν δηθαίσκα ζπκςεθηζκνχ θαη φηαλ ππάξρεη πξφζεζε 

ηαπηφρξνλεο ξεπζηνπνίεζεο ηεο απαίηεζεο κε ηελ ππνρξέσζε, ελψ κε ηα ήδε ηζρχνληα δελ 

επηηξέπεηαη επίζεκα ιφγσ λνκηθψλ εκπνδίσλ θαη θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ. 

 Ζ άιιε δηαθνξά ηνπο είλαη φηη κε βάζε ην πξφηππν,φζσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ, 

ν ηξφπνο ξεπζηνπνίεζεο ηνπο εμαξηάηαη απφ ηελ αβέβαηε έθβαζε κειινληηθψλ γεγνλφησλ, 

ηαμηλνκνχληαη ζαλ ππνρξέσζε πξνο εμφθιεζε αλεμάξηεηα απφ ηνλ λνκηθφ ηνπο ηχπν, ελψ αλ 

ππάξρεη πνιχ καθξηλή θαη ειάρηζηε πηζαλφηεηα ξεπζηνπνίεζεο κε κεηξεηά, ηφηε ηαμηλνκνχληαη σο 

έλ ηηηιε ππνρξέσζε. Αληίζεηα κε φια απηά, ζηηο βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο δελ ππάξρεη 

ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε θαη ζπλήζσο ινγίδνληαη κε βάζε ην λνκηθφ ηνπο ηχπν. 

 Δπίζεο, ε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα απνθαζίζεη εάλ επηζπκεί λα εθαξκφζεη αληηζηαζκηζηηθή 

ινγηζηηθή, θαηά ηελ νπνία ηα θέξδε ή νη δεκίεο απφ παξάγσγα κέζα ζπκςεθίδνληαη κε θέξδε ή 

δεκίεο απφ αληηζηαζκηζκέλα θνλδχιηα κε ηα νπνία ζπλδένληαη. Σέινο ε Διιεληθή Ννκνζεζία δελ 

απαηηεί θακία γλσζηνπνίεζε, ζε αληίζεζε κε ην Πξφηππν απηφ.
45 

 

 

3.26.1 Γ.Λ.Π 33-Κέξδε αλά Μεηνρή. 

 θνπφο ηνπ παξφληνο Πξνηχπνπ είλαη λα ζεζπίζεη αξρέο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηελ 

παξνπζίαζε ησλ θεξδψλ αλά κεηνρή, πνπ ζα βειηηψζνπλ ηε ζχγθξηζε ησλ επηδφζεσλ δηαθφξσλ 

νηθνλνκηθψλ νληνηήησλ θαηά ηελ ίδηα ινγηζηηθή πεξίνδν πνπ θαιχπηνπλ νη ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο 

θαη κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ινγηζηηθψλ πεξηφδσλ ηεο ίδηαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο. Μνινλφηη ζηα 

δεδνκέλα ησλ θεξδψλ αλά κεηνρή ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί, ιφγσ δηαθνξεηηθψλ ινγηζηηθψλ 

πνιηηηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θεξδψλ, σζηφζν έλαο ζηαζεξά 

πξνζδηνξηζκέλνο παξνλνκαζηήο βειηηψλεη ηελ παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ. Σν 

Πξφηππν εζηηάδεηαη ζηνλ παξνλνκαζηή ηνπ ππνινγηζκνχ ησλ θεξδψλ αλά κεηνρή. Σν Πξφηππν 

εθαξκφδεηαη απφ φιεο ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ζπληάζζνπλ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κε βάζε ηα ΓΛΠ 

θαη ησλ νπνίσλ νη κεηνρέο είλαη εηζεγκέλεο ζην ρξεκαηηζηήξην, θαζψο θαη απφ εθείλεο πνπ 

βξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία έθδνζεο λέσλ ηίηισλ ή δπλεηηθά κεηαηξέςηκσλ ηίηισλ πνπ πξφθεηηαη 

λα αλαιεθζνχλ κεηά απφ δεκφζηα εγγξαθή. Ο φξνο θνηλέο κεηνρέο πεξηιακβάλεη θαη νπνηνδήπνηε 
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ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν ην νπνίν παξέρεη ζηνλ θάηνρν ηνπ ην δηθαίσκα αληαιιαγήο ηνπ κε 

θνηλέο κεηνρέο. ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία κηα επηρείξεζε εθδίδεη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο πνπ ζπλνδεχνληαη απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηεο ίδηαο, ηφηε ν δείθηεο απηφο κπνξεί λα 

ππνινγηζηεί θαη λα γλσζηνπνηεζεί κφλν γηα ηηο ελνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο. 

 Σα πνζά πνπ ζπλππνινγίδνληαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ θεξδψλ αλά κεηνρή είλαη ην θαζαξφ 

θέξδνο ή δεκία πνπ αλαινγεί ζηνπο κεηφρνπο θνηλψλ κεηνρψλ,κεηά ηελ αθαίξεζε κεξηζκάησλ ησλ 

πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ. Οη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ ηφζν ηα βαζηθά θέξδε αλά κεηνρή 

φζν θαη ηα κεησκέλα θέξδε αλά κεηνρή. Σα βαζηθά θέξδε αλά κεηνρή ππνινγίδνληαη δηαηξψληαο ηα 

θέξδε ή ηηο δεκίεο ηεο ρξήζεσο πνπ αλαινγνχλ ζηνπο θαηφρνπο θνηλψλ κεηνρψλ κε ηνλ κέζν 

ζηαζκηζκέλν αξηζκφ θνηλψλ κεηνρψλ ζε θπθινθνξία θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεσο. Σα κεησκέλα 

θέξδε αλά κεηνρή ππνινγίδνληαη ιακβάλνληαο ππφςε ηελ επήξεηα, πνπ ζα είρε ε εμάζθεζε 

ζπκβνιαίσλ ή δηθαησκάησλ έθδνζεο θνηλψλ κεηνρψλ ή κεηαηξνπήο ζε θνηλέο κεηνρέο ή ζηελ 

έθδνζε θνηλψλ κεηνρψλ, ηα νπνία κνηξάδνληαη ζηα θέξδε ηεο εηαηξίαο. Ζ επηρείξεζε ζα πξέπεη λα 

παξνπζηάδεη ηα βαζηθά θαη ηα κεησκέλα θέξδε αλά κεηνρή ζηελ θαηάζηαζε ησλ απνηειεζκάησλ 

γηα θάζε θαηεγνξία θνηλψλ κεηνρψλ, πνπ έρεη δηαθνξεηηθφ δηθαίσκα ζηελ δηαλνκή ησλ θαζαξψλ 

θεξδψλ ηεο ρξήζεσο. Ζ επηρείξεζε ζα πξέπεη λα γλσζηνπνηεί ηνλ αξηζκεηή θαη παξαλνκαζηή ηνπ 

ππνινγηζκνχ ηφζν ησλ θνηλψλ θεξδψλ αλά κεηνρή, φζν θαη ησλ κεησκέλσλ θεξδψλ αλά κεηνρή. 

 Σα έζνδα αλά κεηνρή θαζνξίδνληαη κε δχν δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο, ελψ ην απνηέιεζκα πνπ 

πξνθχπηεη έρεη δηαθνξεηηθή ζεκαζία αλάινγα κε ηε κέζνδν βάζεη ηεο νπνίαο ππνινγίδνληαη 

απηά.Οη κέζνδνη απηέο είλαη: 

α)Βαζηθή κέζνδνο 

β)Μέζνδνο κεησκέλσλ εζφδσλ αλά κεηνρή. 

Βαζηθή Μέζνδνο: κε ηε κέζνδν απηή, ηα θαζαξά θέξδε ή νη δεκίεο ηεο πεξηφδνπ πνπ εμεηάδνπκε 

θαη πνπ αλαινγνχλ ζηνπο θαηφρνπο θνηλψλ κεηνρψλ, δηαηξνχληαη κε ην κέζν ζηαζκηθφ αξηζκφ ησλ 

θνηλψλ κεηνρψλ πνπ ππήξραλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ εζφδσλ αλά 

κεηνρή,ιακβάλνληαη ππφςε ηα θαζαξά θέξδε ηεο επηρείξεζεο κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ κεξίζκαηνο 

πνπ δηθαηνχληαη νη θάηνρνη πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ νπνηαζδήπνηε κνξθήο. Σν θαζαξφ θέξδνο πνπ 

αλαθέξεηαη, πξνθχπηεη κεηά ηελ αθαίξεζε φισλ ησλ εμφδσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ηνπ 

θφξνπ εηζνδήκαηνο, ηα έθηαθηα νξγαληθά θαη αλφξγαλα έμνδα θαη έζνδα, ηα δηθαηψκαηα 

κεηνςεθίαο, ηηο δηνξζψζεηο ζεκειησδψλ ζθαικάησλ θαη ηα κεξίζκαηα πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ. Γηα 

ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ κέζνπ ζηαζκηθνχ αξηζκνχ ησλ θνηλψλ κεηνρψλ πνπ ππήξραλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ έηνπο, πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαη νπνηεζδήπνηε κεηνρέο έρνπλ εθδνζεί ρσξίο θακία 

αιιαγή ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ ηεο επηρείξεζεο. Οη πεξηπηψζεηο απηέο αθνξνχλ, βαζηθά,έθδνζε 

κεηνρψλ ρσξίο δηαθίλεζε κεηξεηψλ, φπσο είλαη ε έθδνζε δσξεάλ κεηνρψλ, ε θαηάηκεζε κεηνρψλ 

θαη ε ελνπνίεζε κεηνρψλ. 

Μέζνδνο κεησκέλσλ εζφδσλ αλά κεηνρή: Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ εζφδσλ αλά κεηνρή, ζα πξέπεη ν 

ππνινγηζκφο ηνπ κέζνπ ζηαζκηθνχ αξηζκνχ ησλ κεηνρψλ λα πξνζαξκνζηεί έηζη,ψζηε λα 

πεξηιακβάλνληαη θαη φινη νη ηίηινη νη κεηαηξέςηκνη ζε θνηλέο κεηνρέο, ε κεηαηξνπή ησλ νπνίσλ ζα 

επηθέξεη κεησκέλα έζνδα αλά κεηνρή. Γηα ην ιφγν απηφ, ηα έζνδα αλά κεηνρή νλνκάδνληαη 

κεησκέλα έζνδα αλά κεηνρή. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ κεησκέλσλ εζφδσλ αλά κεηνρή, ηα θαζαξά 

θέξδε κεηά θφξσλ θαη κεξηζκάησλ πξνο ηνπο θαηφρνπο πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ ζα πξέπεη λα 

απμεζνχλ κε νπνηαδήπνηε κεξίζκαηα ή ηφθνπο έρνπλ αλαγλσξηζηεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεσο 

σο νθεηιφκελα πξνο ηνπο δηθαηνχρνπο ηίηισλ πνπ κπνξνχλ λα κεηαηξαπνχλ ζε θνηλέο κεηνρέο. Ο 

κέζνο ζηαζκηθφο αξηζκφο ησλ κεηνρψλ ζα πξέπεη λα πξνζαξκνζηεί έηζη, ψζηε λα πεξηιακβάλεη θαη 

φινπο ηνπο ηίηινπο πνπ είλαη κεηαηξέςηκνη ζε θνηλέο κεηνρέο, ζαλ λα είραλ φινη κεηαηξαπεί. Ζ 

κείσζε ηζνχηαη κε ηε δίθαηε αμία ησλ κεηνρψλ κείνλ ηελ αμία ζηελ νπνία ζα εθδνζνχλ νη λέεο 

κεηνρέο. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ κεησκέλσλ εζφδσλ αλά κεηνρή αθνινπζείηαη ε παξαθάησ 

δηαδηθαζία: ππνινγίδεηαη πνηνο ζα ήηαλ ν αξηζκφο ησλ κεηνρψλ πνπ ζα εθδίδνληαλ ζηελ θαλνληθή 

ηηκή, ην ζχλνιν απηφ αθαηξείηαη απφ ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ πνπ ζα εθδνζνχλ θαη ην 

ππφινηπν αληηπξνζσπεχεη ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ πνπ ζα εθδίδνληαλ ρσξίο αμία. 
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 Δπίζεο αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη κηα επηρείξεζε ζα πξέπεη λα παξνπζηάδεη ζηηο νηθνλνκηθέο 

ηεο θαηαζηάζεηο θαη ζηηο ζεκεηψζεηο επ' απηψλ, ηα βαζηθά θαη ηα κεησκέλα έζνδα αλά κεηνρή γηα 

θάζε νκάδα κεηνρψλ κε δηαθνξεηηθά δηθαηψκαηα επηκεξηζκνχ θεξδψλ, παξέρνληαο παξάιιεια ηα 

δηακνξθσκέλα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία. Θα πξέπεη επίζεο λα εκθαλίδεη ηα πνζά πνπ απνηεινχλ ηνλ 

αξηζκεηή ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ βαζηθψλ θαη κεησκέλσλ εζφδσλ αλά κεηνρή, φπσο θαη ηα πνζά κε 

ηα νπνία έρνπλ ηπρφλ πξνζαξκνζηεί ηα θαζαξά θέξδε ηεο επηρείξεζεο. Σέινο, ζα πξέπεη λα 

εκθαλίδεη ην κέζν ζηαζκηθφ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ πνπ εθαξκφζηεθε σο παξαλνκαζηήο γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ησλ βαζηθψλ θαη κεησκέλσλ εζφδσλ αλά κεηνρή. 

 

 

3.26.2 Γηαθνξέο κεηαμχ Διιεληθήο Ννκνζεζίαο θαη Γ.Λ.Π 33. 

  Με βάζε ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία δελ ππάξρεη ηίπνηα ζρεηηθφ κε ηελ ππνρξέσζε 

γλσζηνπνίεζεο ησλ Κεξδψλ αλά Μεηνρή απφ ηηο επηρεηξήζεηο ζε αληίζεζε κε ην Πξφηππν πνπ 

νξίδεη ηελ ππνρξέσζε απφ ηελ επηρείξεζε ηελ γλσζηνπνίεζε ηνπ αξηζκεηή θαη παξαλνκαζηή ηνπ 

ππνινγηζκνχ ηφζν ησλ θνηλψλ θεξδψλ αλά κεηνρή, φζν θ ησλ κεησκέλσλ θεξδψλ αλά κεηνρή.
46 

 

 

3.27.1 Γ.Λ.Π 34-Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο.  
 Ο ζθνπφο ηνπ παξφληνο Πξνηχπνπ είλαη λα πξνδηαγξάςεη ην ειάρηζην πεξηερφκελν κηαο 

ελδηάκεζεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο θαη λα πξνδηαγξάςεη ηηο αξρέο αλαγλψξηζεο θαη επηκέηξεζεο 

ζηηο πιήξεηο ή ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα κηα ελδηάκεζε πεξίνδν. Ζ έγθαηξε θαη 

αμηφπηζηε θαηάξηηζε ελδηάκεζσλ νηθνλνκηθψλ εθζέζεσλ βειηηψλεη ηε δπλαηφηεηα ησλ επελδπηψλ, 

πηζησηψλ θαη άιισλ λα θαηαλννχλ ηελ ηθαλφηεηα κηαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο λα δεκηνπξγεί θέξδε 

θαη ηακηαθέο ξνέο, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε θαη ηε ξεπζηφηεηα ηεο. Οη ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο παξέρνπλ πξνζσξηλή θαη ελδηάκεζε ελεκέξσζε πξνο φινπο φζνη κπνξεί λα 

ελδηαθέξνληαη γηα ηελ νηθνλνκηθή εμέιημε κηαο επηρείξεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ελφο νηθνλνκηθνχ 

έηνπο. Οη εηήζηεο λνκηθέο θαηαζηάζεηο παξέρνπλ πιήξε ελεκέξσζε αιιά εθδίδνληαη αλά 

δσδεθάκελν θαη έηζη φινη φζνη πηζαλφλ λα ελδηαθέξνληαη γηα ηελ νηθνλνκηθή εμέιημε πνξεία ηεο 

επηρείξεζεο θαηά ηελ δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηφδνπ, δελ νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ή πιεξνθφξεζε. Σν 

Πξφηππν δελ θαζνξίδεη πνηεο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο έρνπλ ππνρξέσζε λα δεκνζηεχνπλ ελδηάκεζεο 

νηθνλνκηθέο αλαθνξέο,πφζν ζπρλά ή πφζν γξήγνξα κεηά απφ ην ηέινο κηαο ελδηάκεζεο πεξηφδνπ. 

Όκσο, θπβεξλήζεηο, επνπηηθά φξγαλα ρξεκαηηζηεξίσλ, ρξεκαηηζηήξηα θαη ινγηζηηθά ζψκαηα 

ζπρλά απαηηνχλ νη νηθνλνκηθέο νληφηεηεο ησλ νπνίσλ νκνινγίεο ή κεηνρέο δηαπξαγκαηεχνληαη 

δεκφζηα λα δεκνζηεχνπλ ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο αλαθνξέο. Σν παξφλ Πξφηππν εθαξκφδεηαη αλ 

κηα επηρείξεζε έρεη ππνρξέσζε ή επηιέγεη λα δεκνζηεχεη κηα ελδηάκεζε νηθνλνκηθή αλαθνξά 

ζχκθσλα κε ηα ΓΛΠ. Ζ επηηξνπή ησλ δηεζλψλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ ελζαξξχλεη ηηο επηρεηξήζεηο 

ησλ νπνίσλ νη ηίηινη απνηεινχλ αληηθείκελν δεκφζηαο δηαπξαγκάηεπζεο, λα παξέρνπλ ελδηάκεζεο 

νηθνλνκηθέο αλαθνξέο νη νπνίεο ζπκκνξθψλνληαη πξνο ηηο αξρέο αλαγλψξηζεο,επηκέηξεζεο θαη 

γλσζηνπνίεζεο πνπ ηίζεληαη ζε απηφ ην Πξφηππν. Δηδηθφηεξα, νη εηζεγκέλεο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο 

ελζαξξχλνληαη: 

α)λα παξέρνπλ ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο αλαθνξέο ηνπιάρηζηνλ θαηά ην ηέινο ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ 

ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο ηνπο 

β)λα θαζηζηνχλ ηηο ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο αλαθνξέο ηνπο δηαζέζηκεο φρη αξγφηεξα απφ 60 εκέξεο 

κεηά ηε ιήμε ηεο ελδηάκεζεο πεξηφδνπ. 

 Οη ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο αλαθνξέο,φπσο θαη νη ηαθηηθέο εηήζηεο (φπσο κε ην Γ.Λ.Π 1),ζα 

πξέπεη λα πεξηέρνπλ: 

-Ηζνινγηζκφο  

-Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ  
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-Καηάζηαζε Μεηαβνιψλ ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ  

-Καηάζηαζε Σακεηαθψλ Ρνψλ  

-Δπηιεγκέλεο Δπεμεγεκαηηθέο εκεηψζεηο. 

 Οη ζεκεηψζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο θαηαζηάζεηο απηέο παξέρνπλ πιεξνθνξίεο νη 

νπνίεο είλαη ζρεηηθέο κε ηε δηακφξθσζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο 

επηρείξεζεο, φπσο εκθαλίδνληαη απφ ηελ ηειεπηαία έθδνζε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. ηηο πξνζσξηλέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πξέπεη λα πεξηέρνληαη φιεο νη ζεκαληηθέο 

ζπλαιιαγέο ή ηα ζεκαληηθά γεγνλφηα απφ ηελ εκεξνκελία ησλ ηειεπηαίσλ θαηαζηάζεσλ, φπσο νη 

ηπρφλ έθηαθηεο θαη αλφξγαλεο ζπλαιιαγέο,ε θχζε θαη ην χςνο ηπρφλ αιιαγψλ ζε ινγηζηηθνχο 

ππνινγηζκνχο, πιεξνθνξίεο γηα πιεξσκή κεξηζκάησλ αλά είδνο κεηνρψλ. Αθφκε, ζα πξέπεη λα 

δειψλεηαη φηη δελ ππήξμε αιιαγή ζηηο αθνινπζνχκελεο ινγηζηηθέο αξρέο,φπνπ απηφ είλαη 

πξαγκαηηθφηεηα,λα γίλνληαη επεμεγήζεηο γηα ηελ επνρηθφηεηα ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο επηρείξεζεο, ζε 

πεξίπησζε πνπ ππάξρεη ην θαηλφκελν απηφ. Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα πεξηέρνληαη ηα έζνδα θαη ηα 

απνηειέζκαηα αλά ηκήκα ή ηνκέα, φπσο αλαιχνληαη θαη ζηηο ηαθηηθέο θαηαζηάζεηο, ηα ζεκαληηθά 

γεγνλφηα ή ζπλαιιαγέο κεηά ηελ εκεξνκελία ησλ πξνζσξηλψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, νη 

ηπρφλ αιιαγέο ζηελ νξγάλσζε-ζχλζεζε ηεο επηρείξεζεο, φπσο νη ζπγρσλεχζεηο θαη νη εμαγνξέο θαη 

ηέινο, λα αλαθέξνληαη νη δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο ηεο επηρείξεζεο. Δθηφο 

φισλ ησλ παξαπάλσ, ζηηο ηξέρνπζεο πξνζσξηλέο θαηαζηάζεηο, πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη νη 

δηαθνξέο ππνινγηζκψλ πξνεγνχκελσλ πεξηφδσλ θαη λα κελ γίλνληαη αλαδξνκηθέο δηνξζψζεηο. Σα 

πεξηζηαζηαθά ή επνρηαθά έζνδα πξέπεη λα αλαγλσξίδνληαη πιήξσο κέζα ζηελ πεξίνδν πνπ 

απνθηήζεθαλ θαη λα κελ θαηαλέκνληαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ζηελ ππφινηπε πεξίνδν ρξήζεο ηνπ 

νηθνλνκηθνχ έηνπο ηεο επηρείξεζεο. Ωζηφζν, ηα έμνδα πνπ θαηαλεκήζεθαλ αληζνκεξψο θαηά ηε 

δηάξθεηα κηαο νηθνλνκηθήο ρξήζεσο ηεο επηρείξεζεο πξέπεη λα αλαγλσξίδνληαη κέζα ζηελ πεξίνδν 

θαηά ηελ νπνία έρνπλ επηηεπρζεί,εθηφο θαη αλ επηηξέπεηαη ε ηζνκεξήο θαηαλνκή ηνπο ζην ηέινο ηεο 

νηθνλνκηθήο πεξηφδνπ. Ζ αλαγλψξηζε ηεο αληζνκεξνχο θαηαλνκήο ηνπο επηηξέπεηαη γηα ην ιφγσ φηη 

ηα έζνδα ηεο επηρείξεζεο πηζαλφλ λα είλαη επνρηαθά. 

 
 
3.27.2 Γηαθνξέο κεηαμχ Διιεληθήο Ννκνζεζίαο θαη Γ.Λ.Π 34. 

 χκθσλα κε ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία νη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα ζπληάζζνπλ ελδηάκεζεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ηνπιάρηζηνλ γηα ην εμάκελν ηεο ρξήζεο θαη κάιηζηα γηα ηηο εηζεγκέλεο 

νξίδεηαη πσο ζα πξέπεη λα είλαη ειεγκέλεο απφ νξθσηνχο ειεγθηέο. Οη θαηαζηάζεηο απηέο ζα πξέπεη 

λα πεξηέρνπλ ζε ζπλνπηηθή κνξθή, Ηζνινγηζκφ θαη Καηάζηαζε απνηειεζκάησλ γηα ηελ πεξίνδν κε 

βάζε ζπγθεθξηκέλν ππφδεηγκα πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην ΠΓ 360/98. Ζ εθαξκνγή ηνπ Πξνηχπνπ δελ 

έρεη θακία επίπησζε ζηελ Καζαξή Θέζε θαη ηα Απνηειέζκαηα Υξήζεσο ησλ εηαηξηψλ πνπ ην 

πηνζεηνχλ.
47 

 
 
3.28.1 Γ.Λ.Π 35- Γηαθνπηόκελεο εθκεηαιιεύζεηο. 

 Οη αληηθεηκεληθέο επηδηψμεηο ηνπ Πξνηχπνπ είλαη λα θαζηεξψζεη κία βάζε γηα δηαρσξηζκφ 

ηεο πιεξνθφξεζεο ζρεηηθά κε κία κεγάιε εθκεηάιιεπζε,πνπ κία επηρείξεζε δηαθφπηεη, απφ ηελ 

πιεξνθφξεζε πνπ αθνξά ηηο ζπλερηδφκελεο εθκεηαιιεχζεηο ηεο θαη λα θαζνξίζεη ηηο ειάρηζηεο 

γλσζηνπνηήζεηο ζρεηηθά κε κηα δηαθνπηφκελε εθκεηάιιεπζε. Γηαρσξίδνληαο δηαθνπηφκελεο θαη 

ζπλερηδφκελεο εθκεηαιιεχζεηο βειηηψλεηαη ε ηθαλφηεηα ησλ επελδπηψλ, πηζησηψλ θαη άιισλ 

ρξεζηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ λα θάλνπλ πξνβιέςεηο γηα ηηο ηακηαθέο ξνέο ηεο 

επηρείξεζεο, ηελ ηθαλφηεηα ηεο γηα δεκηνπξγία θεξδψλ θαζψο θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε 

απηήο. 

 Απηφ ην Πξφηππν ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν δηαθνπηφκελε εθκεηάιιεπζε γηα λα εμεγήζεη φηη ε 
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θαηαρψξεζε κηαο δηαθνπήο είλαη αλαγθαία κφλν ζην ηέινο ή θνληά ζην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 

δηαθνπήο ηεο εθκεηάιιεπζεο. Απηφ ην Πξφηππν απαηηεί νη γλσζηνπνηήζεηο ζρεηηθά κε κία 

δηαθνπηφκελε εθκεηάιιεπζε λα αξρίδνπλ λσξίηεξα-φηαλ έλα ιεπηνκεξέο επίζεκν πξφγξακκα 

δηαθνπήο έρεη εγθξηζεί θαη έρεη αλαθνηλσζεί ή φηαλ κία επηρείξεζε έρεη ήδε ππνγξάςεη ζχκβαζε 

γηα ηελ πψιεζε. 

 Με ηελ αλαθνίλσζε ηνπ αξρηθνχ πιάλνπ ηεο ζηαδηαθήο δηαθνπήο κηαο ιεηηνπξγίαο,νη 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην έηνο εληφο ηνπ νπνίνπ έγηλε ε ζρεηηθή 

αλαθνίλσζε,ζα πξέπεη λα πεξηέρνπλ πεξηγξαθή ηεο πξνο δηαθνπή ιεηηνπξγίαο, λα αλαθέξνπλ ηνλ 

θιάδν ή ην γεσγξαθηθφ ηνκέα πνπ πεξηιάκβαλε ηελ ιεηηνπξγία απηή ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

ηνπ, ηελ εκεξνκελία θαη ην πεξηερφκελν ηεο αξρηθήο αλαθνίλσζεο ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο,φπσο 

θαη ηελ εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηεο ζηαδηαθήο δηαθνπήο. Αθφκε, ζα πξέπεη λα αλαθέξνπλ ην 

ινγηζηηθφ ππφινηπν ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ πξνο πψιεζε θαηά ηελ 

εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ,ηα αληίζηνηρα έζνδα, έμνδα θαη θέξδε πξν θφξσλ ηεο πξνο δηαθνπή 

ιεηηνπξγίαο,θαζψο θαη ηελ θαζαξή δηαθίλεζε κεηξεηψλ πνπ πξνήιζε απφ ηελ αληίζηνηρε 

ιεηηνπξγία θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο πνπ έγηλε ε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηεο ζηαδηαθήο δηαθνπήο. 

Ωο ζεκείσζε ζηηο αληίζηνηρεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο επηρείξεζεο ζα πξέπεη λα 

πεξηιακβάλνληαη νπνηεζδήπνηε ζπκθσλίεο γηα πψιεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ έγηλαλ κεηά ηελ 

εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ηζνινγηζκνχ θαη πξηλ ηελ έγθξηζε ηνπ απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην. 

Δπίζεο, δεδνκέλνπ φηη ε δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο γίλεηαη ζηαδηαθά, ν ίδηνο ξπζκφο αθνινπζείηαη 

θαη γηα ηελ εμφθιεζε ησλ ζηνηρείσλ παζεηηθνχ ηεο επηρείξεζεο κέζα απφ ηε δηάζεζε ησλ 

ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ ηεο. Έηζη, ε θάζε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ζηηο νηθνλνκηθέο 

ηεο θαηαζηάζεηο νπνηνδήπνηε θέξδνο ή δεκηά πξν θφξσλ έρεη αλαγλσξηζηεί απφ ηελ πινπνίεζε ηεο 

δηαθνπήο, βάζεη ζπιινγηθήο ζπκθσλίαο, πιένλ ηνπ θφξνπ πνπ αλαινγεί θαην πεδίν δηαθχκαλζεο 

ησλ ηηκψλ πψιεζεο ησλ θαζαξψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ εάλ απηά πσιήζεθαλ βάζεη πνιιαπιψλ 

ζπκθσλεηηθψλ, θαζψο θαη ηελ αλακελφκελε εκεξνκελία είζπξαμεο θαη ην ππφινηπν ηεο θαζαξήο 

αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ δελ δηαηέζεθαλ. ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε 

φηη ηα απνηειέζκαηα απφ ηε ζηαδηαθή δηαθνπή ησλ ιεηηνπξγηψλ κηαο επηρείξεζεο δελ πξέπεη λα 

εκθαλίδνληαη σο έθηαθηεο ζπλαιιαγέο. Σέινο, νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζα πξέπεη λα 

παξνπζηάδνπλ ηα ηξέρνληα θαη ζπγθξηηηθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ θιάδσλ ή ηνκέσλ πνπ 

ζπλερίδνπλ λα ιεηηνπξγνχλ,ζε μερσξηζηέο ζηήιεο απφ ηα ζηνηρεία ησλ θιάδσλ ή ηνκέσλ πνπ έρνπλ 

πξνρσξήζεη ζε ζηαδηαθή δηαθνπή. 

 Απηφ ην Πξφηππν πξαγκαηεχεηαη ηελ παξνπζίαζε θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζε 

δηαθνπηφκελεο εθκεηαιιεχζεηο. Απηφ ην ζέκα είρε αληηκεησπηζηεί ζρεηηθψο ζπλνπηηθά ζηηο 

παξαγξάθνπο 19-22 ηνπ ΓΛΠ 8 Σν ΓΛΠ 35 αληηθαζηζηά απηέο ηηο παξαγξάθνπο ηνπ ΓΛΠ 8. Σν 

Πξφηππν εθαξκφδεηαη γηα νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ πεξηφδσλ πνπ αξρίδνπλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε 

Ηαλνπαξίνπ 1999. Νσξίηεξε εθαξκνγή ελζαξξχλεηαη. Σν παξφλ Πξφηππν αληηθαηαζηάζεθε απφ ην 

ΓΠΥΠ 5 κε ηνλ θαλνληζκφ 2236/2004.
48 

 

 

3.29.1 Γ.Λ.Π 36-Μείσζε ηεο Αμίαο ηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνύ. 

 Ο ζθνπφο ηνπ παξφληνο Πξνηχπνπ είλαη λα πξνδηαγξάςεη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκφδεη κηα 

νηθνλνκηθή νληφηεηα, γηα λα εμαζθαιίζεη φηη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο απεηθνλίδνληαη ζε αμία 

φρη κεγαιχηεξε απφ ην αλαθηήζηκν πνζφ ηνπο. Έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν απεηθνλίδεηαη ζε 

κεγαιχηεξε απφ ην αλαθηήζηκν πνζφ ηνπ αμία, αλ ε ινγηζηηθή αμία ηνπ ππεξβαίλεη ην πνζφ πνπ 

αλαθηάηαη κέζσ ρξήζεο ή πψιεζεο ηνπ πεξηνπζηαθνχ απηνχ ζηνηρείνπ. Αλ απηφ ζπκβαίλεη, ην 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ραξαθηεξίδεηαη σο απνκεησκέλεο αμίαο θαη ην Πξφηππν απαηηεί ε νηθνλνκηθή 

νληφηεηα λα αλαγλσξίδεη δεκία απνκείσζεο. Σν Πξφηππν επίζεο θαζνξίδεη πφηε κηα νηθνλνκηθή 
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νληφηεηα πξέπεη λα αλαζηξέθεη ηε δεκία απνκείσζεο θαη πξνδηαγξάθεη ηηο γλσζηνπνηήζεηο. 

Οπζηαζηηθά ην Πξφηππν πεξηγξάθεη: 

-Σηο δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκφδεη κία επηρείξεζε, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη φηη ηα πεξηνπζηαθά 

ηεο ζηνηρεία δελ εκθαλίδνληαη ζε αμία κεγαιχηεξε απφ ηελ αλαθηήζηκε αμία ηνπο  

-Σνλ πνζνηηθφ πξνζδηνξηζκφ ηνπ κεγέζνπο ηεο δεκίαο ιφγσ απνκείσζεο ηεο αμίαο  

-Σηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αλαζηξνθή ηεο αλαγλσξηζκέλεο δεκίαο ιφγσ απνκείσζεο ηεο αμίαο  

-Σηο γλσζηνπνηήζεηο πνπ ζα πξέπεη λα παξέρεη ε επηρείξεζε ζηηο Δπεμεγεκαηηθέο εκεηψζεηο πνπ 

ζπλνδεχνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, γηα ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ησλ νπνίσλ ε αμία έρεη 

απνκεησζεί. 

 Ζ αλαθηήζηκε αμία ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ζεσξείηαη σο ε κεγαιχηεξε ηεο θαζαξήο 

πξαγκαηνπνηήζηκεο αμίαο θαη ηεο αμίαο ρξήζεο ηνπ. Ζ έθθξαζε ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ 

αλαθέξεηαη πάληνηε ζε κνλάδα δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ είηε απηή απνηειείηαη απφ έλα είηε 

απφ πεξηζζφηεξα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. ηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ε αμία ρξήζεο ελφο 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ δελ ζεσξείηαη φηη δηαθέξεη ζεκαληηθά απφ ηελ θαζαξή ηηκή πψιεζεο ηνπ, 

ηφηε ε αλαθηήζηκε αμία ηνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ε θαζαξή ηηκή πψιεζεο ηνπ. Ζ θαζαξή 

πξαγκαηνπνηήζηκε αμία αλαθέξεηαη ζην θαζαξφ έζνδν απφ ηελ πψιεζε ελφο πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ πνπ πξνθχπηεη κέζα απφ ηελ ηηκή πψιεζεο ηνπ κεησκέλε κε φια ηα έμνδα πνπ είλαη 

απαξαίηεηα γηα ηελ ελ ιφγσ ζπλαιιαγή. 

 Ζ επαλεθηίκεζε ηεο αμίαο ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ δελ ζεσξείηαη αλαγθαία φηαλ, ε 

αλαθηήζηκε αμία ηνπ είλαη ζεκαληηθά κεγαιχηεξε απφ ηε κεηαθεξφκελε αμία ηνπ,ν ζπληειεζηήο 

πξνεμφθιεζεο δελ έρεη κεηαβιεζεί απφ ηελ πξνεγνχκελε επαλεθηίκεζε. πλήζσο,αιιαγέο ζηα 

επηηφθηα βξαρππξφζεζκσλ ζπλαιιαγψλ δελ επεξεάδνπλ ηνλ ελ ιφγσ ζπληειεζηή. Αθφκε, δελ είλαη 

αλαγθαία φηαλ, ε αλαθηήζηκε αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ δελ είλαη ζεκαληηθά ρακειφηεξε 

απφ ηελ κεηαθεξφκελε αμία ηνπ, ε κείσζε ηεο αλαθηήζηκεο αμίαο δελ πξνβιέπεηαη λα επηθέξεη 

ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ηεο δεκίαο, ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν 

εκθαλίδεηαη ζηα βηβιία ηεο επηρείξεζεο ζε αλαθηήζηκε αμία, ιφγσ δεκίαο απφ επαλεθηίκεζε πνπ 

αλαγλσξίζηεθε ζε πξνεγνχκελεο ρξήζεηο. Δάλ ε αλαθηήζηκε αμία ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ 

είλαη ρακειφηεξε ηεο ππνιεηκκαηηθήο ηνπ αμίαο, ηφηε απηή πξέπεη λα κεησζεί ζηελ αλαθηήζηκε 

αμία θαη ε δεκηά λα κεηαθεξζεί ζην ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ. Ζ δεκία πνπ αλαγλσξίδεηαη απφ 

ηελ επαλεθηίκεζε ηνπ ζηνηρείνπ κεηαθέξεηαη ζην ινγαξηαζκφ απνζεκαηηθφ πιεφλαζκα 

επαλεθηίκεζεο,ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε ελ ιφγσ δεκία δελ είλαη κεγαιχηεξε απφ ην ππφινηπν ηνπ 

αληίζηνηρνπ ινγαξηαζκνχ απνζεκαηηθνχ πνπ ππάξρεη ήδε ιφγσ πξνεγνχκελεο επαλεθηίκεζεο ηνπ 

ίδηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, θαηά ηελ νπνία πξνέθπςε πιεφλαζκα. Μεηά ηελ επαλεθηίκεζε ελφο 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ζα πξέπεη παξάιιεια λα δηακνξθσζεί θαη ε εηήζηα πξφβιεςε γηα 

απφζβεζε, έηζη ψζηε ε λέα κεηαθεξφκελε αμία ηνπ λα απνζβεζηεί θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

ππνιεηπφκελεο σθέιηκεο ρξήζεο ηνπ. 

 Ζ κνλάδα δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ είλαη ε κηθξφηεξε νκάδα πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, 

ηα νπνία είλαη δπλαηφ λα δεκηνπξγήζνπλ, ιφγσ ρξήζεσο,ηακεηαθέο ξνέο θαη είλαη αλεμάξηεηα απφ 

άιιεο νκάδεο ηδίσλ δπλαηνηήησλ. Δάλ ζεσξείηαη φηη ε αμία ελφο ζηνηρείνπ έρεη κεησζεί,ζα πξέπεη 

λα ππνινγηζηεί ε αλαθηήζηκε αμία ηνπ.Δάλ απηφ δελ είλαη δπλαηφ, ηφηε ζα πξέπεη λα ππνινγηζηεί ε 

αλαθηήζηκε αμία ηεο κνλάδαο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ, ζηελ νπνία ππάγεηαη. Δάλ ην πξντφλ 

ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή κηαο νκάδαο ζηνηρείσλ παξάγεη θάπνην πξντφλ, γηα ην νπνίν ππάξρεη 

δήηεζε ζηελ αγνξά, ηφηε ηα ελ ιφγσ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζεσξνχληαη κνλάδεο δεκηνπξγίαο 

ηακεηαθψλ ξνψλ, αλεμάξηεηα απφ ην αλ φιν ή κέξνο ηνπ πξντφληνο αλαιψλεηαη εζσηεξηθά. Δάλ ην 

δεκηνπξγνπκέλνπ πξντφλ ρξεζηκνπνηείηαη απφ άιιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή νκάδα πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ γηα εζσηεξηθή ρξήζε ηεο επηρείξεζεο, ελψ ζα κπνξνχζε λα δηαηεζεί θαη ζηελ αγνξά,ηφηε 

ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή ε νκάδα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ην δεκηνχξγεζε, ζεσξνχληαη φηη είλαη 

αλεμάξηεηε κνλάδα δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ. Οη κνλάδεο απηέο ζα πξέπεη λα είλαη ζηαζεξέο 

σο πξνο ηελ αλαγλψξηζε ή νκαδνπνίεζε ηνπο απφ έηνο ζε έηνο θαη νπνηαδήπνηε αιιαγή ζα πξέπεη 

λα αλαθέξεηαη ζηηο ζεκεηψζεηο επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ,ηδηαίηεξα εάλ δεκηνπξγείηαη 
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ζέκα ζεκαληηθήο κείσζεο ηεο αμίαο ηνπο. Ζ κεηαθεξφκελε αμία κηαο κνλάδαο δεκηνπξγίαο 

ηακεηαθψλ ξνψλ πεξηιακβάλεη ηε κεηαθεξφκελε αμία φισλ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ 

απνηεινχλ ηε κνλάδα απηή ή είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλα κε απηήλ. Γελ πεξηιακβάλεη φκσο 

νπνηεζδήπνηε ππνρξεψζεηο είλαη ζπλδεδεκέλεο κε ηε κνλάδα, εθηφο θαη αλ ε αλαθηήζηκε αμία ηνπ 

δελ κπνξεί λα ππνινγηζηεί δηαθνξεηηθά. 

 Σν πνζφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εμαγνξά κηαο επηρείξεζεο γηα θήκε θαη πειαηεία 

αληηπξνζσπεχεη ηα αλακελφκελα κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ 

εμαγνξά. Σα αλακελφκελα φκσο νηθνλνκηθά νθέιε ζα πξνθχςνπλ απφ ηε ρξήζε ησλ ζηνηρείσλ 

ελεξγεηηθνχ πνπ απνθηήζεθαλ θαη φρη απφ ηελ θήκε θαη πειαηεία. Ζ κνλάδα δεκηνπξγίαο 

ηακεηαθψλ ξνψλ δελ είλαη ε θήκε θαη πειαηεία απφ κφλε ηεο, αιιά φια ηα ζηνηρεία ηνπ 

ελεξγεηηθνχ πνπ αληηπξνζσπεχεη θαη, σο εθ ηνχηνπ, ε αλαθηήζηκε αμία ηεο σο κεκνλσκέλνπ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ δελ κπνξεί λα θαζνξηζηεί. Δάλ φκσο ππάξρεη νπνηαδήπνηε έλδεημε φηη ε 

θήκε θαη πειαηεία κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ηφηε ζα πξέπεη λα ππνινγηζηεί ε αλαθηήζηκε αμία ηεο 

κνλάδαο πνπ αληηπξνζσπεχεη. ηε ζπλέρεηα γίλεηαη ζχγθξηζε ηεο αλαθηήζηκεο αμίαο ηνπ κε ηελ 

κεηαθεξφκελε αμία γηα ηνλ εληνπηζκφ ηπρφλ ζεκαληηθήο κείσζεο ηεο κεηαθεξφκελεο αμίαο. Γηα 

ηελ επίηεπμε ηεο πξναλαθεξφκελεο ζχγθξηζεο, ε επηρείξεζε κπνξεί λα εθαξκφζεη ηε κέζνδν 

bottom-up. Με ηε κέζνδν απηή δνθηκάδεηαη εάλ ην κέξνο ηεο κεηαθεξφκελεο αμίαο ηεο θήκεο θαη 

πειαηείαο πνπ εκθαλίδεηαη ζηνλ ηζνινγηζκφ ηεο επηρείξεζεο ζρεηίδεηαη κε ηελ ππφ εμέηαζε κνλάδα 

δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ θαη κπνξεί λα απνδνζεί κε αμηνπηζηία ζηελ ελ ιφγσ κνλάδα. ηε 

ζπλέρεηα γίλεηαη ζχγθξηζε ηεο αλαθηήζηκεο αμίαο ηεο κνλάδαο κε ηελ κεηαθεξφκελε αμία ηεο γηα 

ηνλ εληνπηζκφ νπνηαζδήπνηε κείσζεο. Δάλ φκσο δελ είλαη δπλαηή ε απφδνζε ηνπ κέξνπο ηεο 

κεηαθεξφκελεο αμίαο ηεο θήκεο θαη πειαηείαο ζηελ ππφ εμέηαζε κνλάδα δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ 

ξνψλ, ηφηε εθαξκφδεηαη ε κέζνδνο top – down. Με ηε κέζνδν απηή εληνπίδεηαη ε κηθξφηεξε 

κνλάδα δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ,ζηελ νπνία πεξηιακβάλεηαη ε ππφ εμέηαζε κνλάδα θαη γηα 

ηελ νπνία κπνξεί λα απνδνζεί κε αμηνπηζηία ην αλαινγνχλ κέξνο ηεο κεηαθεξφκελεο αμίαο ηεο 

θήκεο θαη πειαηείαο ηεο επηρείξεζεο. ηε ζπλέρεηα γίλεηαη ζχγθξηζε ηεο αλαθηήζηκεο αμίαο ηεο 

κεγαιχηεξεο απηήο κνλάδαο κε ηελ αληίζηνηρε κεηαθεξφκελε. 

 Γηα θάζε νκάδα πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζα πξέπεη λα 

αλαθέξνπλ ην πνζφ ηεο ππνηίκεζεο πνπ αλαγλσξίζηεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεσο θαη ην πνζφ 

ην νπνίν πεξηιακβάλεηαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ,ην πνζφ αλάθηεζεο ηεο ππνηίκεζεο πνπ 

αλαγλσξίζηεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεσο θαη ην θνλδχιη ηεο θαηάζηαζεο ησλ απνηειεζκάησλ 

πνπ πεξηιακβάλεη απηφ ην πνζφ, ην πνζφ ησλ ππνηηκήζεσλ πνπ αλαγλσξίζηεθε θαη κεηαθέξζεθε 

ζηα ίδηα θεθάιαηα ηεο επηρείξεζεο θαη ην πνζφ αλάθηεζεο απηψλ ησλ ππνηηκήζεσλ .ηηο 

πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο νπνηαδήπνηε ππνηίκεζε ή αλάγθε ππνηίκεζεο ζεσξείηαη ζεκαληηθή 

γηα ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο επηρείξεζεο, ζα πξέπεη λα παξέρνληαη επηπιένλ πιεξνθνξίεο 

γηα ηηο ζπλζήθεο ή ηα γεγνλφηα πνπ νδήγεζαλ ζηελ αληίζηνηρε αλαγλψξηζε,γηα ην πνζφ πνπ 

αλαγλσξίζηεθε θαη γηα θάζε επεξεαδφκελν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, ηε θχζε ηνπ θαη ηνλ θιάδν ή 

ηνκέα ζηνλ νπνίν αλήθεη. 

 Αληηζηξνθή ηεο δεκηάο πνπ πξνέξρεηαη απφ ηε κείσζε ηεο αμίαο ζπγθεθξηκέλνπ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, επηηξέπεηαη κφλν εάλ ππήξμε αιιαγή ζηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ηεο 

αλαθηήζηκεο αμίαο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ απφ ηελ ηειεπηαία αλαγλψξηζε παξφκνηαο δεκίαο. 

Ζ απμεκέλε κεηαθεξφκελε αμία ελφο ζηνηρείνπ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην κεηαθεξφκελν πνζφ 

πνπ ζα είρε εάλ ε αμία ηνπ δελ είρε κεησζεί ιφγσ αλαγλσξηζκέλεο δεκηάο ζε πξνεγνχκελα έηε. Ζ 

αλάθηεζε νπνηαζδήπνηε ππνηίκεζεο ηνπ παξειζφληνο, ζα πξέπεη λα αλαγλσξίδεηαη σο έζνδν ζηελ 

θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ εληφο ηεο πεξηφδνπ πνπ πξνέθπςε. Μεηά ηελ αλάθηεζε νπνηαζδήπνηε 

ππνηίκεζεο ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, πνπ έγηλε ζην παξειζφλ, ζα πξέπεη λα γίλεη αλαζεψξεζε 

ησλ κειινληηθψλ πξνβιέςεσλ γηα απφζβεζε κε βάζε ηε λέα κεηαθεξφκελε αμία ηνπ ζηνηρείνπ. Ζ 

αλάθηεζε νπνηαζδήπνηε ππνηίκεζεο κηαο κνλάδαο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ ζα πξέπεη λα 

θαηαλέκεηαη ζηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ ηελ απνηεινχλ, πξψηα θαη' αλαινγία ζηε 

κεηαθεξφκελε αμία φισλ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο κνλάδαο θη έπεηηα ζηε θήκε θαη 
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πειαηεία πνπ αληηζηνηρεί ζηελ κνλάδα. Ζ κεηαθεξφκελε αμία ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ κεηά 

ηελ θαηαλνκή ηεο αλάθηεζεο νπνηαζδήπνηε ππνηίκεζεο δελ πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξε ηεο 

ρακειφηεξεο αλαθηήζηκεο αμίαο ή ηεο κεηαθεξφκελεο αμίαο εάλ δελ είρε γίλεη αλαγλψξηζε 

ππνηίκεζεο ζην παξειζφλ. Δάλ ηζρχζνπλ νη πξναλαθεξφκελνη πεξηνξηζκνί, ηφηε νπνηνδήπνηε 

πιεφλαζκα ζα πξέπεη λα θαηαλεκεζεί αλαινγηθά ζηα ππφινηπα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο κνλάδαο 

δεκηνπξγίαο κεηξεηψλ. Ζ αλάθηεζε ππνηίκεζεο ηεο θήκεο θαη πειαηείαο δελ πξέπεη λα 

αλαγλσξίδεηαη ζε κειινληηθέο πεξηφδνπο,εθηφο θαη αλ ε ππνηίκεζε ήηαλ απνηέιεζκα ηεο 

επίδξαζεο ζπγθεθξηκέλνπ εμσηεξηθνχ παξάγνληα ρσξίο ηε δπλαηφηεηα επαλάιεςεο θαη αλ νη 

κεηαγελέζηεξνη εμσηεξηθνί παξάγνληεο πξνθάιεζαλ ηελ αλάθηεζε ηεο ελ ιφγσ ππνηίκεζεο. 

 Σέινο, ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη αλ ε αλαθηήζηκε αμία ησλ ζηνηρείσλ αληηπξνζσπεχεη ηελ 

θαζαξή πξαγκαηνπνηήζηκε αμία ηνπο ή ηελ αμία ρξήζεσο ηνπο. Δάλ αληηπξνζσπεχεη ηελ ηειεπηαία, 

πξέπεη λα γίλεηαη αλαθνξά ζηνπο ζπληειεζηέο πξνεμφθιεζεο πνπ εθαξκφζηεθαλ γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ηεο αμίαο ρξήζεσο. 

 

 

3.29.2  Γηαθνξέο κεηαμχ Διιεληθήο Ννκνζεζίαο θαη Γ.Λ.Π 36 

 Ζ Διιεληθή Ννκνζεζία πξνβιέπεη ηελ απνηίκεζε φισλ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κίαο 

επηρείξεζεο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο χπαξμεο απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπο. Ζ δεκηά, ε νπνία πξνθχπηεη 

απφ ηελ απνκείσζε ηεο αμίαο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ,θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεσο 

ζηελ νπνία απηή αλαγλσξίζηεθε. Δπίζεο,νπνηαδήπνηε κείσζε ηεο απνκείσζεο ηεο αμίαο, ε νπνία 

έρεη αλαγλσξηζηεί ζε πξνεγνχκελα έηε, θαηαρσξείηαη ζηα έζνδα ηεο ρξήζεσο θαηά ηελ νπνία 

πξνέθπςε. 

  Καηά ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία φζν θαη θαηά ην Πξφηππν, πξνβιέπεηαη ε εθηίκεζε ηεο 

αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κίαο επηρείξεζεο ζε θάζε εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ηνπ 

Ηζνινγηζκνχ γηα ηνλ εληνπηζκφ ηπρφλ δεκίαο απφ ηελ απνκείσζή ηεο. χκθσλα φκσο κε ηελ 

Διιεληθή Ννκνζεζία δελ πξνβιέπεηαη ζπγθεθξηκέλε θαη ιεπηνκεξήο θαζνδήγεζε ηνπ ηξφπνπ 

εθηίκεζεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε εθηίκεζε ησλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ πνπ πξνβιέπνπλ ηα 

ΓΛΠ.αλ αμηφπηζηνο ηξφπνο εθηίκεζεο, ζχκθσλα κε ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία, είλαη ε αγνξαία 

αμία ηνπ ζηνηρείνπ, ρσξίο εηδηθά λα θαζνξίδεηαη ε αλαθηήζηκε αμία ηνπ. 

 Σέινο, ζχκθσλα κε ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία θάζε δεκία, ε νπνία πξνθχπηεη απφ ηελ 

απνκείσζε ηεο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή θέξδνο απφ ηελ κείσζε ηεο απνκείσζεο, ε 

νπνία έρεη αλαγλσξηζηεί ζε πξνεγνχκελα έηε, αλαγλσξίδεηαη ζαλ θέξδνο ή δεκία ζηα 

απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο, ζηελ νπνία πξνέθπςαλ, ζε αληίζεζε κε ην Πξφηππν,ην νπνίν πξνβιέπεη 

κείσζε ή αχμεζε ηεο αμίαο αλαπξνζαξκνγήο γηα πάγηα ηα νπνία απεηθνλίδνληαη ζε 

αλαπξνζαξκνζκέλεο αμίεο.
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3.30.1 Γ.Λ.Π 37-Πξνβιέςεηο, Δλδερόκελεο Τπνρξεώζεηο θαη Δλδηάκεζεο Απαηηήζεηο. 

 Ο ζθνπφο ηνπ παξφληνο Πξνηχπνπ είλαη λα εμαζθαιίζεη φηη νξζά θξηηήξηα αλαγλψξηζεο θαη 

βάζεηο επηκέηξεζεο, εθαξκφδνληαη γηα ηηο πξνβιέςεηο, ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο θαη ελδερφκελα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη φηη επαξθείο πιεξνθνξίεο γλσζηνπνηνχληαη ζην πξνζάξηεκα, γηα λα 

θαζηζηνχλ ηθαλνχο ηνπο ρξήζηεο λα αληηιακβάλνληαη ηε θχζε, ην ρξνλνδηάγξακκα θαη ην πνζφ 

ηνπο. Σν Πξφηππν απηφ εθαξκφδεηαη απφ φιεο ηηο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο γηα ηε ινγηζηηθή ησλ 

πξνβιέςεσλ, ελδερφκελσλ ππνρξεψζεσλ θαη ελδερφκελσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ εθηφο απφ: 

α)εθείλεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ εθηειεζηέεο ζπκβάζεηο (εθηειεζηέεο είλαη νη ζπκβάζεηο ζχκθσλα 

κε ηηο νπνίεο θαλέλα ζπκβαιιφκελν κέξνο δελ έρεη εθηειέζεη νπνηαδήπνηε απφ ηηο δεζκεχζεηο ηνπ 

ή ακθφηεξα έρνπλ κεξηθψο εθηειέζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο ζε ίζε έθηαζε) εθηφο αλ ε ζχκβαζε 

είλαη επαρζήο (είλαη κηα ζχκβαζε ζηελ νπνία ηα αλαπφθεπθηα θφζηε εθπιήξσζεο ησλ 

                                                 
49http://www.google.com/urlsa=t&rct=j&q=διπ36&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjAA&url=http://www.logistis.g

r/files/dlp/dlp36.doc&ei=yZKaT8KfJYTj4QTV_tC_Dw&usg=AFQjCNE4fNSYNB8BUGYq9QjY9qhxph74A&cd=rja 

http://www.google.com/urlsa=t&rct=j&q=???36&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjAA&url=http:/www.logistis.gr/files/dlp/dlp36.doc&ei=yZKaT8KfJYTj4QTV_tC_Dw&usg=AFQjCNE4fNSYNB8BUGYq9QjY9qhxph74A&cd=rja
http://www.google.com/urlsa=t&rct=j&q=???36&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjAA&url=http:/www.logistis.gr/files/dlp/dlp36.doc&ei=yZKaT8KfJYTj4QTV_tC_Dw&usg=AFQjCNE4fNSYNB8BUGYq9QjY9qhxph74A&cd=rja
http://www.google.com/urlsa=t&rct=j&q=???36&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjAA&url=http:/www.logistis.gr/files/dlp/dlp36.doc&ei=yZKaT8KfJYTj4QTV_tC_Dw&usg=AFQjCNE4fNSYNB8BUGYq9QjY9qhxph74A&cd=rja
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δεζκεχζεσλ,ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε, ππεξβαίλνπλ ηα νηθνλνκηθά νθέιε πνπ αλακέλεηαη λα 

απνθνκηζηνχλ ζχκθσλα κε απηήλ)  

β)εθείλεο πνπ θαιχπηνληαη απφ άιιν Πξφηππν. 

 Ζ έλλνηα ησλ πξνβιέςεσλ δελ πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε ηα γεγνλφηα πνπ ζπκβαίλνπλ ζην 

ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, κέρξη ηελ 

εκεξνκελία έγθξηζήο ηνπο απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ. Ωο Πξφβιεςε ην πξφηππν 

νξίδεη κηα ππνρξέσζε αβέβαηνπ ρξφλνπ ή πνζνχ, ε νπνία πξνθχπηεη απφ γεγνλφηα ηνπ 

παξειζφληνο, ηα νπνία αλακέλεηαη λα πξνθαιέζνπλ εθξνή πφξσλ. Ωο Δλδερφκελε ππνρξέσζε 

νξίδεηαη ε πηζαλή δέζκεπζε, πνπ πξνθχπηεη απφ γεγνλφηα ηνπ παξειζφληνο θαη ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί αλ ζπκβνχλ αβέβαηα κειινληηθά γεγνλφηα. Δπίζεο, κία παξνχζα δέζκεπζε πνπ 

δελ θαηαρσξείηαη είηε επεηδή δελ είλαη πηζαλφλ φηη ζα πξνθαιέζεη νηθνλνκηθή εθξνή, είηε επεηδή ην 

πνζφ ηεο δέζκεπζεο δελ κπνξεί λα απνηηκεζεί βάζηκα κπνξεί λα νξηζζεί σο ελδερφκελε 

ππνρξέσζε. 

 Σν πνζφ πνπ θαηαρσξείηαη σο πξφβιεςε πξέπεη λα είλαη ε νξζή εθηίκεζε ηεο δαπάλεο, πνπ 

απαηηείηαη γηα λα δηαθαλνληζηεί ε δέζκεπζε θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. Ζ επίδξαζε 

ηεο δηαρξνληθήο αμίαο ηνπ ρξήκαηνο πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ πνζνχ ηεο 

πξφβιεςεο, φρη φκσο θαη ηα θέξδε απφ αλακελφκελε δηάζεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 

Μηα πξφβιεςε θαηαρσξείηαη φηαλ:  

-Μηα επηρείξεζε έρεη κηα παξνχζα δέζκεπζε (λνκηθή ή ηεθκαηξφκελε) σο απνηέιεζκα ελφο 

γεγνλφηνο ηνπ παξειζφληνο  

-Δίλαη πηζαλφλ φηη ζα πξνθχςεη εθξνή πφξσλ  

-Μπνξεί λα γίλεη κηα αμηφπηζηε εθηίκεζε γηα ην πνζφ ηεο δέζκεπζεο. 

 Σν πξφηππν απηφ θάλεη δηαρσξηζκφ κεηαμχ πξνβιέςεσλ θαη ελδερφκελσλ ππνρξεψζεσλ γηα 

δηάθνξνπο ιφγνπο, ν βαζηθφηεξνο εθ ησλ νπνίσλ είλαη ην γεγνλφο φηη πξνβιέςεηο κπνξνχλ λα 

γίλνπλ γηα ηελ αλαγλψξηζε πθηζηακέλσλ ππνρξεψζεσλ,ην χςνο ησλ νπνίσλ κπνξεί λα ππνινγηζηεί 

κε ζρεηηθή αθξίβεηα. Οη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο αθνξνχλ πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο δελ είλαη 

βέβαην εάλ ζα πξνθχςεη νπνηαδήπνηε ππνρξέσζε ή φρη θαη ην ηειηθφ ηνπο χςνο δελ κπνξεί λα 

θαζνξηζηεί,νπφηε θαη είλαη αδχλαηε ε αλαγλψξηζε ηνπο. Πξφβιεςε θαη αλαγλψξηζε ππνρξεψζεσλ 

κπνξεί λα γίλεη κφλν,αλ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλε ππνρξέσζε, λνκηθή ή ζπκβαηηθή,πνπ 

δεκηνπξγήζεθε ζην παξειζφλ, αλ πξφθεηηαη γηα ππνρξεψζεηο πνπ ζα πξέπεη λα εμνθιεζνχλ κέζσ 

δηαθφξσλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ θαη εάλ ην χςνο ησλ ππνρξεψζεσλ απηψλ είλαη δπλαηφ λα 

ππνινγηζηεί κε επαξθή αθξίβεηα. Αθφκε, ην πξφηππν, αλαθέξεηαη ζε πξνβιέςεηο γηα ππνρξεψζεηο 

πνπ πηζαλφλ λα δεκηνπξγεζνχλ ζην κέιινλ ιφγσ ελεξγεηψλ ηνπ παξειζφληνο, αλεμάξηεηα απφ ηηο 

κειινληηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή ελέξγεηεο ηεο επηρείξεζεο. 

 Γηα ηνλ ππνινγηζκφ κηαο πξφβιεςεο ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε φινη νη θίλδπλνη θαη ηα 

ζεκεία αβεβαηφηεηαο, ηα νπνία πηζαλφλ λα επεξεάζνπλ ην απνηέιεζκα θαη ζα πξέπεη λα δνζεί 

κεγάιε πξνζνρή, έηζη ψζηε ην απνηέιεζκα λα κελ είλαη ππεξβνιηθά κεγαιχηεξν απφ φηη ζα 

κπνξνχζε λα είλαη. Γηα ηελ επίηεπμε ηεο αθξίβεηαο ηνπ ππνινγηζκνχ κηαο πξφβιεςεο ζπληζηάηαη ε 

εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ζπληεξεηηθφηεηαο. Δάλ κηα πξφβιεςε πνπ πξνθχπηεη, είλαη ζεκαληηθή θαη 

απφ πιεπξάο χςνπο αιιά θαη απφ πιεπξάο ρξφλνπ, ηφηε ζα πξέπεη λα πξνεμνθιεζεί ζηελ παξνχζα 

αμία ηεο, κε ηελ εθαξκνγή ζπληειεζηή πξνεμφθιεζεο πξν θφξσλ θαη λα κελ πεξηιακβάλεη 

νπνηαδήπνηε πξφβιεςε γηα θηλδχλνπο. ηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο έλα ζπγθεθξηκέλν έμνδν ή 

κέξνο απηνχ πξφθεηηαη λα επηζηξαθεί ζηελ επηρείξεζε, ηφηε πξφβιεςε γηα ηελ επηζηξνθή δελ 

πξέπεη λα γίλεηαη, παξά κφλν αλ είλαη βέβαην φηη ζα ππάξμεη επηζηξνθή κε ηελ εμφθιεζε ηεο 

ππνρξέσζεο πνπ δεκηνπξγήζεθε. Αλ δεκηνπξγεζεί πξφβιεςε γηα απηήλ ηελ επηζηξνθή,ζα πξέπεη 

λα αλαγλσξηζηεί ζε μερσξηζηφ ινγαξηαζκφ σο ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ. Σν πνζφ ηεο πξφβιεςεο δελ 

πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην πνζφ ηεο αλακελφκελεο επηζηξνθήο. Οη πξνβιέςεηο πνπ έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί γηα ηε ζχληαμε ζπγθεθξηκέλνπ ηζνινγηζκνχ ζα πξέπεη λα εμεηάδνληαη σο πξνο ηελ 

επάξθεηα ή αθφκε θαη ηελ αλαγθαηφηεηα αλαγλψξηζεο ηνπο θαη ην ππφινηπν ηνπο λα δηακνξθψλεηαη 

αλάινγα. Αληίζεηα, πξφβιεςε γηα κειινληηθέο ιεηηνπξγηθέο δεκηέο δελ πξέπεη λα γίλεηαη, γηαηί ε 
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ππνρξέσζε γηα ηελ νπνία ζα γίλεη πξφβιεςε δελ αθνξά γεγνλφηα ηνπ παξειζφληνο γηα ηα νπνία 

αλακέλεηαη εθξνή νηθνλνκηθψλ πφξσλ. Δπηπιένλ, πξνβιέςεηο απηήο ηεο κνξθήο δελ εκπίπηνπλ ζηα 

θξηηήξηα γηα αλαγλψξηζε. 

 Αλαγλψξηζε θαη εθηίκεζε πξνβιέςεσλ επηβάιιεηαη λα γίλεηαη θαη ζηηο πεξηπηψζεηο 

αλαδηνξγάλσζεο κηαο επηρείξεζεο. Ζ πξφβιεςε γηα αλαδηνξγάλσζε ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη 

φια ηα άκεζα έμνδα πνπ κπνξεί λα πξνέξρνληαη απφ ηελ αλαδηνξγάλσζε απηή, φπσο έμνδα ηα 

νπνία έγηλαλ ζπλεπεία ηεο αλαδηνξγάλσζεο θαη έμνδα πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε ηελ ζπλέρηζε ησλ 

ιεηηνπξγηψλ ηεο επηρείξεζεο. Ωζηφζν δελ πεξηιακβάλεη έμνδα πνπ ζεσξνχληαη ζπλδεδεκέλα κε ηε 

ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο, φπσο έμνδα εθπαίδεπζεο ή επαλεγθαηάζηαζεο ηνπ παξακέλνληνο 

πξνζσπηθνχ, έμνδα ζρεηηδφκελα κε ηελ εκπνξία ησλ πξντφλησλ ή επελδχζεηο ζε λέα ζπζηήκαηα 

ιεηηνπξγίαο. 

 Γηα θάζε πξφβιεςε πνπ ζρεκαηίδεηαη, ε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα παξέρεη πιεξνθνξίεο, ζηηο 

νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο, γηα ην χςνο ηνπ κεηαθεξφκελνπ ππνινίπνπ ζηελ αξρή θαη ζην ηέινο 

ηνπ έηνπο, γηα ην πνζφ ηεο επηπιένλ πξφβιεςεο πνπ δεκηνπξγήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο,ηα 

πνζά ησλ πξνβιέςεσλ πνπ δηαγξάθεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο ιφγσ πξαγκαηνπνίεζεο,ηα 

πνζά ησλπξνβιέςεσλ πνπ δηαγξάθεθαλ θαη δελ ζεσξνχληαλ πιένλ αλαγθαία, ηπρφλ 

δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο πξνεμνθιήζεηο ησλ πνζψλ ησλ πξνβιέςεσλ. Αθφκε, ζα πξέπεη λα αλαθέξεη 

ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο κνξθήο ηεο ππνρξέσζεο θαη ησλ ζπληειεζηψλ ηεο αβεβαηφηεηαο ην 

αλακελφκελν πνζφ ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ πηζαλφ λα πξνθχςεη απφ ηηο αβεβαηφηεηεο,ην 

αλακελφκελν ρξνλνδηάγξακκα εμφθιεζεο ησλ ελ ιφγσ πξνβιεπφκελσλ ππνρξεψζεσλ θαζψο θαη ην 

αλακελφκελν χςνο ηπρφλ απνδεκηψζεσλ θαη εάλ έρεη ήδε γίλεη νπνηαδήπνηε αλαγλψξηζε. Ζ παξνρή 

ζπγθξηηηθψλ πιεξνθνξηψλ δελ ζεσξείηαη αλαγθαία εάλ ε πηζαλφηεηα εμφθιεζεο ελδερφκελεο 

ππνρξέσζεο απνηειεί γεγνλφο ρξνλνινγηθά απνκαθξπζκέλν. Σφηε, γηα θάζε ηέηνηα ππνρξέσζε ζα 

πξέπεη λα παξέρεηαη ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο κνξθήο ηεο ππνρξέσζεο, εθηίκεζε ηεο νηθνλνκηθήο 

επίδξαζεο πνπ κπνξεί λα έρεη,πεξηγξαθή ησλ αβεβαηνηήησλ πνπ θαιχπηνπλ ηελ θάζε πεξίπησζε, 

ηνπο ιφγνπο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ αβεβαηφηεηα σο πξνο ην ρξφλν δεκηνπξγίαο ηεο ππνρξέσζεο ή 

εμφθιεζεο ηεο θαη ηελ πηζαλφηεηα αλάθηεζεο νπνηνπδήπνηε πνζνχ ππφ κνξθή απνδεκηψζεσο. 

Όια απηά ηζρχνπλ θαη γηα ηηο πξνβιέςεηο πνπ αθνξνχλ ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ. Δάλ, γηα νπνηνδήπνηε 

ιφγν, απηέο νη απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ δελ είλαη δπλαηφ λα εθαξκνζηνχλ, ηφηε ζα πξέπεη λα 

ππάξρεη ζεκείσζε επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ αλαθνξηθά κε ην γεγνλφο απηφ. 

 Σέινο, ε επηρείξεζε, πξέπεη λα γλσζηνπνηεί έλαλ πίλαθα κε ηελ θίλεζε ησλ πξνβιέςεσλ, ν 

νπνίνο ζα πεξηιακβάλεη ηηο ινγηζηηθέο αμίεο θαηά ηελ έλαξμε θαη ιήμε ηεο ρξήζεο, θαζψο επίζεο 

θαη ζηνηρεία γηα ηηο πξφζζεηεο πξνβιέςεηο πνπ δηελεξγήζεθαλ ή αληίζηνηρα κεηψζεηο απηψλ. Ζ 

παξνπζίαζε ηνπ ζέκαηνο ησλ ελδερνκέλσλ ππνρξεψζεσλ κέζα απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

ηεο επηρείξεζεο δελ είλαη δχζθνιν,κε ηνλ ηξφπν πνπ ζα γίλεη, λα επεξεάζεη ηελ έθβαζε ηνπ 

απνηειέζκαηνο ηεο δηαθνξάο κε ηα αληηδηθνχληα κέξε. Γηα ην ιφγν απηφ ε παξνπζίαζε ζα πξέπεη 

λα γίλεη κε πάξα πνιχ κεγάιε πξνζνρή σο πξνο ηνλ ηξφπν δηαηχπσζεο ηεο. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο 

ε επηρείξεζε κπνξεί λα πεξηιάβεη πεξηγξαθή ηεο θχζεο ηεο αληηδηθίαο, ηα γεγνλφηα θαη ηνπο 

ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο δελ έρεη πεξηιεθζεί επηπιένλ πιεξνθφξεζε ή πξφβιεςε, απνθεχγνληαο 

νπνηεζδήπνηε εθηηκήζεηο.
50 

 
 
3.30.2 Δ.Γ.Λ.-Πξνβιέςεηο, Δλδερφκελεο Τπνρξεψζεηο θαη Δλδηάκεζεο Απαηηήζεηο.  

 Ζ αξρή ηεο ζπληεξεηηθφηεηαο επηβάιιεη ζηηο επηρεηξήζεηο ησλ ινγηζκφ πξνβιέςεσλ γηα 

ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο ή δεκηέο πνπ ζα πξνθχςνπλ ζην κέιινλ,ρσξίο λα κπνξεί επαθξηβψο λα 

πξνζδηνξηζηεί ν ρξφλνο θαη ην πνζφ ηνπο. Οη πξνβιέςεηο πνπ ινγίδνληαη είλαη γεληθέο θαη ζπλήζσο 

ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηνπο αθνινπζεί εηδηθέο θνξνινγηθέο δηαηάμεηο. Δπίζεο, ν Ν. 2190/1920 

νξίδεη ζαλ γεληθή αξρή, φηη νη πξνβιέςεηο πξέπεη λα δηελεξγνχληαη γηα θάζε θίλδπλν, πνπ δχλαηαη 

                                                 
50 http://www.taxheaven.gr/pages/ias/load/10505 

http://www.taxheaven.gr/pages/ias/load/10505
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λα εληνπηζζεί θαη αλ δελ είλαη εθηθηφ λα πξνζδηνξηζζεί ην πνζφ, απαηηείηαη γλσζηνπνίεζε ζην 

πξνζάξηεκα. Δλψ, απαγνξεχεηαη λα δηελεξγνχληαη πξνβιέςεηο εζφδσλ. 

 

 

3.30.3 Γηαθνξέο κεηαμχ Διιεληθήο Ννκνζεζίαο θαη Γ.Λ.Π 37. 

 χκθσλα κε ην Πξφηππν, ε επηρείξεζε νθείιεη λα δηελεξγεί πξνβιέςεηο γηα πηζαλή 

απνκείσζε ηεο ηξέρνπζαο αμίαο παγίσλ θαη πηζαλά κειινληηθά έμνδα. Ζ Διιεληθή Ννκνζεζία δελ 

αλαγλσξίδεη θνξνινγηθά ηελ έθπησζε ησλ αλσηέξσ πξνβιέςεσλ, παξά κφλν ζην βαζκφ πνπ 

ππάξρεη ξεηή πξφβιεςε (δειαδή νη εηδηθέο πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο θαη γηα 

ζπληαμηνδφηεζε πξνζσπηθνχ). ην βαζκφ απηφ ζηελ πξάμε νη επηρεηξήζεηο δελ πξαγκαηνπνηνχλ 

θαηά θαλφλα πξνβιέςεηο πέξαλ ησλ θνξνινγηθά αλαγλσξηδφκελσλ,παξά ην γεγνλφο φηη απηφ 

επηηάζζεηαη απφ ην ινγηζηηθφ δίθαην. 

 ην Πξφηππν νξίδεηαη θαη ε έλλνηα ηεο επαρζνχο ζχκβαζεο. Δπαρζήο είλαη κία ζχκβαζε 

θαηά ηελ νπνία ην αλαπφθεπθην θφζηνο ηεο επηρείξεζεο πξνθεηκέλνπ λα εθπιεξσζνχλ νη 

ππνρξεψζεηο ηεο, ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε, ππεξβαίλεη ηα νηθνλνκηθά νθέιε πνπ αλακέλεηαη λα 

ιεθζνχλ απφ απηή. ηελ πεξίπησζε πνπ κία επηρείξεζε έρεη θαηαξηίζεη κία επαρζή ζχκβαζε ην 

πνζφ ηεο παξνχζαο δέζκεπζεο ζα πξέπεη λα αλαγλσξίδεηαη θαη λα απνηηκάηαη σο πξφβιεςε. Ζ 

Διιεληθή Ννκνζεζία δελ αληηκεησπίδεη ην ζέκα ηεο επαρζνχο ζχκβαζεο θαη επνκέλσο δελ 

δηελεξγείηαη πξφβιεςε. Αλαθνξηθά κε ηελ αλαδηάξζξσζε ηεο επηρείξεζεο, ην Πξφηππν ηελ νξίδεη 

σο έλα πξφγξακκα ηεο επηρείξεζεο κε ην νπνίν νπζηαζηηθά αιιάδεη είηε ην πεδίν επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, είηε ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε δξαζηεξηφηεηα απηή θαζνδεγείηαη. Καηαρσξείηαη 

πξφβιεςε κφλν φηαλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο πνπ ζέηεη ην πξφηππν γηα ηελ θαηαρψξεζε 

πξφβιεςεο. ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία ην ζέκα ηεο αλαδηάξζξσζεο ηεο επηρείξεζεο δελ 

αληηκεησπίδεηαη κε πξνβιέςεηο. 

 Σέινο, ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία δελ ππάξρνπλ εηδηθνί θαλφλεο θαη νη ζρεηηθέο δαπάλεο 

πξφβιεςεο ζπλήζσο βαξχλνπλ ηηο ρξήζεηο ζηηο νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη ή αληηκεησπίδνληαη σο 

έμνδα πνιπεηνχο απφζβεζεο, θάηη ην νπνίν δελ ηζρχεη κε βάζε ην παξφλ Πξφηππν.
51 

 
3.31.1 Γ.Λ.Π 38-Άϋια Πεξηνπζηαθά ηνηρεία. 

 Σν πξφηππν απηφ πεξηγξάθεη ηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

πνπ έρνπλ απνθηεζεί ή δεκηνπξγεζεί απφ κηα επηρείξεζε,θαζψο θαη ηηο εμαηξέζεηο πνπ πθίζηαληαη 

σο πξνο ηνλ ινγηζηηθφ απηφ ρεηξηζκφ. Καζνξίδεη επίζεο ηα θξηηήξηα, κε βάζε ηα νπνία έλα 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν κπνξεί λα ζεσξεζεί σο άπιν θαζψο επίζεο θαη ηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο απηνχ 

ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κηαο επηρείξεζεο. Αθφκε, θαζνξίδεη ηνλ ηξφπν απνηίκεζεο ηεο 

κεηαθεξφκελεο αμίαο ελφο άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Σν πξφηππν αλαθέξεηαη ζε έμνδα πνπ 

έρνπλ γίλεη απφ κηα επηρείξεζε, αλακέλεηαη λα ππάξμεη απφ απηά κειινληηθφ νηθνλνκηθφ φθεινο 

θαη ην χςνο ηνπο κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί. Σν πξφηππν απηφ ζα πξέπεη λα εθαξκφδεηαη απφ φιεο ηηο 

επηρεηξήζεηο, φηαλ πξφθεηηαη λα πεξηιάβνπλ ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο πεξηγξαθή ησλ 

ζηνηρείσλ απηήο ηεο κνξθήο. 

 Σν παξφλ Πξφηππν απηφ εθαξκφδεηαη ζηε ινγηζηηθή ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

εθηφο απφ: 

α)άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο άιινπ Πξνηχπνπ 

β)ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (φπσο νξίδνληαη ζην ΓΛΠ 32) 

γ)αλαγλψξηζε θαη επηκέηξεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ εμεξεχλεζε θαη 

αμηνιφγεζε (ΓΠΥΑ 6) 

δ)δαπάλεο γηα ηελ αλάπηπμε θαη εμφξπμε νξπθηψλ, πεηξειαίνπ, θπζηθνχ αεξίνπ θαη φκνησλ κε 

αλαλεψζηκσλ πφξσλ 

ε)ζηελ ππεξαμία πνπ απνθηάηαη ζε κηα ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ 

                                                 
51 http://www.forotexnis.org/θνξνινγηθα/πξνβιεςεηζ-ινγηζηηθνζ-ρεηξηζκνζ/ 

http://www.forotexnis.org/??????????/??????????-??????????-?????????/
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ζη)ζε κε θπθινθνξνχληα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ θαηαηάζζνληαη σο θαηερφκελα πξνο 

πψιεζε. 

 χκθσλα κε ην Πξφηππν, ηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζηελ πιεηνςεθία ηνπο πξέπεη λα 

εμνδνπνηνχληαη ζηελ ρξήζε ζηελ νπνία δεκηνπξγνχληαη. Σα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

θεθαιαηνπνηνχληαη κφλν φηαλ δηαζθαιίδεηαη θαη κπνξεί λα ηεθκεξησζεί επαξθψο φηη απφ απηά ζα 

ππάξμεη έλα κειινληηθφ νηθνλνκηθφ γηα ηελ επηρείξεζε φθεινο θαη φηαλ ην θφζηνο ηνπ άπινπ 

ζηνηρείνπ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί κε απφιπηε αθξίβεηα. Ζ απφζβεζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη 

ζπζηεκαηηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ άπινπ ζηνηρείνπ. Δάλ δελ κπνξεί λα 

πξνζδηνξηζηεί ε σθέιηκε δσή ελφο άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ηφηε απηφ ππφθεηηαη ζε έιεγρν 

απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Όζνλ αθνξά ηα έμνδα θηήζεο 

αθηλεηνπνηήζεσλ, πξέπεη λα απνηεινχλ κέξνο ηνπ θφζηνπο θηήζεο ηνπ παγίνπ πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ πνπ αθνξνχλ,  θαη δελ απνηεινχλ μερσξηζηφ άπιν ζηνηρείν. 

 ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ έλα πάγην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν απνηειείηαη απφ ελζψκαηα θαη 

αζψκαηα κέξε ηφηε εμεηάδεηαη ε ζεκαληηθφηεηα ηεο ζπλιεηηνπξγίαο ηνπο.Δάλ ηα δχν απηά κέξε 

δελ απνηεινχλ ην έλα αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ άιινπ,ηφηε ην άπιν κέξνο ζεσξείηαη σο άπιν 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν.Γηαθνξεηηθά ην άπιν κέξνο ζεσξείηαη σο κέξνο ηνπ παγίνπ πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ θαη αλαγλσξίδεηαη καδί κε ην ελζψκαην κέξνο βάζεη ηνπ Γ.Λ.Π 16. 

 Υαξαθηεξηζηηθά θαη πξνυπνζέζεηο ραξαθηεξηζκνχ ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ σο άυιν: 

-Γπλαηφηεηα αλαγλψξηζεο. Έλα άυιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ζεσξείηαη φηη κπνξεί λα αλαγλσξηζηεί 

σο αλεμάξηεην,φηαλ είλαη δπλαηφ λα δηαρσξηζηεί απφ ηε θήκε θαη πειαηεία. Ζ αλεμαξηεζία απηή 

πεγάδεη θαη απφ ην γεγνλφο φηη ην πεξηνπζηαθφ απηφ ζηνηρείν κπνξεί λα πσιεζεί ή λα κηζζσζεί 

απηνηειψο, κε αληάιιαγκα κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε, ρσξίο λα κεηεβηβαζζεί ζε ζπλδπαζκφ κε 

άιια ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο. Ωζηφζν, ε αλεμαξηεζία ελφο άπινπ ζηνηρείνπ δελ απνηειεί πάληνηε 

ηελ αλαγθαία ζπλζήθε γηα ηελ χπαξμε ηεο δπλαηφηεηαο αλαγλψξηζεο ηνπ ζηνηρείνπ απηνχ. 

-Έιεγρνο επί ησλ εμφδσλ. Μηα επηρείξεζε εμαζθεί έιεγρν πάλσ ζε ζπγθεθξηκέλν άυιν πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν εάλ έρεη ηελ δπλαηφηεηα ειέγρνπ ησλ νηθνλνκηθψλ σθειεκάησλ πνπ πεγάδνπλ απφ απηφ 

θαη κπνξεί λα εμαζθήζεη έιεγρν πξφζβαζεο ζην ζηνηρείν απηφ. 

-Ύπαξμε κειινληηθψλ νηθνλνκηθψλ σθειεκάησλ. Απηά κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ έζνδα απφ ηελ 

πψιεζε πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ πνπ ζεσξνχληαη απνηέιεζκα ηεο ηερλνγλσζίαο γηα ηελ αλάπηπμε 

ηνπ ελ ιφγσ άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Οηθνλνκηθά νθέιε πνπ πξνέξρνληαη απφ εηδηθά 

εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ δελ ζεσξνχληαη άπια ζηνηρεία εθηφο θαη εάλ απηά είλαη θαηνρπξσκέλα κε 

λνκηθά δηθαηψκαηα. 

 Έλα άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν κπνξεί αλ αλαγλσξηζηεί κφλν εάλ ηα αλακελφκελα 

κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε πνπ απνδίδνληαη ζην ζηνηρείν ζα εηζξεχζνπλ ζηελ επηρείξεζε θαη αλ 

ην θφζηνο ηνπ ζηνηρείνπ κπνξεί λα ππνινγηζηεί κε αθξίβεηα. Ζ αξρηθή απνηίκεζε ηεο αμίαο ελφο 

άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ζα πξέπεη λα απνηειείηαη απφ ην αξρηθφ ηνπ θφζηνο. ηε πεξίπησζε 

αγνξάο άυινπ ζηνηρείνπ ην θφζηνο ηνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη φια ηα έμνδα πνπ έγηλαλ γηα ηελ 

απφθηεζε ηνπ. Απηά ηα έμνδα ζα πξέπεη λα είλαη κεησκέλα κε νπνηεζδήπνηε εθπηψζεηο ή 

επηζηξνθέο. ε πεξηπηψζεηο ζπγρσλεχζεσλ ή εμαγνξψλ πξέπεη λα εμεηάδεηαη εάλ ε απνηίκεζε ηνπ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ είλαη αμηφπηζηε γηα ζθνπνχο αλαγλψξηζεο. Ο θαιχηεξνο ηξφπνο 

εμαθξίβσζεο ηεο δίθαηεο αμίαο ηνπ απνηειεί ε ζχγθξηζε ηνπ κε ηελ αληίζηνηρε αμία ζε κηα ελεξγή 

αγνξά. Ωο ελεξγή αγνξά θαζνξίδεηαη, επί ζεσξεηηθνχ επηπέδνπ, ε αγνξά ζηελ νπνία φια ηα 

πξνζθεξφκελα πξντφληα είλαη νκνηνγελή, ππάξρνπλ πάληνηε δηαζέζηκνη γηα ζπλαιιαγή πσιεηέο 

θαη αγνξαζηέο θαη νη ηηκέο είλαη θαζνξηζκέλεο. Σν πξφηππν απηφ δελ αλαγλσξίδεη ηα άυια ζηνηρεία 

πνπ απνθηήζεθαλ εζσηεξηθά απφ κηα επηρείξεζε. ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ είλαη δχζθνιν λα 

θαζνξηζηεί αλ έλα άπιν ζηνηρείν δεκηνπξγήζεθε εζσηεξηθά, δελ κπνξεί λα αλαγλσξηζηεί σο άπιν. 

Βαζηθφ θξηηήξην γηα ηελ αλαγλψξηζε ηνπ απνηειεί ε δπλαηφηεηα εληνπηζκνχ θαη θαζνξηζκνχ ησλ 

ζηαδίσλ έξεπλα θαη αλάπηπμε σο μερσξηζηψλ ζηαδίσλ ην θάζε έλα. Δάλ δελ είλαη δπλαηφο ν 

δηαρσξηζκφο ησλ ζηαδίσλ απηψλ,ηφηε φια ηα έμνδα αλαγλσξίδνληαη σο έμνδα έξεπλαο. Σα έμνδα 

πνπ γίλνληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο έξεπλαο δελ αλαγλσξίδνληαη σο κέξνο ηνπ άπινπ ζηνηρείνπ 
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αιιά σο έμνδα θαη δηαγξάθνληαη απφ ηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο εληφο ηεο νπνίαο έρνπλ γίλεη. 

 Σα έμνδα πνπ επηηξέπεηαη λα αλαγλσξίδνληαη γηα ηε δεκηνπξγία ελφο άυινπ ζηνηρείνπ 

κπνξεί ελδεηθηηθά λα ηαμηλνκεζνχλ ζε δηάθνξα πιηθά θαη ππεξεζίεο, κηζζνί, εκεξνκίζζηα θαη φια 

ηα ζπλαθή έμνδα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα άκεζα κε ηελ δεκηνπξγία ηνπ ζηνηρείνπ, έμνδα 

θαηνρχξσζεο λνκηθψλ δηθαησκάησλ, γεληθά θαηαλεκεηέα έμνδα θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα. 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην άπιν ζηνηρείν πξνέξρεηαη απφ εμαγνξά άιιεο επηρείξεζεο, ηφηε ε αμία 

θηήζεο ηνπ ζα αληηζηνηρεί κε ηελ δίθαηε αμία ηνπ θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο εμαγνξάο. αλ δίθαηε 

αμία ηνπ κπνξεί λα θαζνξηζηεί κεηά απφ ππνθεηκεληθή εμέηαζε, ε πςειφηεξε αμία πνπ κπνξεί λα 

πξνζθεξζεί κέζα απφ ηελ αλνηθηή αγνξά γηα ηελ πψιεζε ηνπ ζηνηρείνπ ή ε ελδεηθηηθή ηηκή κηαο 

πξφζθαηεο ζπλαιιαγήο κέζα απφ ηελ αγνξά γηα παξφκνην ζηνηρείν ή ην χςνο ηεο αμίαο πνπ ζα 

κπνξνχζε λα θαηαβιεζεί θαηά ηελ εκεξνκελία εμαγνξάο κέζα απφ κηα αληηθεηκεληθή ζπλαιιαγή. 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην ζηνηρείν απνθηήζεθε κε δσξεάλ παξαρψξεζε απφ ην θξάηνο ή κε ηελ 

θαηαβνιή ζπκβνιηθνχ πνζνχ, ηφηε ε επηρείξεζε κπνξεί λα ην αλαγλσξίζεη ή ζηε δίθαηε αμία ηνπ ή 

ζην χςνο ηνπ ζπκβνιηθνχ πνζνχ πνπ θαηαβιήζεθε πιένλ νπνησλδήπνηε άκεζσλ εμφδσλ έρνπλ 

γίλεη γηα λα θαηαζηεί δπλαηή ε ρξήζε θαη ε νηθνλνκηθή εθκεηάιιεπζε ηνπ. Δάλ έλα άυιν ζηνηρείν 

απνθηεζεί θαηφπηλ αληαιιαγήο κε έλα άιιν εληειψο δηαθνξεηηθφ ζηνηρείν,ηφηε ε αμία ηνπ 

ζεσξείηαη ίζε κε ηελ δίθαηε αμία ηνπ ζηνηρείνπ κε ην νπνίν έρεη γίλεη ε αληαιιαγή. 

 Ζ γεληθή νδεγία ηνπ πξνηχπνπ θαζνξίδεη φηη κεηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ελφο άπινπ 

ζηνηρείνπ απηφ ζα πξέπεη λα εκθαλίδεηαη ζηα βηβιία ηεο επηρείξεζεο ζηελ αξρηθή αμία θηήζεσο 

κεησκέλν κε ηελ αληίζηνηρε πξφβιεςε γηα απφζβεζε. Μεηά ηελ αξρηθή ηνπ αλαγλψξηζε, ην 

ζηνηρείν ζα πξέπεη λα απεηθνλίδεηαη ζηε δίθαηε αμία ηνπ κεησκέλε κε ηελ αληίζηνηρε πξφβιεςε γηα 

απφζβεζε. Οπνηαδήπνηε δηαθνξά κεηαμχ ηεο αξρηθήο θαη ηεο δίθαηεο αμίαο ηνπ απνηειεί δηαθνξά 

επαλεθηίκεζεο,ε νπνία ζα πξέπεη λα αλαγλσξίδεηαη άκεζα. Ζ επαλεθηίκεζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ 

ζα πξέπεη λα επαλαιακβάλεηαη ηαθηηθά, έηζη ψζηε ε κεηαθεξφκελε αμία ηνπο λα κελ 

δηαθνξνπνηεζεί ζεκαληηθά απφ απηή πνπ ζα πξνέθππηε κέζα απφ ηε δίθαηε αμία ηνπο. ηε 

πεξίπησζε επαλεθηίκεζεο ελφο άπινπ ζηνηρείνπ ζα πξέπεη λα γίλεηαη επαλεθηίκεζε θαη ησλ 

ππνινίπσλ άπισλ ζηνηρείσλ ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο γηα ηα νπνία δελ έρεη γίλεη άιιε επαλεθηίκεζε 

ζην παξειζφλ, ην πιεφλαζκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ επαλεθηίκεζε κεηαθέξεηαη ζηε πίζησζε ηνπ 

ινγαξηαζκνχ απνζεκαηηθφ επαλεθηίκεζεο,εθηφο θαη αλ ζε πξνεγνχκελε επαλεθηίκεζε πξνέθπςε 

δεκία, νπφηε ην πιεφλαζκα κεηαθέξεηαη ζηα απνηειέζκαηα θαηά ηελ έθηαζε ηεο δεκηάο πνπ 

πξνέθπςε. Ζ κείσζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ επαλεθηίκεζε αλαγλσξίδεηαη σο έμνδν θαη 

κεηαθέξεηαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο ηεο επηρείξεζεο, εθηφο θαη αλ απφ πξνεγνχκελε 

επαλεθηίκεζε πξνέθπςε πιεφλαζκα, νπφηε ε κείσζε κεηαθέξεηαη ζην ινγαξηαζκφ απνζεκαηηθφ 

επαλεθηίκεζεο θαηά ηελ έθηαζε ηνπ απνζεκαηηθνχ πνπ ππάξρεη. 

 Απνζβέζεηο: Σν θάζε άπιν ζηνηρείν ζα πξέπεη λα απνζβέλεηαη ζπζηεκαηηθά θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο αλακελφκελεο σθέιηκεο ρξήζεο ηνπ. Ζ πεξίνδνο απηή δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη 

ζπλνιηθά ηα 20 ρξφληα απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν είλαη δηαζέζηκν. 

Αλαγλψξηζε ηεο απφζβεζεο ηνπ ζηνηρείνπ ζα πξέπεη πάληνηε λα ππνινγίδεηαη αλεμάξηεηα απφ ην 

αλ έρεη γίλεη επαλεθηίκεζε ηνπ ζηνηρείνπ ή φρη. Δάλ έρεη γίλεη επαλεθηίκεζε, ηφηε δηαθνξνπνηείηαη 

ην πνζφ ηεο εηήζηαο ζπζηεκαηηθήο απφζβεζεο θαη φρη ε δηάξθεηα ηεο αλακελφκελεο σθέιηκεο 

ρξήζεο ηνπ. Οη πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ε σθέιηκε ρξήζε ελφο άπινπ ζηνηρείνπ κπνξεί λα 

μεπεξάζεη ηα 20 έηε είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλεο θαη ζπάληεο θαη ζρεηίδνληαη βαζηθά κε ηελ εμαγνξά 

απνθιεηζηηθψλ δηθαησκάησλ εθκεηάιιεπζεο γηα ρξνληθή πεξίνδν πέξαλ ησλ 20 εηψλ. ηηο 

πεξηπηψζεηο απηέο κηα επηρείξεζε, ζα πξέπεη λα απνζβέλεη ην ζηνηρείν ζπζηεκαηηθά θαηά ηελ 

αλακελφκελε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο ρξήζεο ηνπ, λα γίλεηαη εηήζηα επαλεθηίκεζε ηεο αλαθηήζηκεο 

αμίαο ηνπ γηα ηπρφλ απψιεηεο θαη λα δίλεηαη επεμήγεζε ησλ ιφγσλ πνπ νδήγεζαλ ζηνλ ππνινγηζκφ 

ηεο σθέιηκεο ρξήζεο ηνπ πέξαλ ησλ 20 εηψλ, φπσο θαη ησλ παξαγφλησλ πνπ ζπλέηεηλαλ ζε απηφ. 

Ζ πξνηεηλφκελε κέζνδνο απφζβεζεο ησλ άπισλ ζηνηρείσλ είλαη ε εηήζηα δηαγξαθή βάζεη ζηαζεξνχ 

ζπληειεζηή κέζα απφ ην ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ ηεο επηρείξεζεο. Άιιεο κέζνδνη πνπ κπνξεί 

λα εθαξκνζηνχλ είλαη ε κέζνδνο ηεο θζίλνπζαο απφζβεζεο ή ε βάζε ησλ παξαγφκελσλ κνλάδσλ 
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σο πξνο ηελ αλακελφκελε ζπλνιηθή πνζφηεηα. Σέινο κπνξεί λα εθαξκνζηεί νπνηαδήπνηε κέζνδνο 

ζεσξείηαη ε θαηαιιειφηεξε θαη πνπ ζπκβαδίδεη κε ην ζρήκα άληιεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ 

σθειεκάησλ. Οπνηαδήπνηε φκσο κέζνδνο θαη λα εθαξκνζηεί, ζα πξέπεη λα είλαη ζηαζεξή γηα φιε 

ηελ αλακελφκελε σθέιηκε ρξήζε ηνπ ζηνηρείνπ,δηαθνξεηηθά ζα πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ νη νδεγίεο 

γηα ηελ αιιαγή ηεο αθνινπζνχκελεο ινγηζηηθήο αξρήο. Θεσξεηηθά, ε ππνιεηκκαηηθή αμία ελφο 

ζηνηρείνπ ζα πξέπεη λα είλαη κεδεληθή εθηφο θαη αλ ππάξρεη αλεηιεκκέλε ππνρξέσζε απφ ηξίηνλ 

γηα ηελ αγνξά ηνπ ζηνηρείνπ κε ηε ιήμε ηεο σθέιηκεο ρξήζεο ηνπ ή αλ ππάξρεη ελεξγφο αγνξά γηα 

ην ελ ιφγσ ζηνηρείν ε νπνία θαζνξίδεη θαη ηελ ππνιεηκκαηηθή ηνπ αμία. Σα θέξδε ή νη δεκίεο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ απφζπξζε ή ηελ πψιεζε ελφο ζηνηρείνπ πξέπεη λα αλαγλσξίδνληαη άκεζα ζην 

ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ εληφο ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ πνπ πξνέθπςε. 

 Γλσζηνπνηήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο: Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κηαο 

επηρείξεζεο αλαθνξηθά κε ηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ζα πξέπεη λα αλαθέξνπλ ηελ 

αλακελφκελε πεξίνδν ηεο σθέιηκεο ρξήζεο ηνπο, ην χςνο ηεο κεηθηήο κεηαθεξφκελεο αμίαο ηνπο, 

ην χςνο ηεο ζπζζσξεπκέλεο πξφβιεςεο γηα απφζβεζε, ηα πνζά ηεο εηήζηαο απφζβεζεο πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζην ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ ηεο επηρείξεζεο. Θα πξέπεη επίζεο λα παξέρνπλ 

αλάιπζε ηεο θίλεζεο ηνπ κεηαθεξφκελνπ ππνινίπνπ απφ ηελ αξρή θαη κέρξη ην ηέινο ηνπ έηνπο, 

πιεξνθνξίεο σο πξνο ην είδνο θαη ηελ επίδξαζε ησλ αιιαγψλ ζηνπο ινγηζηηθνχο ππνινγηζκνχο,πνπ 

πξνθάιεζαλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηα απνηειέζκαηα ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο θαη πξνήιζαλ απφ 

αιιαγέο ζηελ πεξίνδν ή ηε κέζνδν απφζβεζεο. Αθφκε ζα πξέπεη λα αλαθέξνπλ ηνπο ιφγνπο 

απφζβεζεο ελφο ζηνηρείνπ ζε πεξίνδν κεγαιχηεξε ησλ 20 εηψλ, ηπρφλ αλεηιεκκέλεο ππνρξεψζεηο 

γηα απφθηεζε άυισλ ζηνηρείσλ, λα πεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο σο πξνο ηα άπια ζηνηρεία κε 

εκπξάγκαηε βάζε. Δάλ έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν εκθαλίδεηαη κε αμία απφ επαλεθηίκεζε, ηφηε ζα 

πξέπεη αλαθέξνληαη ε εκεξνκελία ηεο επαλεθηίκεζεο, ε κεηαθεξφκελε αμία ηνπ θαη ε ππνηηζέκελε 

κεηαθεξφκελε αμία ηνπ, εάλ δελ είρε γίλεη ε επαλεθηίκεζε. Δπίζεο, θαηά ηελ παξνπζίαζε ηα άυια 

ζηνηρεία κπνξεί λα εκθαληζηνχλ σο ζχλνιν δχν νκάδσλ, απηά πνπ ε κεηαθεξφκελε αμία ηνπο είλαη 

ε αξρηθή θαη απηά πνπ έρνπλ επαλεθηηκεζεί. Σέινο, ζα πξέπεη λα πεξηέρεηαη ην ζπλνιηθφ πνζφ απφ 

έξεπλεο θαη αλάπηπμε πνπ έρνπλ δηαγξαθεί ζαλ έμνδα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο.
52 

 

 

3.31.2 Δ.Γ.Λ.-Άυια Πεξηνπζηαθά ηνηρεία. 

 χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο, ηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

απνηηκψληαη ζηελ ηηκή θηήζεο ηνπο θαη απνζβέλνληαη είηε ηζφπνζα κέζα ζην ρξφλν ηεο 

παξαγσγηθήο ρξεζηκφηεηάο ηνπο είηε ζηελ πεξίπησζε πνπ ην άπιν ζηνηρείν έρεη απφ ηνλ λφκν 

πξνζηαζία πεξηνξηζκέλεο δηάξθεηαο,κέζα ζην ρξφλν ηεο πεξηνξηζκέλεο απηήο δηάξθεηαο. 

 Ζ Διιεληθή Ννκνζεζία νξίδεη φηη ηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (έμνδα ηδξχζεσο θαη 

πξψηεο εγθαηαζηάζεσο, έμνδα αλαδηνξγαλψζεσο, ινηπά έμνδα ζπλδεδεκέλα κε ηελ απφθηεζε 

ελζσκάησλ παγίσλ ζηνηρείσλ θαη ηελ αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ σο θαη έμνδα έξεπλαο θαη 

αλαπηχμεσο) θεθαιαηνπνηνχληαη θαη απνζβέλνληαη ηζφπνζα κε αλψηαην φξην ηελ πεληαεηία. 

Οξηζκέλα άπια ζηνηρεία (δηθαηψκαηα εθκεηάιιεπζεο, άδεηεο ιεηηνπξγίαο) απνζβέλνληαη ζην ρξφλν 

ηεο παξαγσγηθήο δσήο ηνπο ή ζην ρξφλν ηεο λνκηθήο δηάξθεηάο ηνπο. Δπηπιένλ, νξηζκέλα έμνδα, 

φπσο ηα έμνδα ίδξπζεο θαη πξψηεο εγθαηάζηαζεο, ηα έμνδα θηήζεο αθηλήησλ, ραξαθηεξίδνληαη απφ 

ηνλ λφκν σο έμνδα πνιπεηνχο απφζβεζεο θαη απνζβέλνληαη ηκεκαηηθά θαη ηζφπνζα κε αλψηαην 

φξην ηα 5 έηε. Δπίζεο, νη δαπάλεο επηζηεκνληθήο θαη ηερλνινγηθήο έξεπλαο είηε εθπίπηνπλ 

νιφθιεξεο θαηά ην ρξφλν ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ηνπο είηε αλ αθνξνχλ πάγην εμνπιηζκφ, 

απνζβέλνληαη ζε 3 ρξφληα. 

 

 

3.31.3 Γηαθνξέο κεηαμχ Διιεληθήο Ννκνζεζίαο θαη Γ.Λ.Π 38 

                                                 
52 http://www.taxheaven.gr/pages/ias/load/7808 
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 Σν παξφλ Πξφηππν θαζνξίδεη ηξεηο πξνυπνζέζεηο, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα ζπληξέρνπλ 

ζπλνιηθά, γηα λα θαηαρσξεζεί έλα άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Απηέο είλαη: 

-Αλαγλσξηζηκφηεηα ηνπ ζηνηρείνπ  

-Έιεγρνο ηνπ ζηνηρείνπ απφ ηελ επηρείξεζε  

-Πξνζδνθία απφθηεζεο κειινληηθψλ νηθνλνκηθψλ σθειεηψλ απφ ην ζηνηρείν. 

Αληίζεηα, ε Διιεληθή Ννκνζεζία δελ ζέηεη ζαθείο θαλφλεο θαηαρψξεζεο, παξά κφλν ην άπιν 

ζηνηρείν θαηαρσξείηαη φηαλ πξνζδνθάηε φηη ζα πξνζθέξεη έξγν καθξάο αμηνπνίεζεο. 

 ην Πξφηππν γίλεηαη ζαθήο δηαρσξηζκφο κεηαμχ Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο θαη νξίδεηαη φηη νη 

δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ηελ έξεπλα βαξχλνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεσο ζηελ νπνία 

πξαγκαηνπνηνχληαη, ελψ ην θφζηνο αλάπηπμεο ππάξρεη δπλαηφηεηα, εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη 

πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδεη ην Πξφηππν, λα εγγξάθεηαη σο θφζηνο θηήζεο ηνπ άπινπ ζηνηρείνπ. ηελ 

Διιεληθή Ννκνζεζία δελ ππάξρνπλ ζαθείο θαλφλεο δηαρσξηζκνχ ησλ δαπαλψλ εξεπλψλ απφ ηηο 

δαπάλεο αλάπηπμεο. πγθεθξηκέλα, νξίδεηαη φηη ην θφζηνο ησλ εξεπλψλ αλάπηπμεο θαηά ην κέξνο 

πνπ απνδεηθλχεηαη φηη αθνξά πξαγκαηηθή παξαγσγή έξγνπ καθξνρξφληαο αμηνπνηήζεσο 

εγγξάθεηαη ζην ελεξγεηηθφ ηνπ ηζνινγηζκνχ ζηελ θαηεγνξία ησλ άπισλ ζηνηρείσλ. Δλψ, ην θφζηνο 

ηεο ιεηηνπξγίαο εξεπλψλ θαη αλάπηπμεο, θαηά ην κέξνο πνπ δελ απνδεηθλχεηαη φηη αθνξά 

πξαγκαηηθή παξαγσγή έξγνπ καθξνρξφληαο αμηνπνηήζεσο,κεηαθέξεηαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο 

ρξήζεσο ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη. 

 Όζνλ αθνξά ηελ απφζβεζε ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ην Πξφηππν νξίδεη φηη 

απνζβέλνληαη ζηε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπο,κε εμαίξεζε ην θφζηνο ησλ άπισλ ζηνηρείσλ 

κε απξνζδηφξηζηε δηάξθεηα δσήο πνπ δελ ππνβάιιεηαη ζε απφζβεζε, αιιά ππφθεηηαη ζε έιεγρν 

απνκείσζεο, ηνπιάρηζηνλ εηεζίσο. Σν ΔΓΛ νξίδεη φηη ηα δηθαηψκαηα βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο 

απνζβέλνληαη κε ηζφπνζεο εηήζηεο απνζβέζεηο κέζα ζην ρξφλν ηεο παξαγσγηθήο ρξεζηκφηεηαο 

θάζε άπινπ ζηνηρείνπ, ελψ νη ινηπέο αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο απνζβέλνληαη κε ηζφπνζεο εηήζηεο 

απνζβέζεηο κέζα ζην ρξφλν πνπ θαζνξίδεηαη ζπκβαηηθά γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ άπινπ 

ζηνηρείνπ. 

 Σέινο, ελψ ε ππεξαμία ζχκθσλα κε ην Πξφηππν δελ ππνβάιιεηαη ζε απφζβεζε, αιιά 

ειέγρεηαη γηα απνκείσζε ηεο αμίαο, ε Διιεληθή Ννκνζεζία νξίδεη φηη ε ππεξαμία απνζβέλεηαη είηε 

εθάπαμ ζηε ρξήζε πνπ θαηαρσξήζεθε ζηα βηβιία, είηε ηκεκαηηθά θαη ηζφπνζα ζε κία κέγηζηε 

πεξίνδν πέληε εηψλ.53 

 

 

3.32.1 Γ.Λ.Π 39-Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα:Αλαγλώξηζε θαη επηκέηξεζε. 

 Σν παξφλ Πξφηππν αληηθαζηζηά ην ΓΛΠ 39 (αλαζεσξεκέλν ην 2000) Υξεκαηννηθνλνκηθά 

Μέζα: Καηαρψξεζε θαη Απνηίκεζε θαη ζα πξέπεη λα εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο 

πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2005. Σν πξφηππν απηφ θαζνξίδεη ηηο αξρέο επί ησλ 

νπνίσλ πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ε αλαγλψξηζε θαη απνηίκεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ, θαζψο 

θαη ηηο πιεξνθνξίεο θαη γλσζηνπνηήζεηο πνπ πξέπεη λα παξέρνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

γηα ηα κέζα απηά. Οη απαηηήζεηο γλσζηνπνίεζεο πιεξνθνξηψλ γηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα 

παξαηίζεληαη ζην ΓΠΥΑ 7 Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο. Σν πξφηππν εθαξκφδεηαη 

ζε ζπκβάζεηο αγνξαπσιεζίαο αγαζψλ πνπ δελ απνηεινχλ κέξνο ησλ ζπλεζηζκέλσλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο θαη ε παξάδνζε-παξαιαβή δελ απνηειεί φξν ηεο ζχκβαζεο. 

 Ο γεληθφο θαλφλαο ηνπ πξνηχπνπ θαζνξίδεη φηη φια ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα πξέπεη λα 

απνηηκψληαη θαηά ηελ αξρηθή ηνπο αλαγλψξηζε ζηελ ηηκή θφζηνπο πνπ ζεσξείηαη σο ε δίθαηε αμία 

ηνπ ηηκήκαηνο πνπ δφζεθε ή παξειήθζε θαηά ηελ ζπλαιιαγή. ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε 

δίθαηε αμία ζηεξίδεηαη ζηηο ηηκέο ηεο αγνξάο,νη νπνίεο δελ είλαη δπλαηφ λα θαζνξηζηνχλ κε 

αμηνπηζηία θαη αθξίβεηα ηφηε σο δίθαηε αμία ηνπ ηηκήκαηνο ππνινγίδεηαη ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ 

αλακελφκελσλ κειινληηθψλ εηζπξάμεσλ ή πιεξσκψλ, πξνεμνθιεκέλσλ κε ηα αληίζηνηρα επηηφθηα 

                                                 
53 http://dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/14632/3/TsiligkiriIoannaMsc2011.pdf 

http://dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/14632/3/TsiligkiriIoannaMsc2011.pdf
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πνπ βξίζθνληαη ζε ηζρχ ζηελ αγνξά, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην απνηέιεζκα ζα ήηαλ ζεκαληηθά 

δηαθνξεηηθφ εάλ εθαξκνδφηαλ ζπληειεζηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε παξφκνηεο πεξηπηψζεηο. 

Δμαίξεζε ζηηο γεληθέο νδεγίεο απνηίκεζεο ηνπ πξνηχπνπ θαη ηα νπνία ζα πξέπεη λα απνηηκψληαη 

ζηελ ηηκή θηήζεσο ηνπο, ηεινχλ ηα δάλεηα θαη απαηηήζεηο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί απφ ηελ 

επηρείξεζε θαη δελ δηαηεξνχληαη γηα ιφγνπο εκπνξίαο, ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ 

γηα ηα νπνία δελ πξνζδηνξίδεηαη νπνηαδήπνηε αμία ζηελ αγνξά, νη επελδχζεηο πνπ δελ 

έρνπλεκεξνκελία ιήμεσο θαζψο θαη νη δφζεηο πνπ δηαηεξνχληαη κέρξη ηε ιήμε ηνπο, νη νπνίεο ζα 

πξέπεη λα ηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο ηνπο. 

 Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ ή παζεηηθνχ δηαθξίλνληαη ζε ηέζζεξηο βαζηθέο 

θαηεγνξίεο. Ωο βάζε ηεο δηάθξηζεο απηήο θαζνξίδεηαη ν ηξφπνο ηαμηλφκεζεο γηα ζθνπνχο 

παξνπζίαζεο ησλ κέζσλ απηψλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κηαο επηρείξεζεο θαζψο θαη ν 

ινγηζηηθφο ρεηξηζκφο ηνπ θέξδνπο ή ηεο δεκίαο πνπ ζα πξνθχςεη κέζα απφ ηελ απνηίκεζε ή 

πινπνίεζε ηνπο. Οη θαηεγνξίεο απηέο είλαη: 

-Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ ή παζεηηθνχ πνπ δηαηεξνχληαη γηα εκπνξηθνχο ιφγνπο 

-Δπελδχζεηο πνπ δηαηεξνχληαη κέρξη ηε ιήμε ηνπο 

-Γάλεηα θαη εηζπξαθηέα πνζά πνπ δεκηνπξγήζεθαλ κέζα απφ ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο 

-Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ δηαζέζηκα πξνο πψιεζε. 

 Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ ή παζεηηθνχ πνπ δηαηεξνχληαη γηα εκπνξηθνχο 

ιφγνπο. Ο φξνο αλαθέξεηαη ζηα ζηνηρεία είλαη πνπ έρνπλ αγνξαζηεί ή δεκηνπξγεζεί κε απψηεξν 

ζηφρν ην εκπνξηθφ θέξδνο πνπ πηζαλφ λα πξνθχςεη κέζα απφ βξαρππξφζεζκεο δηαθπκάλζεηο ηηκψλ 

ή ηνπ κηθηνχ πεξηζσξίνπ θέξδνπο. Θεσξείηαη δεδνκέλν φηη κηα επηρείξεζε θαηέρεη ηα ζηνηρεία απηά 

γηα εκπνξηθνχο ιφγνπο, εθηφο θαη αλ έρεη θαζνξηζηεί φηη πξφθεηηαη γηα αληηζηαζκηζηηθνχο ιφγνπο. 

 Δπελδχζεηο πνπ δηαηεξνχληαη κέρξη ηε ιήμε ηνπο. Απνηεινχλ ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ κε 

εκεξνκελία ιήμεσο, ηα νπνία ε επηρείξεζε δελ πξνηίζεηαη λα πνπιήζεη, αιιά λα ηα δηαηεξήζεη 

κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηνπο. Μηα επηρείξεζε δελ ζεσξείηαη δηαηεζεηκέλε λα δηαηεξήζεη 

ζπγθεθξηκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα κέρξη ηε ιήμε ηνπο, εάλ πξφθεηηαη λα ηα ξεπζηνπνηήζεη 

κειινληηθά ρσξίο φκσο λα έρεη θαζνξίζεη ηελ ρξνληθή πεξίνδν, αλ ε επηρείξεζε είλαη έηνηκε θαη 

δηαηεζεηκέλε λα ηα ξεπζηνπνηήζεη γηα θάιπςε αλαγθψλ ξεπζηφηεηαο ή ιφγσ αιιαγήο ησλ 

επηηνθίσλ, ηνπ δείθηε απνδνηηθφηεηαο θαη ησλ ηζνηηκηψλ ζπλαιιάγκαηνο θαη φηαλ ν εθδφηεο έρεη 

ην δηθαίσκα εμφθιεζεο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ ζε ζεκαληηθά ρακειφηεξε αμία απφ ηελ 

απνζβεζκέλε αμία ηνπο. Δπηπιένλ, κηα επηρείξεζε ζεσξείηαη φηη δελ είλαη ζε ζέζε λα ηα δηαηεξήζεη 

κέρξη ηε ιήμε ηνπο, εάλ δελ δηαζέηεη ηα αλαγθαία ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα γηα ηελ δηαηήξεζε ηνπο 

ή έρνπλ πξνθχςεη δηάθνξνη πεξηνξηζκνί, λνκηθνί ή θνξνινγηθνί, πνπ δελ επλννχλ ηελ δηαηήξεζε 

ηνπο κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεο. 

 Γάλεηα θαη εηζπξαθηέα πνζά πνπ δεκηνπξγήζεθαλ κέζα απφ ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο 

επηρείξεζεο. Απνηεινχλ ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ κε ηελ παξνρή, κέζα απφ ηνπο 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχο πφξνπο ηεο επηρείξεζεο, απ' επζείαο ζε ηξίηνπο, κεηξεηψλ, αγαζψλ ή 

ππεξεζηψλ θαη ηα νπνία δεκηνχξγεζαλ νθεηιέηεο ηεο επηρείξεζεο. Δπίζεο, ζηελ πξνθεηκέλε 

πεξίπησζε, νη απαηηήζεηο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί δελ δηαηεξνχληαη γηα εκπνξηθνχο ιφγνπο, 

δειαδή πξνο δηάζεζε ζην εγγχο κέιινλ. Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα απηήο ηεο κνξθήο δελ έρνπλ 

εκεξνκελία ιήμεο θαη ηαμηλνκνχληαη μερσξηζηά απφ ηα ππφινηπα ζηνηρεία γηα ζθνπνχο 

παξνπζίαζεο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη πεξηπηψζεηο απηέο αθνξνχλ θπξίσο ρξεψζηεο 

εκπνξίνπ,δάλεηα πξνζσπηθνχ θιπ. Ζ απφθηεζε ζπκθεξφλησλ ζε νθεηιέο ηξίησλ,πνπ 

δεκηνπξγήζεθαλ απφ άιινπο ρξεκαηνδφηεο, δελ ζεσξνχληαη φηη πξνέξρνληαη εζσηεξηθά, κέζα απφ 

ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο πφξνπο ηεο επηρείξεζεο αιιά φηη έρνπλ αγνξαζηεί θαη έηζη δελ 

εκπίπηνπλ ζηελ θαηεγνξία απηή θαη ηαμηλνκνχληαη σο δηαζέζηκα πξνο πψιεζε ή εκπνξία, ή σο 

ζηνηρεία πνπ ζα δηαηεξεζνχλ κέρξη ηε ιήμε ηνπο. 

 Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ δηαζέζηκα πξνο πψιεζε. Όια ηα ζηνηρεία 

ελεξγεηηθνχ πνπ δελ αλήθνπλ ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο θαη δελ απνηεινχλ 

δάλεηα ή απαηηήζεηο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί εζσηεξηθά απφ ηελ επηρείξεζε. Ζ κέζνδνο 
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απνηίκεζεο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ δελ ραξαθηεξίδεηαη φηη δηαηεξείηαη 

κέρξη ηε ιήμε ηνπ,ζα πξέπεη λα αληηθαζίζηαηαη κε απηή ηεο δίθαηεο αμίαο. Δάλ νη ιφγνη γηα ηνπο 

νπνίνπο ε απνηίκεζε ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ βαζηδφηαλ ζηε δίθαηε αμία ηνπ,δελ 

πθίζηαηαη πιένλ, ηφηε ε απνηίκεζε ηνπ ζα πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο φπνπ,ζαλ 

αλαπφζβεζην θφζηνο, εθιακβάλεηαη ε αλαπφζβεζηε δίθαηε αμία ηνπ θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο 

αιιαγήο. 

 Όια ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία παζεηηθνχ ζα πξέπεη κεηά ηελ αξρηθή ηνπο 

αλαγλψξηζε λα απνηηκψληαη κε βάζε ην αλαπφζβεζην θφζηνο ηνπο, εθηφο απφ ηα παξάγσγα 

ππνρξεψζεσλ θαη ηα ζηνηρεία παζεηηθνχ πνπ δηαηεξνχληαη γηα εκπνξηθνχο ιφγνπο,ηα νπνία ζα 

πξέπεη λα απνηηκψληαη ζηε δίθαηε αμία ηνπο. Παξάγσγα ππνρξεψζεσλ πνπ ζα πξέπεη λα 

εμνθιεζνχλ κε ηελ παξάδνζε ηίηισλ ζπκκεηνρήο, κε ηνπο νπνίνπο είλαη ζπλδεδεκέλα θαη δελ είλαη 

εηζεγκέλνη ζην ρξεκαηηζηήξην, ζα πξέπεη λα απνηηκψληαη ζηελ πξαγκαηηθή ηνπο αμία, γηα ην ιφγν 

φηη δελ κπνξεί λα θαζνξηζηεί κε αθξίβεηα θαη αμηνπηζηία ε δίθαηε αμία ηνπο. 

 Ζ αλαγλψξηζε δεκηνπξγίαο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ ζηα ινγηζηηθά βηβιία ηεο 

επηρείξεζεο, επηηξέπεηαη κφλν φηαλ δεκηνπξγείηαη ή νινθιεξψλεηαη ε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο 

επηρείξεζεο κε ην ηξίην πξφζσπν. Ζ αλαγλψξηζε ζπλαιιαγήο πνπ αθνξά ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα 

ζηα ινγηζηηθά βηβιία κηαο επηρείξεζεο κπνξεί λα γίλεη κε δχν δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο. Οη ηξφπνη 

απηνί βαζίδνληαη ζην κε πνηα ηηκή ζα αλαγλσξηζζνχλ απηά ζηα βηβιία ηεο επηρείξεζεο,αλ ζα 

ππνινγηζζνχλ δειαδή κε ηελ αμία θηήζεσο ή κε ηελ ηηκή απνηίκεζεο ηνπο, θαηά ηελ εκεξνκελία 

εκπνξίαο, ε νπνία απνηειεί ηελ εκεξνκελία πνπ ε επηρείξεζε δεζκεχεηαη λα αγνξάζεη ή λα 

πσιήζεη έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Ο φξνο ινγηζηηθνπνίεζε θαηά ηελ εκεξνκελία πνξείαο, 

αλαθέξεηαη ζηελ αλαγλψξηζε ηνπ ζηνηρείνπ πνπ αγνξάδεη θαη ηεο ππνρξέσζεο πνπ δεκηνπξγείηαη 

παξάιιεια θαηά ηελ εκεξνκελία εκπνξίαο ή ζηελ αλαίξεζε ηεο αλαγλψξηζεο ηνπ ζηνηρείνπ πνπ 

πσιείηαη θαη αλαγλψξηζε ηεο νθεηιήο ηνπ αγνξαζηή ζηελ εκεξνκελία ζπλαιιαγήο. Βάζεη ηεο 

κεζφδνπ απηήο, ε αλαγλψξηζε ζηα βηβιία ηεο επηρείξεζεο γίλεηαη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο 

δέζκεπζεο ηεο επηρείξεζεο,φπνπ ρξεψλεηαη ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν θαη πηζηψλεηαη ε ππνρξέσζε 

πνπ δεκηνπξγήζεθε. Οπνηνδήπνηε απνηέιεζκα απνηίκεζεο, θέξδνο ή δεκία, πξνθχπηεη γηα ηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα πνπ εκθαλίδνληαη ζηε δίθαηε αμία ηνπο,απηφ ρξεψλεηαη ή πηζηψλεηαη ζην 

ινγαξηαζκφ ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ θαη πηζηψλεηαη ή ρξεψλεηαη ν αληίζηνηρνο 

ινγαξηαζκφο ηδίσλ ζπκθεξφλησλ ή απνηειέζκαηα ρξήζεσο αλαιφγσο ηελ πεξίπησζε. Ζ 

εκεξνκελία δηαθαλνληζκνχ, απνηειεί ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία γίλεηαη ε παξάδνζε ελφο 

ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ απφ ή πξνο ηελ επηρείξεζε. Ο φξνο ινγηζηηθνπνίεζε θαηά ηελ εκεξνκελία 

δηαθαλνληζκνχ αλαθέξεηαη ζηελ αλαγλψξηζε ηνπ ζηνηρείνπ θαηά ηελ εκεξνκελία κεηαβίβαζεο ηνπ 

πξνο ηελ επηρείξεζε θαη ζηελ αλαίξεζε ηεο αλαγλψξηζεο ηνπ ζηνηρείνπ πνπ κεηαβηβάδεηαη ή 

κεηαθέξεηαη απφ ηελ επηρείξεζε. Οπνηαδήπνηε δηαθνξνπνίεζε ζηε δίθαηε αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ κεηαμχ ησλ εκεξνκεληψλ εκπνξίαο θαη δηαθαλνληζκνχ ζα αλαγλσξηζηεί θαηά ηελ 

εκεξνκελία ηεο εμφθιεζεο. Βάζεη ηεο κεζφδνπ απηήο ε αλαγλψξηζε ζηα βηβιία ηεο επηρείξεζεο 

γίλεηαη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο παξάδνζεο ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ. Μηα επηρείξεζε 

κπνξεί λα εθαξκφζεη νπνηαδήπνηε απφ ηηο δχν κεζφδνπο,κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα ηελ εθαξκφδεη 

ζηαζεξά ζηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ, απφ ηε κηα ρξήζε ζηελ άιιε. 

 Σν θέξδνο ή ε δεκία πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ απνηίκεζε ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ 

ιφγσ δηαθνξνπνίεζεο ηεο δίθαηεο αμίαο ηνπ, ζα πξέπεη λα αλαγλσξίδεηαη κε ηνλ πην θάησ 

πεξηγξαθφκελν ηξφπν, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη απηφ δελ απνηειεί αληηζηαζκηζηηθφ κέηξν. Δάλ ην 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν δηαηεξείηαη γηα ζθνπνχο εκπνξίαο, ηφηε νπνηνδήπνηε θέξδνο ή δεκία ζα 

πξέπεη λα αλαγλσξίδεηαη άκεζα ζην ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ ηεο ρξήζεσο εληφο ηεο νπνίαο έρεη 

δεκηνπξγεζεί. Αλ δηαηεξείηαη γηα δηάζεζε γηα πψιεζε, ηφηε νπνηνδήπνηε θέξδνο ή δεκία πξνθχπηεη 

απφ ηελ απνηίκεζε κπνξεί λα αλαγλσξηζηεί είηε άκεζα ζην ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ ηεο 

ρξήζεσο εληφο ηεο νπνίαο έρεη δεκηνπξγεζεί,είηε άκεζα ζηα ίδηα θεθάιαηα ηεο επηρείξεζεο θαζ' 

φιε ηε δηάξθεηα πνπ ην κέζν απηφ δηαηεξείηαη απφ ηελ επηρείξεζε. Οπνηνδήπνηε θέξδνο ή δεκία 

πξαγκαηνπνηεζεί θαηά ηελ πιήξε εμφθιεζε ή είζπξαμε ηνπ, ζα πξέπεη λα ζπκςεθηζηεί κε ην 



81 

ζχλνιν ησλ ζπζζσξεπκέλσλ απνηειεζκάησλ απνηίκεζεο πνπ βξίζθεηαη ζηα ίδηα θεθάιαηα ηεο 

επηρείξεζεο, νπνηνδήπνηε ππφινηπν λα κεηαθεξζεί ζην ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο εληφο 

ηεο νπνίαο έρεη δεκηνπξγεζεί. Οπνηνδήπνηε απνηέιεζκα θέξεηαη ζηα ίδηα θεθάιαηα ζα πξέπεη λα 

εκθαλίδεηαη επηπιένλ θαη ζηελ θαηάζηαζε κεηαβνιήο ηδίσλ θεθαιαίσλ. Σν θέξδνο ή δεκία πνπ 

πξνέξρεηαη απφ ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα πνπ έρνπλ αλαγλσξηζηεί ζηα βηβιία ηεο επηρείξεζεο ζε 

ηηκέο θφζηνπο, ζα πξέπεη λα αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο. 

 Όηαλ ε κεηαθεξφκελε αμία ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ 

αλακελφκελε αλαθηήζηκε αμία ηνπ, ε δηαθνξά απηή απνηειεί δεκία γηα ηελ επηρείξεζε,ν 

ινγηζηηθφο ρεηξηζκφο ηεο νπνίαο εμαξηάηαη απφ ηνλ ηξφπν απνηίκεζεο ηνπ πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ,δειαδή έρεη απνηηκεζεί ζε αμία θηήζεσο-θφζηνπο ή ζηε δίθαηε αμία ηνπ. ηηο 

πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν έρεη αλαγλσξηζηεί ή εκθαλίδεηαη ζε αμία 

θηήζεσο, ζα πξέπεη λα απνηηκεζεί ζηελ πξνεμνθιεκέλε ηξέρνπζα αμία ηνπ, αλ πξφθεηηαη γηα 

καθξνπξφζεζκν ρξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν ή ζηελ ηξέρνπζα αμία, αλ πξφθεηηαη γηα βξαρππξφζεζκν 

κέζν θαη νπνηαδήπνηε δεκηά πξνθχςεη απφ ηελ κεηαθεξφκελε αμία ηνπ, ζα πξέπεη λα αλαγλσξηζηεί 

άκεζα ζηα απνηειέζκαηα ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο κε αληίζηνηρε πίζησζε ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ 

κέζνπ ή ελφο πξνζσξηλνχ ινγαξηαζκνχ πξνβιέςεσλ. Δάλ κειινληηθά πξνθχςεη αλάθηεζε 

νπνηνπδήπνηε πνζνχ ηεο δεκηάο πνπ έρεη πξνβιεθζεί,ηφηε ζα πξέπεη λα κεησζεί αλάινγα θαη ε 

δεκία πνπ έρεη αλαγλσξηζηεί ζηα απνηειέζκαηα ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο. Σν ηειηθφ πνζφ ηνπ κέζνπ 

κεηά ηελ αλάθηεζε δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην αξρηθφ ππφινηπν πξηλ απφ ηελ αλαγλψξηζε ηεο 

δεκίαο πνπ έγηλε ζε πξνεγνχκελε ρξήζε. ε πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ 

κέζν έρεη αλαγλσξηζηεί θαη εκθαλίδεηαη ζηε δίθαηε αμία ηνπ, ηφηε νπνηαδήπνηε δεκηά έρεη 

αλαγλσξηζηεί ζην παξειζφλ ζηελ θαζαξή ζέζε ηεο επηρείξεζεο, ζα πξέπεη λα κεηαθεξζεί ζηα 

απνηειέζκαηα ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο εάλ ππάξρεη νπνηαδήπνηε έλδεημε φηη ε ελ ιφγσ δεκία ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί. Ο ινγηζηηθφο απηφο ρεηξηζκφο, ηζρχεη αθφκε θαη ζηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο 

ην ελ ιφγσ κέζν δελ έρεη ξεπζηνπνηεζεί. 

 ηελ παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κηαο επηρείξεζεο ζα πξέπεη λα 

πεξηέρνληαη φια ηα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο φπσο θαζνξίδνληαη θαη γηα ην πξφηππν 32. Μαδί κε 

ηηο ππφινηπεο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ δειψλεηαη φηη αθνινπζνχληαη απφ ηελ επηρείξεζε, ζα πξέπεη λα 

πεξηιακβάλνληαη φιεο νη ζεκαληηθέο πξνυπνζέζεηο θαη κέζνδνη πνπ εθαξκφζηεθαλ γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ ηεο δίθαηεο αμίαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ. Θα 

πξέπεη λα αλαθέξνπλ εάλ ηα θέξδε ή νη δεκίεο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ αιιαγή ηεο δίθαηεο αμίαο 

ησλ δηαζεζίκσλ πξνο πψιεζε έρνπλ κεηαθεξζεί ζηελ θαζαξή ζέζε ηεο επηρείξεζεο θαη αλ νη 

αγνξέο θαη πσιήζεηο γηα θάζε κία απφ ηηο ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ 

έρνπλ αλαγλσξηζηεί θαηά ηελ εκεξνκελία αγνξάο ή εμφθιεζεο ηνπο. Όζνλ αθνξά ηα 

αληηζηαζκηζηηθά κέηξα, νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πξέπεη λα πεξηέρνπλ πεξηγξαθή ησλ ζηφρσλ 

θαη ηεο πνιηηηθήο ηεο δηαρείξηζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ γηα θάζε ζεκαληηθή 

ζπλαιιαγή, φπσο θχζε ηνπ θηλδχλνπ,ρξνληθή δηάξθεηα θάιπςεο θαη ην αλακελφκελν πνζνζηφ ηνπ 

δηαζθαιηδφκελνπ κέζνπ. Γηα ην θέξδνο ή ηε δεκία πνπ πξνέθπςε απφ ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα 

δηαζέζηκα πξνο πψιεζε θαη έρνπλ αλαγλσξηζηεί ζηελ θαζαξή ζέζε ηεο επηρείξεζεο, ζα πξέπεη λα 

αλαθέξεηαη ην χςνο ηνπ πνζνχ πνπ έρεη αλαγλσξηζηεί θαη νπνηνδήπνηε πνζφ έρεη κεηαθεξζεί απφ 

ηελ θαζαξή ζέζε ζην ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ ηεο ρξήζεσο. Αθφκε, ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη 

νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο δελ ήηαλ δπλαηή ε απνηίκεζε ζηε δίθαηε αμία, ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

κέζσλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ απνζβεζκέλε κεηαθεξφκελε αμία ηνπο. 

 Δπίζεο, ζα πξέπεη λα πεξηέρεηαη εηδηθή αλαθνξά γηα ζεκαληηθά έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη 

δεκίεο πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο θαη πεξηιακβάλνληαη ζην ινγαξηαζκφ 

απνηειεζκάησλ ή ζηελ θαζαξή ζέζε, αλαθέξνληαο,ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ εζφδσλ θαη ησλ εμφδσλ 

μερσξηζηά θαη ηα πξαγκαηνπνηζέληα ή κε θέξδε ή δεκίεο απφ ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα πνπ είλαη 

δηαζέζηκα πξνο πψιεζε θαη πξνέξρνληαη απφ απνηίκεζε ηεο δίθαηεο αμίαο ηνπο ή απφ αλαίξεζε 

αλαγλψξηζεο θαη πεξηιακβάλνληαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο επηρείξεζεο. Δάλ ε απνηίκεζε ελφο 

κέζνπ δηαθνξνπνηήζεθε ζηελ κεηαθεξφκελε αμία ηνπ απφ ηελ δίθαηε, ηφηε ζα πξέπεη λα δνζνχλ 
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επεμεγήζεηο γηα ηνπο ιφγνπο πνπ νδήγεζαλ ζηελ απφθαζε απηή. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 

επηρείξεζεο πνπ ζπλάπηεη δάλεην ζα πξέπεη λα παξέρνπλ ηε κεηαθεξφκελε αμία ησλ κέζσλ πνπ 

δφζεθαλ σο εγγχεζε, φπσο θαη νπνηνπζδήπνηε ζεκαληηθνχο φξνπο θαη ζπλζήθεο ζρεηηδφκελεο κε 

ηελ εγγχεζε. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ δαλεηζηή πξέπεη λα αλαθέξνπλ ηε δίθαηε αμία ησλ 

εγγπήζεσλ πνπ έγηλαλ απνδεθηέο θαη αλ είλαη δηαπξαγκαηεχζηκεο ρσξίο ηελ χπαξμε νπνηαζδήπνηε 

παξάβαζεο απφ πιεπξάο δαλεηδφκελνπ, ηε δίθαηε αμία ησλ εγγπήζεσλ πνπ πσιήζεθαλ ή 

δηαπξαγκαηεχηεθαλ θαη νπνηνπο ζεκαληηθνχο φξνπο ή ζπλζήθεο πεξηέρνληαη ζηηο εγγπήζεηο.
54 

 

 

3.32.2 Γηαθνξέο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο θαη Γ.Λ.Π 39. 

 χκθσλα κε ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία, φια ηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ 

θαηαρσξνχληαη ζην θφζηνο θηήζεο ην νπνίν αληηπξνζσπεχεη ην ηκήκα πνπ εηζπξάρζεθε ε 

πιεξψζεθε ελψ ηα παξεπφκελα έμνδα θηήζεο είηε θεθαιαηνπνηνχληαη θαη απνζβέλνληαη εληφο 

5εηίαο είηε εμνδνπνηνχληαη. Με βάζε φκσο ην Πξφηππν, ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία 

ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ αξρηθά θαηαρσξνχληαη ζην θφζηνο θηήζεο ην νπνίν πξνζδηνξίδεηαη ηελ 

εχινγε αμία ηνπ ηηκήκαηνο ην νπνίν πιεξψζεθε ή εηζπξάρζεθε θαη ζπκπεξηιακβάλεη φια ηα 

παξεπφκελα έμνδα αγνξάο ε πιεξσκήο. 

 Δπίζεο, δελ ππάξρεη δηάηαμε ζρεηηθή ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία πνπ λα νξίδεη 

ζπγθεθξηκέλα ηελ ινγηζηηθή θαη ηελ απνηίκεζε ησλ παξαγψγσλ θαη πξάμεσλ αληηζηάζκηζεο. Οη 

ειιεληθέο ηξάπεδεο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο εθαξκφδνπλ ηελ κέζνδν ησλ δεδνπιεπκέλσλ γηα ηελ 

ινγηζηηθή παξαθνινχζεζε ησλ παξαγψγσλ θαη έρνπλ εκκέζσο πηνζεηήζεη ηελ ηαθηηθή λα κελ 

αλαγλσξίδνπλ ηε γεληθή αληηζηάζκηζε θηλδχλνπ. Όια απηά ζε αληίζεζε κε απηά πνπ νξίδεη ην 

Πξφηππν γηα ηα παξάγσγα. 

 Καηά ην Πξφηππν, νη ρνξεγήζεηο αληηκεησπίδνληαη σο ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη 

ππφθεηληαη ζε απνηίκεζε. Οη δηαθνξέο απφ ηελ απνηίκεζε κεηαθέξνληαη θαηά πεξίπησζε 

απνηειέζκαηα ή ππφ πξνυπνζέζεηο απεπζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε. Καηά ην ΔΓΛ δελ 

πεξηιακβάλεηαη δηάηαμε γηα απνηίκεζε ρνξεγήζεσλ, θαλφλεο απνηίκεζεο ησλ ρξενγξάθσλ πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηα ΓΛΠ θαη πνπ θαηά θαλφλα παξαπέκπνπλ ζηελ εχινγε αμία θαηά ηελ εκέξα 

απνηίκεζεο, κπνξνχλ λα δεκηνπξγνχλ ηφζν ζεηηθέο (θέξδνο), φζν θαη αξλεηηθέο δηαθνξέο (δεκία) 

απφ ηελ απνηίκεζε. Σν ΔΓΛ πξνβιέπεη απνηίκεζε ζπλνιηθά ρακειφηεξε ηηκή κεηαμχ ηηκήο 

θηήζεο θαη ηξέρνπζαο.Αθφκε κε ην Πξφηππν, ηα θέξδε θαη νη δεκίεο απφ απνηίκεζε ρξενγξάθσλ 

κεηαθέξνληαη θαηά θαλφλα ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο, ελψ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο κπνξεί 

λα κεηαθέξνληαη απεπζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε. Απφ ηελ άιιε, κε βάζε ηνλ Κ.Φ.Δ, ε δεκία πνπ 

ηπρφλ πξνθχπηεη απφ ηελ απνηίκεζε ρξενγξάθσλ δελ εθπίπηεη απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα αιιά 

κεηαθέξεηαη ζε εηδηθνχο ινγαξηαζκνχο απνζεκαηηθψλ Απνζεκαηηθά απφ Υξεφγξαθα πξνο 

ζπκςεθηζκφ κε θέξδε απφ πψιεζε ρξενγξάθσλ ή απφ αληαιιαγή-ιήςε δσξεάλ ρξενγξάθσλ κε 

βάζε ηηο δηαηάμεηο λφκσλ πεξί αλαπξνζαξκνγήο ηεο αμίαο ησλ αθηλήησλ. Κέξδνο απφ απνηίκεζε 

δελ λνείηαη κε βάζε ηηο ηζρχνπζεο θνξνινγηθέο δηαηάμεηο. 

 Ζ ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ηνπ  Πξνηχπνπ θαη ηεο ηζρχνπζαο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο 

έγθεηηαη ζην φηη, ζχκθσλα κε ην πξψην, ηα παξάγσγα εκθαλίδνληαη ζηνλ Ηζνινγηζκφ θαη 

απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο,ελψ ε ηζρχνπζα θνξνινγηθή λνκνζεζία πεξηιακβάλεη δηαηάμεηο 

κφλν γηα ηε θνξνιφγεζε ησλ πξαγκαηνπνηζέλησλ θεξδψλ απφ πξάμεηο ή ζπκβάζεηο επί παξαγψγσλ 

θαη γηα ηελ έθπησζε ηεο πξαγκαηνπνηζείζαο δεκίαο απφ πξάμεηο ή ζπκβάζεηο παξαγψγσλ κφλν 

φηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ζθνπνχο αληηζηάζκηζεο.
55 

 

 

3.33.1 Γ.Λ.Π 40-Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα. 

 Σν παξφλ Πξφηππν θαζνξίδεη ηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζείηαη γηα ηα 
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αθίλεηα πνπ θαηέρεη ή λνηθηάδεη κία επηρείξεζε κε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε, θαη ηα νπνία δελ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο κέζα ζηα πιαίζηα ηεο επηρείξεζεο,αιιά είηε 

απνθέξνπλ εηζφδεκα κέζσ ηεο κίζζσζήο ηνπο,είηε θαηέρνληαη γηα ελίζρπζε θεθαιαίνπ. Δπίζεο, ην 

Πξφηππν πξαγκαηεχεηαη ηνλ ηξφπν απνηίκεζεο κίαο επέλδπζεο ζε αθίλεηα. Δπίζεο, θαζνξίδεη ηηο 

γλσζηνπνηήζεηο ζρεηηθά κε ηηο Δπελδχζεηο ζε Αθίλεηα πνπ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζηηο 

Δπεμεγεκαηηθέο εκεηψζεηο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Σν πξφηππν, δελ αλαθέξεηαη ζε 

επελδχζεηο ζε αθίλεηα πνπ θαηέρνληαη γηα ζθνπνχο ηδηφρξεζεο ή γηα πψιεζε εληφο ησλ 

ζπλεζηζκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο. 

 Σν Γ.Λ.Π νξίδεη σο Δπέλδπζε ζε αθίλεηα, ηα αθίλεηα (γήπεδα,θηίξηα ή κέξε θηηξίσλ) πνπ 

θαηέρνληαη απφ ηνλ ηδηνθηήηε ή ηνλ κηζζσηή κε βάζε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε,πξνθεηκέλνπ λα 

απνθνκίδνληαη κηζζψκαηα ή απνηεινχλ θεθαιαηαθή ελίζρπζε θαη φρη γηα ιεηηνπξγηθή ρξήζε. 

Δπίζεο, νξίδεηαη φηη αθίλεηα ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ κία αλαινγία πνπ θαηέρεηαη γηα λα 

απνθέξνπλ ελνίθηα θαη κία άιιε αλαινγία πνπ θαηέρεηαη γηα παξαγσγηθή ρξήζε, πξέπεη λα 

ινγηζηηθνπνηνχληαη μερσξηζηά. Οη γεληθέο νδεγίεο ηνπ πξνηχπνπ θαζνξίδνπλ φηη νη επελδχζεηο ζε 

αθίλεηα ζα πξέπεη θαηά ηελ αξρηθή ηνπο αλαγλψξηζε λα απνηηκψληαη ζε αμία θηήζεσο πιένλ 

νπνησλδήπνηε ζπλαθψλ εμφδσλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπλαιιαγήο, φπσο είλαη ε ηηκή αγνξάο, ηα 

δηθεγνξηθά έμνδα θιπ. ηπρφλ ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα πνπ πξνθχπηνπλ απφ δαλεηζκφ πνπ έιαβε 

ρψξα γηα ηελ αγνξά ηνπ αθηλήηνπ αλαγλσξίδνληαη σο έμνδα κέζα ζηελ πεξίνδν πνπ έρνπλ 

επηηεπρζεί θαη δελ ζεσξνχληαη σο κέξνο ηεο αμίαο θηήζεσο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Οη 

δαπάλεο πνπ έγηλαλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν αθίλεην κεηά ηελ απφθηεζε ηνπ,αλαγλσξίδνληαη σο 

θεθαιαηνπρηθέο δαπάλεο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα απμήζνπλ ηα αλακελφκελα κειινληηθά 

νηθνλνκηθά νθέιε θαη ηελ αξρηθά αλακελφκελε νηθνλνκηθή απφδνζε. Μέζνδνη απνηίκεζεο 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απφ επελδχζεηο: 

α)Μέζνδνο δίθαηεο αμίαο. Δάλ κηα επηρείξεζε απνθαζίζεη λα απνηηκήζεη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

απφ επελδχζεηο κε απηή ηε κέζνδν, ηφηε νπνηαδήπνηε δηαθνξά πξνθχςεη, θέξδνο ή δεκηά, 

κεηαθέξεηαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο ζηελ νπνία αληηζηνηρεί. Ο θαζνξηζκφο ηεο δίθαηεο αμίαο 

ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ κπνξεί λα πξνέξρεηαη απφ ηελ αμία πνπ αληηπξνζσπεχεηαη απφ 

αληηθεηκεληθή ζπλαιιαγή ή απφ απηή πνπ κπνξεί λα θαζνξηζηεί κέζσ ηεο ελεξγνχο αγνξάο γηα 

παξφκνηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία,ζηελ ίδηα πεξηνρή θαη θαηάζηαζε. ηνλ θαζνξηζκφ ηεο δίθαηεο 

αμίαο ελφο ζηνηρείνπ πεξηιακβάλνληαη θαη νη νπνηεζδήπνηε ππάξρνπζεο εγθαηαζηάζεηο,φπσο είλαη 

νη αλειθπζηήξεο ή ε επίπισζε,νη νπνίεο φκσο δελ ζεσξνχληαη φηη πξνζηίζεληαη ζηελ δίθαηε αμία 

ηνπ ζηνηρείνπ. Όηαλ έλα ζηνηρείν έρεη αξρηθά απνηηκεζεί κε ηε κέζνδν ηεο δίθαηεο αμίαο, ε κέζνδνο 

απηή εθαξκφδεηαη πάληνηε κέρξη ηελ πψιεζε ή ηελ πιήξε απφζβεζε ηνπ. 

β)Μέζνδνο θφζηνπο. Με ηε κέζνδν απηή ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο πξέπεη λα 

απνηηκψληαη ζηελ ηηκή θηήζεσο κεησκέλε κε ηελ πξφβιεςε γηα απφζβεζε,ζχκθσλα θαη κε ηηο 

γεληθέο νδεγίεο ηνπ ΓΛΠ 16. Δάλ ππάξμεη νπνηαδήπνηε αιιαγή ζηε ρξήζε ελφο πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ, ζα πξέπεη λα απνραξαθηεξηζηεί θαη λα ηαμηλνκεζεί ζηελ θαηεγνξία πνπ αλήθεη κε βάζε 

ηελ θαηλνχξγηα ηνπ ρξήζε. Όηαλ γίλεηαη αιιαγή ζηε ρξήζε ελφο ζηνηρείνπ απφ επέλδπζε ζε 

ηδηφρξεζε ή θαη ην αληίζεην, απηφ ζα πξέπεη λα απνηηκάηαη ζηε δίθαηε αμία ηνπ θαηά ηελ 

εκεξνκελία ηεο αιιαγήο. Δάλ κε ηελ αιιαγή απηή ραξαθηεξίδεηαη σο επέλδπζε πξνο πψιεζε θαη 

γίλνληαη πξφζζεηεο θεθαιαηνπρηθέο δαπάλεο γηα ην ζθνπφ απηφ, ηφηε ζα πξέπεη λα απνηηκεζεί κε 

βάζε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ ΓΛΠ 2 σο απφζεκα, δηαθνξεηηθά ππάγεηαη ζηηο πξνβιέςεηο ηνπ ΓΛΠ 16 

πνπ αλαθέξεηαη ζηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Δάλ έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, κε νπνηαδήπνηε 

κνξθή θη αλ έρεη ηαμηλνκεζεί, απνηηκάηαη κε ηε κέζνδν ηνπ θφζηνπο, ηφηε νη παξαπάλσ αιιαγέο 

γίλνληαη κε βάζε ηε κεηαθεξφκελε αμία ηνπ θαη δελ γίλεηαη νπνηαδήπνηε απνηίκεζε. 

 ηελ παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κηαο επηρείξεζεο, γηα ηα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία πνπ απνθηήζεθαλ βάζεη κίζζσζεο ζα πξέπεη λα παξέρνληαη νη πιεξνθνξίεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζην ΓΛΠ 17, ελψ γηα ηα ππφινηπα ζηνηρεία, αλεμάξηεηα απφ ηε κέζνδν απνηίκεζεο 

ηνπο, πξέπεη λα αλαθέξνληαη ηα θξηηήξηα βάζεη ησλ νπνίσλ έγηλε ε δηάθξηζε ησλ ζηνηρείσλ ζε 

ζηνηρεία πξνο επέλδπζε ή πξνο ηδηφρξεζε, ε κέζνδνο θαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ εθαξκφζηεθαλ γηα 
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ηελ απνηίκεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζηε δίθαηε αμία ηνπο. Αθφκε, ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη 

εάλ ε απνηίκεζε ζηε δίθαηε αμία έγηλε απφ εθηηκεηή πνπ είρε ηα απαηηνχκελα απφ ην λφκν 

πξνζφληα, ηα έζνδα ή έμνδα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ θαη 

πξνέξρνληαη απφ κηζζψζεηο επελδχζεσλ, νη ηπρφλ πεξηνξηζκνί πνπ πθίζηαληαη σο πξνο ηελ πψιεζε 

ηνπο θαη νη ζεκαληηθέο ζπκβάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε απηά,φπσο είλαη νη ζπκβάζεηο αγνξάο. Όηαλ ε 

απνηίκεζε βαζίδεηαη ζηε δίθαηε αμία, ζα πξέπεη λα παξέρνληαη πιεξνθνξίεο πνπ λα αηηηνινγνχλ 

ηελ δηαθνξνπνίεζε ηνπ ππνινίπνπ έλαξμεο ρξήζεσο κε απηφ ηεο ιήμεο. ηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο 

νπνίεο ε απνηίκεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ επέλδπζεο βαζίδεηαη ζηε κέζνδν πνπ 

ππνδεηθλχεηαη απφ ην ΓΛΠ 16, ζα πξέπεη λα παξέρνληαη επηπιένλ πεξηγξαθή ηνπ ζηνηρείνπ ζην 

νπνίν έγηλε ε επέλδπζε, πιεξνθνξίεο γηα ηελ απνηίκεζε, δειαδή ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε 

δίθαηε αμία δελ κπνξνχζε λα θαζνξηζηεί κε αμηνπηζηία, γηα ηηο πσιήζεηο αλαθνξά ηνπ γεγνλφηνο 

φηη ε πψιεζε δελ βαζίζηεθε ζηε δίθαηε αμία, αλαθνξά ηνπ κεηαθεξφκελνπ θαηά ηελ πψιεζε 

ππνινίπνπ θαη αλαθνξά ηνπ θέξδνπο ή ηεο δεκίαο πνπ έρεη αλαγλσξηζηεί. Όηαλ ε απνηίκεζε 

βαζίδεηαη ζηε κέζνδν θφζηνπο ηφηε ζα πξέπεη λα παξέρνληαη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

εθαξκνδφκελε κέζνδν απνζβέζεσλ θαη ηελ αλακελφκελε σθέιηκε πεξίνδν ρξήζεο ή ηνλ 

ζπληειεζηή απφζβεζεο, ηε ζπκθσλία κεηαμχ ηνπ κεηαθεξφκελνπ ππνινίπνπ απφ ηελ πξνεγνχκελε 

ρξήζε θαη απηνχ πνπ πξνέθπςε ζην ηέινο ηεο ρξήζεο, αλαθέξνληαο ηηο αγνξέο, θεθαιαηνπνηήζεηο 

εμφδσλ, απνθηήζεηο απφ ζπγρσλεχζεηο, πσιήζεηο, απνζβέζεηο, ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο απφ 

κεηαηξνπή νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ νηθνλνκηθήο κνλάδαο εμσηεξηθνχ θαη ηηο κεηαβνιέο πνπ 

πξνέθπςαλ απφ ηνλ ραξαθηεξηζκφ απφ ηδηφρξεζε ζε πψιεζε θιπ
56 

 

 

3.33.2 Δ.Γ.Λ.-Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα. 

 χκθσλα κε ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία δελ ππάξρεη μερσξηζηή απεηθφληζε ησλ αθηλήησλ πνπ 

θαηέρνληαη γηα επέλδπζε, ή απνηεινχλ θεθαιαηνπρηθή ελίζρπζε. Οξίδεηαη κφλν φηη αθίλεηα, ηα 

νπνία απνθέξνπλ έζνδα, ππφθεηληαη ζε απφζβεζε, ελψ ε εθηίκεζε ηεο αμίαο ησλ παγίσλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ εηζθέξνληαη ζηελ επηρείξεζε απφ ηνπο κεηφρνπο γίλεηαη απφ εηδηθή 

επηηξνπή, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 9 ηνπ Ν. 2190/1920. 
 

 

3.33.3 Γηαθνξέο κεηαμχ Διιεληθήο Ννκνζεζίαο θαη Γ.Λ.Π 40. 

 Σν ΔΓΛ δηαθξίλεη κφλν φια ηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζε ιεηηνπξγηθά (εληφο 

εθκεηάιιεπζεο) θαη κε ιεηηνπξγηθά (εθηφο εθκεηάιιεπζεο) θαη νξίδεη φηη κε ιεηηνπξγηθά είλαη ηα 

πάγηα ζηνηρεία πνπ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη παξαγσγηθά γηα ηηο αλάγθεο ηεο βαζηθήο επαγγεικαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο,νχηε γηα ηηο παξεπφκελεο αζρνιίεο ηεο. εκεηψλεηαη 

φκσο, φηη σο εθηφο εθκεηάιιεπζεο ην ΔΓΛ ζεσξεί κφλν ηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ δελ 

έρνπλ ηεζεί αθφκε ζε ιεηηνπξγία ή απηά πνπ ηέζεθαλ εθηφο ιεηηνπξγίαο θαη απηά πνπ δελ 

εθκεηαιιεχνληαη, αιιά θαηέρνληαη γηα κειινληηθή ρξήζε ή γηα πψιεζε. Δπνκέλσο, ηα 

εθκηζζνχκελα αθίλεηα, ηα νπνία ην ΓΛΠ 40 ζεσξεί αθίλεηα επέλδπζεο, ε Διιεληθή Ννκνζεζία ηα 

ζεσξεί αθίλεηα εθκεηάιιεπζεο, αθνχ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε παξεπφκελεο αζρνιίεο ηεο επηρείξεζεο. 

 

 

 

3.34.1 Γ.Λ.Π 41-Γεσξγία. 

 Ο ζθνπφο ηνπ παξφληνο Πξνηχπνπ είλαη λα πξνδηαγξάςεη ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ θαη ηηο 

γλσζηνπνηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηε αγξνηηθή δξαζηεξηφηεηα. Σν πξφηππν απηφ αλαθέξεηαη ζηνπο 

δηάθνξνπο ινγηζηηθνχο ρεηξηζκνχο θαη ζηελ παξνπζίαζε ησλ ηδηαίηεξσλ ζηνηρείσλ πνπ κπνξεί λα 

πξνθχπηνπλ ιφγσ ηεο θχζεσο ησλ εξγαζηψλ,ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ε 
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θχξηα αζρνιία ηνπο είλαη ε γεσξγία θαη ε θηελνηξνθία. Οη νδεγίεο ηνπ πξνηχπνπ απηνχ θαιχπηνπλ 

ηα ζεκεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ δξαζηεξηφηεηα απηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ,πνπ είλαη νη δηάθνξνη 

δσληαλνί νξγαληζκνί, δειαδή ηα βηνινγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία,ηα πξντφληα ή πξψηεο χιεο πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηα βηνινγηθά ζηνηρεία θαη νη θξαηηθέο παξνρέο θαη ρνξεγίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα 

βηνινγηθά ζηνηρεία. 

 Ωο Γεσξγηθή Δθκεηάιιεπζε νξίδεηαη ε δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε απφ κία επηρείξεζε ηεο 

κεηαηξνπήο ησλ βηνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζε γεσξγηθφ πξντφλ ή ζε επηπιένλ βηνινγηθά 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Σν Βηνινγηθφ Πεξηνπζηαθφ ηνηρείν νξίδεηαη ζαλ έλα δψν ή θπηφ. Όηαλ ζα 

γίλεη ε αξρηθή αλαγλψξηζε ελφο βηνινγηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ζηα ινγηζηηθά βηβιία ηεο 

επηρείξεζεο, απηφ ζα πξέπεη λα απνηηκεζεί ζηε δίθαηε αμία ηνπ, κεησκέλε κε ηπρφλ έμνδα πνπ 

αλακέλεηαη λα ππάξμνπλ θαηά ηε ζηηγκή ηεο πψιεζεο ηνπο. Ζ αξρή απηή ζα πξέπεη λα εθαξκφδεηαη 

θαη γηα ηα πξντφληα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα βηνινγηθά ζηνηρεία. Ο θαζνξηζκφο ηεο δίθαηεο αμίαο 

ηνπο ζηεξίδεηαη ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο, ηελ ειηθία ηνπο θαη δηάθνξα άιια 

ζπγθεθξηκέλα ζεκεία αλαγλψξηζεο ηνπο. ηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ν θαζνξηζκφο ηεο 

δίθαηεο αμίαο ελφο βηνινγηθνχ ζηνηρείνπ δελ είλαη εθηθηφο γηα δηάθνξνπο ιφγνπο, ηφηε απηφ ζα 

πξέπεη λα απνηηκεζεί ζε ηηκή θφζηνπο θαη λα δηαηεξεζεί ζε απηή ηελ αμία, κείνλ νπνηαδήπνηε 

πξφβιεςε γηα απφζβεζε κέρξη λα είλαη δπλαηφο ν εληνπηζκφο θαη θαζνξηζκφο ηεο δίθαηεο αμίαο 

ηνπ. Απηφ είλαη πνιχ πηζαλφ λα δεκηνπξγεζεί θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ηνπ βηνινγηθνχ 

ζηνηρείνπ ζηα βηβιία ηεο επηρείξεζεο, φκσο δελ κπνξεί λα ζπκβαίλεη θαη κεηά ηελ αξρηθή 

αλαγλψξηζε, γηαηί έρεη ήδε εληνπηζηεί θαη θαζνξηζηεί ε δίθαηε αμία ηνπ. Σν θέξδνο ή ε δεκία πνπ 

κπνξεί λα πξνθχςεη απφ ηελ απνηίκεζε ησλ βηνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζα πξέπεη λα 

αλαγλσξίδνληαη άκεζα ζηα απνηειέζκαηα ηεο επηρείξεζεο κέζα ζηε ρξήζε πνπ έρνπλ εληνπηζηεί. 

Οη θξαηηθέο παξνρέο θαη ρνξεγήζεηο γηα βηνινγηθά ζηνηρεία,πνπ έρνπλ απνηηκεζεί ζηε δίθαηε αμία 

ηνπο θαη πνπ έρνπλ παξαρσξεζεί ρσξίο πεξηνξηζκνχο, ζα πξέπεη λα αλαγλσξηζηνχλ ζηα 

απνηειέζκαηα ηεο επηρείξεζεο σο έζνδν ηεο ρξήζεσο εληφο ηεο νπνίαο έρεη δεκηνπξγεζεί ε 

απαίηεζε. Δάλ ε θξαηηθή ρνξεγία έρεη παξαρσξεζεί θάησ απφ ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο θαη 

πξνυπνζέζεηο, ηφηε ζα πξέπεη λα αλαγλσξηζηεί σο έζνδν ηεο επηρείξεζεο εληφο ηεο ρξήζεσο θαηά 

ηελ νπνία έρνπλ ιήμεη νη φξνη ή πξνυπνζέζεηο. Δάλ ε θξαηηθή ρνξεγία έρεη παξαρσξεζεί γηα 

βηνινγηθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ απνηηκεζεί ζηελ ηηκή θφζηνπο, εθαξκφδνληαη νη νδεγίεο ηνπ 

πξνηχπνπ 20 ζρεηηθά κε ηηο θξαηηθέο ρνξεγίεο. 

 Σέινο θάζε επηρείξεζε γεσξγηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζα πξέπεη λα γλσζηνπνηεί ηα αθφινπζα 

ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο: 

-Σν ζπλνιηθφ θέξδνο ή δεκία πνπ πξνέθπςε απφ ηελ απνηίκεζε ζε εχινγεο αμίεο ησλ βηνινγηθψλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή ηνπο απνηίκεζε 

-Θα πξέπεη λα γίλεηαη δηαρσξηζκφο ησλ βηνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζε θαηεγνξίεο, θαζψο 

θαη ηελ θχζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ γηα θάζε θαηεγνξία 

-Πνζνηηθά ζηνηρεία γηα ηελ θίλεζε θάζε θαηεγνξίαο βηνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ,θαζψο 

θαη ην πξντφλ πνπ παξάρζεθε απφ απηέο κέζα ζηελ ρξήζε 

-Σνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ηεο εχινγεο αμίαο 

-Σηο ηπρφλ επηβαξχλζεηο ή δεζκεχζεηο πνπ ππάξρνπλ πάλσ ζηα βηνινγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη 

ηελ γεσξγηθή παξαγσγή 

-πκθσλία ηεο θίλεζεο ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ βηνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζηελ αξρή 

θαη ηελ ιήμε θάζε πεξηφδνπ 

-Σελ πεξηγξαθή πεξηπηψζεσλ φπνπ ε εχινγε αμία δελ κπνξεί λα κεηξεζεί αμηφπηζηα 

-Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ θχζε, ηηο αλεθπιήξσηεο ππνρξεψζεηο θαη ηπρφλ κεηψζεηο ζηηο αμίεο 

ησλ θξαηηθψλ επηρνξεγήζεσλ.
57 
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3.34.2 Γηαθνξέο κεηαμχ Διιεληθήο Ννκνζεζίαο θαη Γ.Λ.Π 41.  

  Όζνλ αθνξά δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ πξνηχπνπ απηνχ κε ηηο Διιεληθέο ινγηζηηθέο αξρέο,ζα 

πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη δελ ππάξρνπλ, αθνχ δελ ππάξρνπλ ζρεηηθέο δηαηάμεηο επί ηνπ ζέκαηνο 

ζηνλ Διιεληθφ Νφκν. 

 

 

 

Κεθ. 4 Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο. 
 

4.1.1 Γ.Π.Υ.Π 1-Πξώηε Δθαξκνγή ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. 

 Ο ζθνπφο ηνπ παξφληνο Πξνηχπνπ είλαη λα εμαζθαιίζεη φηη νη πξψηεο νηθνλνκηθέο 

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

θαηαζηάζεηο κηαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο γηα ηκήκα ηεο πεξηφδνπ πνπ θαιχπηεηαη απφ ηηο 

πξναλαθεξφκελεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηέρνπλ πςειήο πνηφηεηαο πιεξνθφξεζε πνπ: 

α)παξέρεη δηαθάλεηα ζηνπο ρξήζηεο θαη είλαη ζπγθξίζηκε γηα φιεο ηηο πεξηφδνπο πνπ 

παξνπζηάδνληαη 

β)παξέρεη έλα θαηάιιειν ζεκείν εθθίλεζεο γηα ηε ινγηζηηθή ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α) 

γ)κπνξεί λα παξαρζεί κε θφζηνο ην νπνίν δελ ππεξβαίλεη ηα νθέιε. 

 Μηα νηθνλνκηθή νληφηεηα εθαξκφδεη ην Πξφηππν απηφ: 

α)ζηηο πξψηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαηαξηηζκέλεο ζχκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Α. 

β)ζε θάζε ελδηάκεζε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε πνπ παξνπζηάδεη ζχκθσλα κε ην Γ.Λ.Π. 34 Δλδηάκεζε 

Οηθνλνκηθή Αλαθνξά γηα ηκήκα ηεο πεξηφδνπ πνπ θαιχπηεηαη απφ ηηο πξψηεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηεο θαηαξηηζκέλεο ζχκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Α. 

 Οη πξψηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κηαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο θαηαξηηζκέλεο ζχκθσλα 

κε ηα Γ.Π.Υ.Α. είλαη νη πξψηεο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο ε νηθνλνκηθή 

νληφηεηα πηνζεηεί ηα Γ.Π.Υ.Α. κε ξεηή θαη ρσξίο επηθπιάμεηο δήισζή ηεο ζε απηέο γηα ηε 

ζπκκφξθσζή ηεο κε απηά. Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαηαξηηζκέλεο ζχκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Α. 

ζπληζηνχλ ηηο πξψηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κηαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο αλ γηα παξάδεηγκα ε 

νηθνλνκηθή νληφηεηα: 

-παξνπζίαζε ηηο πην πξφζθαηεο πξνεγνχκελεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ζχκθσλα κε εζληθέο 

απαηηήζεηο νη νπνίεο δελ ζπκθσλνχλ απφ θάζε άπνςε κε ηα Γ.Π.Υ.Α 

-θαηάξηηζε νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Α. απνθιεηζηηθά γηα εζσηεξηθή ρξήζε, 

ρσξίο λα ηεζνχλ ζηε δηάζεζε ησλ ηδηνθηεηψλ ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο ή άιισλ ρξεζηψλ εθηφο 

ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο 

-θαηάξηηζε έλα παθέην αλαθνξάο ζχκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Α. γηα ζθνπνχο ελνπνίεζεο, ρσξίο λα 

θαηαξηίζεη πιήξεηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο φπσο νξίδεηαη ζην Γ.Λ.Π. 1 

-δελ παξνπζίαζε νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηηο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο. 

 Σν παξφλ Πξφηππν δελ εθαξκφδεηαη φηαλ κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα: 

-παχεη λα παξνπζηάδεη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηηο εζληθέο απαηηήζεηο, έρνληαο 

πξνεγνπκέλσο παξνπζηάζεη απηέο αιιά θαη άιιεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ πεξηείραλ ξεηή θαη 

ρσξίο επηθχιαμε δήισζε γηα ζπκκφξθσζε πξνο ηα Γ.Π.Υ.Α. 

-παξνπζίαζε νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ην πξνεγνχκελν έηνο ζχκθσλα κε ηηο εζληθέο απαηηήζεηο θαη 

νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απηέο πεξηείραλ ξεηή θαη ρσξίο επηθπιάμεηο δήισζε γηα ζπκκφξθσζε 

πξνο ηα Γ.Π.Υ.Α 

-παξνπζίαζε νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο πνπ πεξηείραλ ξεηή θαη ρσξίο 

επηθπιάμεηο δήισζε γηα ζπκκφξθσζε πξνο ηα Γ.Π.Υ.Α., έζησ θαη αλ νη ειεγθηέο δηαηχπσζαλ 

παξαηήξεζε ζηελ έθζεζε ηνπ ειέγρνπ ηνπο γηα απηέο ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
58 
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4.1.2 Γ.Π.Υ.Π 2-Παξνρέο πνπ εμαξηώληαη από ηελ αμία ησλ κεηνρώλ. 

 θνπφο ηνπ παξφληνο Πξνηχπνπ είλαη λα θαζνξίζεη ηελ παξνπζίαζε νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ 

ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο φηαλ αλαιακβάλεη λα δηελεξγήζεη ζπλαιιαγή πνπ αθνξά παξνρέο πνπ 

εμαξηψληαη απφ ηελ αμία ησλ κεηνρψλ. Δηδηθφηεξα, απαηηεί λα θαηαρσξίδνληαη νη επηδξάζεηο ησλ 

ζπλαιιαγψλ πνπ αθνξνχλ παξνρέο πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αμία ησλ κεηνρψλ ζηα απνηειέζκαηα 

θαη ζηελ θαζαξή ζέζε ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εμφδσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ζπλαιιαγέο φπνπ παξέρνληαη κεηνρηθά δηθαηψκαηα πξναίξεζεο ζηνπο 

εξγαδφκελνπο. 

 Μηα νηθνλνκηθή νληφηεηα εθαξκφδεη ην παξφλ Πξφηππν ζηε ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε φισλ 

ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ αθνξνχλ παξνρέο πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αμία ησλ κεηνρψλ φπσο: 

-ζπλαιιαγέο πνπ αθνξνχλ παξνρέο πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αμία ησλ κεηνρψλ θαη δηαθαλνλίδνληαη 

κε ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο φπνπ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα ιακβάλεη αγαζά ή ππεξεζίεο σο 

αληάιιαγκα γηα ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο ηεο ίδηαο ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο 

-ζπλαιιαγέο πνπ αθνξνχλ παξνρέο πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αμία ησλ κεηνρψλ θαη δηαθαλνλίδνληαη 

ζε κεηξεηά, φπνπ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα απνθηά αγαζά θαη ππεξεζίεο αλαιακβάλνληαο 

ππνρξεψζεηο έλαληη απηνχ πνπ παξέρεη εθείλα ηα αγαζά θαη ππεξεζίεο γηα πνζά πνπ βαζίδνληαη 

ζηελ ηηκή (ή ηελ αμία) ησλ κεηνρψλ ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο ή άιισλ ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ ηεο 

νηθνλνκηθήο νληφηεηαο 

-ζπλαιιαγέο φπνπ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα ιακβάλεη ή απνθηά αγαζά ή ππεξεζίεο θαη νη φξνη ηεο 

ζπκθσλίαο παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα είηε ζηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα είηε ζηνλ πξνκεζεπηή εθείλσλ 

ησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ λα επηιέμεη αλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα ζα δηαθαλνλίζεη ηνηο κεηξεηνίο 

(ή κε άιια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία) ή κέζσ ηεο έθδνζεο ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ. 

 Όζνλ αθνξά ηηο γλσζηνπνηήζεηο επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ε νηθνλνκηθή νληφηεηα 

γλσζηνπνηεί πιεξνθνξίεο πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ λα 

θαηαλνήζνπλ ηε θχζε θαη ηελ έθηαζε ησλ πθηζηάκελσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ζπκθσληψλ 

παξνρψλ πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αμία ησλ κεηνρψλ.
59 

 

 

4.1.3 Γ.Π.Υ.Π 3-πλελώζεηο Δπηρεηξήζεσλ. 

 θνπφο ηνπ παξφληνο Πξνηχπνπ είλαη ε βειηίσζε ηεο ζπλάθεηαο, αμηνπηζηίαο θαη 

ζπγθξηζηκφηεηαο ησλ ζηνηρείσλ πνπ παξέρεη κηα αλαθέξνπζα νληφηεηα ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο 

θαηαζηάζεηο,γηα κηα ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ θαη ηηο επηδξάζεηο ηεο. Γηα ηελ επίηεπμή ηνπ, ην 

Πξφηππν ζέηεη αξρέο θαη απαηηήζεηο σο πξνο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν απνθηψλ: 

α)αλαγλσξίδεη θαη επηκεηξά ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο ηα αλαγλσξίζηκα απνθηψκελα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία,ηηο αλαιεθζείζεο ππνρξεψζεηο θαζψο θαη ηπρφλ κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο 

ζηνλ απνθηψκελν 

β)αλαγλσξίδεη θαη επηκεηξά ηελ ππεξαμία πνπ απνθηήζεθε ζηε ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ ή ην 

θέξδνο κηαο αγνξάο επθαηξίαο 

γ)πξνζδηνξίδεη πνηεο πιεξνθνξίεο πξέπεη λα γλσζηνπνηήζεη ψζηε νη ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αμηνινγήζνπλ ηε θχζε θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή 

επίδξαζε ηεο ζπλέλσζεο επηρεηξήζεσλ. 

 Σν παξφλ Πξφηππν δελ εθαξκφδεηαη: 

α)ζηελ ίδξπζε θνηλνπξαμίαο 

β)ζηελ απφθηεζε πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή νκάδαο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ δελ απνηεινχλ 

επηρείξεζε. ε πεξηπηψζεηο φπσο απηή, ν απνθηψλ ζα δηαπηζηψζεη θαη ζα αλαγλσξίζεη ηα 

επηκέξνπο αλαγλσξίζηκα απνθηεζέληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ ησλ 
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πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηνλ νξηζκφ θαη ηα θξηηήξηα αλαγλψξηζεο άπισλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζην Γ.Λ.Π. 38:Άπια Πεξηνπζηαθά ηνηρεία) θαη ηηο αλαιεθζείζεο 

ππνρξεψζεηο. Σν θφζηνο ηεο νκάδαο ζα επηκεξηζηεί ζηα επηκέξνπο αλαγλσξίζηκα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο κε βάζε ηηο ζρεηηθέο ηνπο εχινγεο αμίεο θαηά ηελ εκεξνκελία αγνξάο. 

πλαιιαγή ηέηνηνπ είδνπο δελ θαηαιήγεη ζε ππεξαμία. 

γ)ζπλέλσζε νηθνλνκηθψλ νληνηήησλ ή επηρεηξήζεσλ θάησ απφ θνηλφ έιεγρν. 

 Μηα νηθνλνκηθή νληφηεηα ζα ινγηζηηθνπνηεί θάζε ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ κε ηελ εθαξκνγή 

ηεο κεζφδνπ απφθηεζεο φπνπ απαηηείηαη: 

α)ε αλαγλψξηζε ηνπ απνθηψληνο 

β)ν πξνζδηνξηζκφο ηεο εκεξνκελίαο απφθηεζεο 

γ)ε αλαγλψξηζε θαη επηκέηξεζε ησλ αλαγλσξίζηκσλ απνθηψκελσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ 

αλαιεθζεηζψλ ππνρξεψζεσλ θαζψο θαη ηπρφλ κε ειεγρνπζψλ ζπκκεηνρψλ ζηνλ απνθηψκελν 

δ)ε αλαγλψξηζε θαη επηκέηξεζε ππεξαμίαο ή ηνπ θέξδνπο κηαο αγνξάο επθαηξίαο.
60 

 

 

4.1.4 Γ.Π.Υ.Π 4-Αζθαιηζηήξηα ζπκβόιαηα. 

 Ο ζθνπφο ηνπ παξφληνο Πξνηχπνπ είλαη λα πξνδηαγξάςεη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλαθνξά 

γηα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα απφ νπνηαδήπνηε νηθνλνκηθή νληφηεηα εθδίδεη ηέηνηα ζπκβφιαηα 

κέρξη λα νινθιεξψζεη ην ζπκβνχιην ηε δεχηεξε θάζε ηεο εξγαζίαο ηνπ γηα ηα αζθαιηζηήξηα 

ζπκβφιαηα. Δηδηθφηεξα, ην Πξφηππν απαηηεί: 

α)βειηηψζεηο πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο ζηε ινγηζηηθή πνπ εθαξκφδνπλ νη αζθαιηζηέο ζε 

αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα 

β)γλσζηνπνηήζεηο πνπ θαζνξίδνπλ θαη εμεγνχλ ηα πνζά ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ 

αζθαιηζηψλ πνπ αλαθχπηνπλ απφ αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα θαη βνεζνχλ ηνπο ρξήζηεο εθείλσλ ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ λα θαηαλνήζνπλ ην πνζφ, ην ρξνλνδηάγξακκα θαη ηελ αβεβαηφηεηα ησλ 

κειινληηθψλ ηακηαθψλ ξνψλ απφ αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα. 

 Ζ επηρείξεζε εθαξκφδεη ην Πξφηππν απηφ ζε: 

α)αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπκβνιαίσλ αληαζθάιηζεο) πνπ εθδίδεη 

θαη ζπκβφιαηα αληαζθάιηζεο πνπ θαηέρεη 

β)ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα πνπ εθδίδεη κε ραξαθηεξηζηηθφ πξναηξεηηθήο ζπκκεηνρήο. 

 Ζ επηρείξεζε δελ εθαξκφδεη ην παξφλ Πξφηππν ζε: 

α)εγγπήζεηο πξντφλησλ πνπ εθδίδνληαη απεπζείαο απφ θαηαζθεπαζηή, έκπνξν ή ιηαλνπσιεηή 

β)πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο εξγνδνηψλ ζχκθσλα κε πξνγξάκκαηα παξνρψλ ζε 

εξγαδνκέλνπο (βι. ΓΛΠ 19:Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο θαη ΓΠΥΑ 2:Παξνρέο πνπ εμαξηψληαη απφ 

ηελ αμία ησλ κεηνρψλ) θαη δεζκεχζεηο θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ απνρψξεζεο πνπ νξίδνληαη απφ 

πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία (βι. ΓΛΠ 26:Λνγηζηηθφο 

ρεηξηζκφο θαη παξνπζίαζε ησλ πξνγξακκάησλ παξνρψλ ιφγσ απνρψξεζεο) 

γ)ζπκβαηηθά δηθαηψκαηα ή ζπκβαηηθέο δεζκεχζεηο πνπ εμαξηψληαη απφ ηε κειινληηθή ρξήζε ή ην 

κειινληηθφ δηθαίσκα ρξήζεο ελφο κε ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ (γηα παξάδεηγκα, θάπνηεο 

ακνηβέο παξαρψξεζεο δηθαηψκαηνο, δηθαηψκαηα, ελδερφκελεο θαηαβνιέο κηζζσκάησλ θαη 

παξφκνηα ζηνηρεία) θαζψο θαη ε εγγχεζε ππνιεηκκαηηθήο αμίαο ελφο κηζζσηή πνπ ελζσκαηψλεηαη 

ζε κηα ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε (βι. ΓΛΠ 17 Μηζζψζεηο, ΓΛΠ 18 Έζνδα θαη ΓΛΠ 38 Άπια 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

δ)ζπκβφιαηα ρξεκαηννηθνλνκηθήο εγγχεζεο εθηφο εάλ ν εθδφηεο έρεη αλαθέξεη πξνεγνπκέλσο 

ξεηά φηη ζεσξεί ηα ελ ιφγσ ζπκβφιαηα σο αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα θαη έρεη ρξεζηκνπνηήζεη ηε 

ινγηζηηθή κεηαρείξηζε πνπ ηζρχεη γηα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα. ηελ πεξίπησζε απηή ν εθδφηεο 

δχλαηαη λα επηιέμεη λα εθαξκφζεη ην ΓΛΠ 39, ην ΓΛΠ 32, ην ΓΠΥΑ 7 ή ην παξφλ Πξφηππν γηα ηα 

ελ ιφγσ ζπκβφιαηα ρξεκαηννηθνλνκηθήο εγγχεζεο. Ο εθδφηεο δχλαηαη λα θάλεη ηελ επηινγή απηή 
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ζπκβφιαην πξνο ζπκβφιαην, αιιά ε επηινγή πνπ θάλεη γηα θάζε ζπκβφιαην είλαη ακεηάθιεηε 

ε)ελδερφκελε αληηπαξνρή πνπ θαηαβάιιεηαη ή ιακβάλεηαη ζε κηα ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ (βι. 

ΓΠΥΑ 3:πλελψζεηο επηρεηξήζεσλ) 

ζη)ζπκβφιαηα πξσηαζθάιηζεο πνπ θαηέρεη κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα (διδ ζπκβφιαηα 

πξσηαζθάιηζεο ζηα νπνία ε νηθνλνκηθή νληφηεηα είλαη ν αζθαιηδφκελνο). Ωζηφζν, έλαο 

αληαζθαιηδφκελνο ζα εθαξκφδεη ην παξφλ ΓΠΥΑ ζηα ζπκβφιαηα αληαζθάιηζεο πνπ θαηέρεη. 

 Όζνλ αθνξά ηηο γλσζηνπνηήζεηο επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ δελ επηβάιιεηαη ε 

νηθνλνκηθή νληφηεηα λα εθαξκφζεη ηηο απαηηήζεηο γηα γλσζηνπνίεζε ζην παξφλ Πξφηππν ζε 

ζπγθξηηηθή πιεξνθφξεζε πνπ αθνξά εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ πξηλ απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 

2005.
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4.1.5 Γ.Π.Υ.Π 5-Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ θαηέρνληαη πξνο πώιεζε θαη 

δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο. 

 θνπφο ηνπ παξφληνο Πξνηχπνπ είλαη λα θαζνξίζεη ηε ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ θαηέρνληαη πξνο πψιεζε θαη ηελ παξνπζίαζε θαη γλσζηνπνίεζε 

δηαθνπεηζψλ δξαζηεξηνηήησλ. Δηδηθφηεξα, ην Πξφηππν απαηηεί: 

α)ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα γηα θαηάηαμε σο θαηερφκελα γηα πψιεζε λα 

επηκεηξψληαη ζηελ ρακειφηεξε αμία κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο θαη ηεο εχινγεο αμίαο κείνλ ην 

θφζηνο πψιεζεο θαη ε απφζβεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απηψλ λα παχζεη 

β)ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα γηα θαηάηαμε σο θαηερφκελα πξνο πψιεζε λα 

παξνπζηάδνληαη δηαθεθξηκέλα ζηελ φςε ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ δηαθνπεηζψλ 

δξαζηεξηνηήησλ λα παξνπζηάδνληαη δηαθεθξηκέλα ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ.  

 Οη απαηηήζεηο θαηάηαμεο θαη παξνπζίαζεο ηνπ παξφληνο Πξνηχπνπ εθαξκφδνληαη ζε φια 

ηα αλαγλσξηζκέλα κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ζε φιεο ηηο νκάδεο εθπνίεζεο ηεο 

επηρείξεζεο. Οη απαηηήζεηο επηκέηξεζεο ηνπ Πξνηχπνπ εθαξκφδνληαη ζε φια ηα κε 

θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ζηηο νκάδεο εθπνίεζεο. Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ 

θαηαηάζζνληαη σο κε θπθινθνξνχληα ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 1:Παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ (θαζψο αλαζεσξήζεθε ην 2003) δελ αλαθαηαηάζζνληαη σο θπθινθνξνχληα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κέρξη λα ηθαλνπνηήζνπλ ηα θξηηήξηα γηα θαηάηαμε σο θαηερφκελα πξνο 

πψιεζε, πνπ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα θαλνληθά ζα ζεσξνχζε φηη είλαη κε θπθινθνξνχληα ζηνηρεία 

πνπ απνθηψληαη απνθιεηζηηθά κε ηελ πξννπηηθή λα επαλαπσιεζνχλ δελ θαηαηάζζνληαη σο 

θπθινθνξνχληα εθηφο αλ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα γηα θαηάηαμε σο θαηερφκελα πξνο πψιεζε 

ζχκθσλα κε ην Πξφηππν. 

 Οη δηαηάμεηο επηκέηξεζεο ηνπ παξφληνο πξνηχπνπ δελ εθαξκφδνληαη ζηα παξαθάησ 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία θαιχπηνληαη απφ ηα Πξφηππα πνπ θαηαγξάθνληαη,είηε σο 

δηαθεθξηκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία είηε σο ηκήκαηα κηαο νκάδαο εθπνίεζεο: 

α)ζε αλαβαιιφκελα θνξνινγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (βι. ΓΛΠ 12 Φφξνη εηζνδήκαηνο) 

β)ζε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο (βι. ΓΛΠ 19 Παξνρέο 

ζε εξγαδνκέλνπο) 

γ)ζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΓΛΠ 39 

Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Αλαγλψξηζε θαη επηκέηξεζε 

δ)ζε κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ αληηκεησπίδνληαη ινγηζηηθά ζχκθσλα κε ηε 

κέζνδν ηεο εχινγεο αμίαο ηνπ ΓΛΠ 40 Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα 

ε)ζε κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ επηκεηξψληαη ζηελ εχινγε αμία κείνλ ην θφζηνο 

ηνπ ζεκείνπ πψιεζήο ηνπο, ηνπ ΓΛΠ 41 Γεσξγία 

ζη)ζε ζπκβαηηθά δηθαηψκαηα θαζψο απηά νξίδνληαη ζην ΓΠΥΑ 4 Αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα. 

 Ζ νηθνλνκηθή νληφηεηα παξνπζηάδεη θαη γλσζηνπνηεί πιεξνθνξίεο πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο 
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ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ λα αμηνινγνχλ ηηο επηπηψζεηο ησλ δηαθνπεηζψλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ δηαζέζεσλ ησλ κε θπθινθνξνχλησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 

 Ζ νηθνλνκηθή νληφηεηα εθαξκφδεη ην παξφλ Πξφηππν γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ 

ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2005 ή αξγφηεξα. Δλζαξξχλεηαη ε εθαξκνγή λσξίηεξα. Αλ ε νηθνλνκηθή 

νληφηεηα εθαξκφζεη απηφ ην Πξφηππν γηα ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ πξηλ απφ ηελ 1ε 

Ηαλνπαξίνπ 2005, απηφ ην γεγνλφο πξέπεη λα γλσζηνπνηείηαη.
62 

 

 

4.1.6 Γ.Π.Υ.Π 6-Έξεπλα θαη αμηνιόγεζε νξπθηώλ πόξσλ. 

 θνπφο ηνπ παξφληνο Πξνηχπνπ είλαη λα πξνζδηνξίζεη ηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηελ έξεπλα θαη αμηνιφγεζε νξπθηψλ πφξσλ. Δηδηθφηεξα, ην πξφηππν 

απαηηεί: 

α)βειηηψζεηο πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο ζηηο πθηζηάκελεο ινγηζηηθέο πξαθηηθέο πνπ αθνινπζνχληαη 

γηα δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ηελ έξεπλα θαη ηελ αμηνιφγεζε 

β)νη νηθνλνκηθέο νληφηεηεο πνπ αλαγλσξίδνπλ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ πξνέξρνληαη απφ έξεπλα 

θαη αμηνιφγεζε λα ηα ειέγρνπλ γηα απνκείσζε αμίαο ζχκθσλα κε ην παξφλ πξφηππν θαη λα 

επηκεηξνχλ νπνηαδήπνηε απνκείσζε αμίαο ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 36: Απνκείσζε αμίαο 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

γ)γλσζηνπνηήζεηο πνπ πξνζδηνξίδνπλ θαη επεμεγνχλ ηα πνζά πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο ηα νπνία απνξξένπλ απφ ηελ έξεπλα θαη αμηνιφγεζε 

νξπθηψλ πφξσλ, θαη βνεζνχλ ηνπο ρξήζηεο εθείλσλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ λα 

θαηαλνήζνπλ ηα πνζά, ην ρξνλνδηάγξακκα θαη ηε βεβαηφηεηα ησλ κειινληηθψλ ηακηαθψλ ξνψλ 

απφ ηα αλαγλσξηζζέληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ πξνέξρνληαη απφ έξεπλα θαη αμηνιφγεζε.  

 Ζ επηρείξεζε εθαξκφδεη ην πξφηππν ζηηο δαπάλεο έξεπλαο θαη αμηνιφγεζεο πνπ 

πξαγκαηνπνηεί. Αληίζεηα, ην πξφηππν δελ εθαξκφδεηαη ζε δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη:  

α)πξηλ απφ ηελ έξεπλα θαη αμηνιφγεζε νξπθηψλ πφξσλ, φπσο νη δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη 

πξνηνχ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα ιάβεη ην λνκηθά ηζρπξφ δηθαίσκα λα εμεξεπλήζεη κηα νξηζκέλε 

πεξηνρή 

β)εθφζνλ έρεη απνδεηρηεί ε ηερληθή δπλαηφηεηα θαη νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα ηεο εμφξπμεο ελφο 

νξπθηνχ πφξνπ. 

 Μηα επηρείξεζε επηιέγεη κηα πνιηηηθή πνπ θαζνξίδεη ηηο δαπάλεο πνπ αλαγλσξίδνληαη σο 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ πξνέξρνληαη απφ έξεπλα θαη αμηνιφγεζε θαη εθαξκφδεη ηελ πνιηηηθή 

απηή κε ζπλέπεηα. Καηά ηελ επηινγή απηή, κηα επηρείξεζε εμεηάδεη ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν κηα 

δαπάλε κπνξεί λα ζπζρεηηζηεί κε ηελ έξεπλα ζπγθεθξηκέλσλ νξπθηψλ πφξσλ. Παξαδείγκαηα 

δαπαλψλ: 

α)ε απφθηεζε ηνπ δηθαηψκαηνο έξεπλαο 

β)νη ηνπνγξαθηθέο, γεσινγηθέο, γεσρεκηθέο θαη γεσθπζηθέο κειέηεο  

γ)νη δνθηκαζηηθέο γεσηξήζεηο 

δ)ε εθζθαθή θαηά εξεπλεηηθά νξχγκαηα 

ε)ε δεηγκαηνιεςία 

ζη)νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αμηνιφγεζε ηεο ηερληθήο δπλαηφηεηαο θαη 

νηθνλνκηθήο βησζηκφηεηαο ηεο εμφξπμεο ελφο νξπθηνχ πφξνπ. 

 Μηα νηθνλνκηθή νληφηεηα γλσζηνπνηεί πιεξνθνξίεο πνπ πξνζδηνξίδνπλ θαη επεμεγνχλ ηα 

πνζά πνπ απνξξένπλ απφ ηελ έξεπλα θαη ηελ αμηνιφγεζε νξπθηψλ πφξσλ θαη αλαγλσξίδνληαη ζηηο 

νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο. Μηα επηρείξεζε πνπ εθαξκφδεη ην πξφηππν πξέπεη λα γλσζηνπνηεί: 

α)ηηο ινγηζηηθέο ηεο πνιηηηθέο γηα ηηο δαπάλεο έξεπλαο θαη αμηνιφγεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

αλαγλψξηζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ έξεπλα θαη αμηνιφγεζε  

β)ην χςνο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ησλ ππνρξεψζεσλ, ησλ εζφδσλ θαη ησλ εμφδσλ θαη ησλ 
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ιεηηνπξγηθψλ θαη επελδπηηθψλ ηακηαθψλ ξνψλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ έξεπλα θαη ηελ αμηνιφγεζε 

νξπθηψλ πφξσλ. 

Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ έξεπλα θαη ηελ αμηνιφγεζε: Γαπάλεο εμεξεχλεζεο 

θαη αμηνιφγεζεο πνπ αλαγλσξίδνληαη σο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζχκθσλα κε ηε ινγηζηηθή πνιηηηθή 

ηεο επηρείξεζεο. 

Γαπάλεο έξεπλαο θαη αμηνιφγεζεο: Γαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα 

ζε ζρέζε κε ηελ έξεπλα θαη ηελ αμηνιφγεζε νξπθηψλ πφξσλ πξνηνχ απνδεηρζεί ε ηερληθή 

δπλαηφηεηα θαη ε νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα ηεο εμφξπμεο ελφο νξπθηνχ πφξνπ. 

Έξεπλα θαη αμηνιφγεζε νξπθηψλ πφξσλ: Ζ αλαδήηεζε νξπθηψλ πφξσλ,ζηνπο νπνίνπο 

ζπκπεξηιακβάλνληαη κεηαιιεχκαηα,θπζηθφ αέξην θαη φκνηνη κε αλαλεψζηκνη πφξνη,φηαλ κηα 

επηρείξεζε έρεη απνθηήζεη ην λνκηθφ δηθαίσκα λα εξεπλήζεη ζε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή,θαζψο θαη ν 

πξνζδηνξηζκφο ηεο ηερληθήο δπλαηφηεηαο θαη νηθνλνκηθήο βησζηκφηεηαο ηεο εμφξπμεο ηνπ νξπθηνχ 

πφξνπ.
63 

 

 

4.1.7 Γ.Π.Υ.Π 7-Γλσζηνπνηήζεηο. 

 ηφρνο ηνπ παξφληνο πξνηχπνπ είλαη λα ππνρξεσζνχλ νη νηθνλνκηθέο νληφηεηεο λα 

γλσζηνπνηνχλ ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο ζηνηρεία ηα νπνία επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο λα 

αμηνινγήζνπλ: 

α)ηε ζεκαζία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ γηα ηελ νηθνλνκηθή ζέζε θαη ηελ απφδνζε ηεο 

νηθνλνκηθήο νληφηεηαο 

β)ηε θχζε θαη ηελ έθηαζε ησλ θηλδχλσλ πνπ απνξξένπλ απφ ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ζηα νπνία ε 

νηθνλνκηθή νληφηεηα εθηέζεθε θαηά ηελ πεξίνδν θαη θαηά ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο, θαζψο θαη 

ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε νηθνλνκηθή νληφηεηα δηαρεηξίδεηαη ηνπο ελ ιφγσ θηλδχλνπο. Οη αξρέο ηνπ 

παξφληνο πξνηχπνπ ζπκπιεξψλνπλ ηηο αξρέο αλαγλψξηζεο,επηκέηξεζεο θαη παξνπζίαζεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ ΓΛΠ 32 

Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Παξνπζίαζε θαη ηνπ ΓΛΠ 39 Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Αλαγλψξηζε 

θαη επηκέηξεζε. 

 Σν πξφηππν εθαξκφδεηαη απφ φιεο ηηο επηρείξεζεηο θαη γηα φια ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα. 

Δπίζεο, νη επηρείξεζεηο ην εθαξκφδνπλ ζε παξάγσγα πνπ ζπλδένληαη κε ζπκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο 

ή ζπγγελείο εηαηξείεο ή θνηλνπξαμίεο εθηφο αλ ην παξάγσγν αληαπνθξίλεηαη ζηνλ νξηζκφ ηνπ 

ζπκκεηνρηθνχ ηίηινπ ηνπ ΓΛΠ 32: 

α)δηθαηψκαηα θαη δεζκεχζεηο εξγνδνηψλ ζχκθσλα κε πξνγξάκκαηα παξνρψλ ζε εξγαδνκέλνπο ζηα 

νπνία εθαξκφδεηαη ην ΓΛΠ 19 Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο 

β)ζπκβάζεηο γηα ελδερφκελε αληηπαξνρή ζε κηα ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ 

γ)αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα φπσο νξίδνληαη ζην ΓΠΥΑ 4 Αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα.Ωζηφζν,ην 

πξφηππν εθαξκφδεηαη ζε παξάγσγα πνπ ελζσκαηψλνληαη ζε αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα εθφζνλ ην 

ΓΛΠ 39 απαηηεί ε νηθνλνκηθή νληφηεηα λα ηα ινγηζηηθνπνηεί ρσξηζηά. 

 Σν πξφηππν δελ εθαξκφδεηαη ζε: 

α)εθείλεο ηηο ζπκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο, ζπγγελείο εηαηξείεο θαη θνηλνπξαμίεο πνπ αληηκεησπίδνληαη 

ινγηζηηθά ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 27 Δλνπνηεκέλεο θαη αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ην ΓΛΠ 

28 Δπελδχζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο ή ην ΓΛΠ 31 πκκεηνρέο ζε θνηλνπξαμίεο. Ωζηφζν, ζε 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ην ΓΛΠ 27, ην ΓΛΠ 28 ή ην ΓΛΠ 31 επηηξέπνπλ ζε κηα επηρείξεζε λα 

αληηκεησπίδεη ινγηζηηθά κηα ζπκκεηνρή ζε ζπγαηξηθή, ζπγγελή εηαηξεία ή ζε θνηλνπξαμία βάζεη 

ηνπ ΓΛΠ 39. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο νη νηθνλνκηθέο νληφηεηεο εθαξκφδνπλ ηηο απαηηήζεηο 

γλσζηνπνίεζεο ηνπ ΓΛΠ 27, ηνπ ΓΛΠ 28 ή ηνπ ΓΛΠ 31 ζπλ εθείλεο ηνπ πξνηχπνπ. 

 Όζνλ αθνξά ηηο γλσζηνπνηήζεηο, ε επηρείξεζε γλσζηνπνηεί: 

α)ηηο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο 
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ηνπ πξνηχπνπ 

β)αλ ε επηρείξεζε ζεσξεί φηη ε γλσζηνπνίεζε ζηελ νπνία έρεη πξνβεί πξνθεηκέλνπ λα 

ζπκκνξθσζεί πξνο ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ δελ αληηπξνζσπεχεη κε αμηνπηζηία ηε κεηαβνιή 

ζηελ εχινγε αμία ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

ππνρξέσζεο πνπ νθείιεηαη ζε κεηαβνιέο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, ηνπο ιφγνπο γηα ην 

ζπκπέξαζκα απηφ, θαζψο θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα ζεσξεί ζπλαθείο 

γ)ηε ινγηζηηθή αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ έρεη ελερπξηάζεη σο 

εμαζθαιίζεηο γηα ππνρξεψζεηο ή ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο 

δ)ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ελερπξίαζε απηή 

ε)ηηο κεζφδνπο θαη, φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη κηα ηερληθή επηκέηξεζεο ηηο παξαδνρέο πνπ ιακβάλνληαη 

ππφςε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ εχινγσλ αμηψλ γηα θάζε θαηεγνξία ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ. Γηα παξάδεηγκα, θαηά πεξίπησζε,ε 

νηθνλνκηθή νληφηεηα γλσζηνπνηεί πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο παξαδνρέο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ζπληειεζηέο πξνπιεξσκψλ, πνζνζηά εθηηκψκελσλ δεκηψλ απφ επηζθάιεηεο θαη επηηφθηα ή 

πξνεμνθιεηηθά επηηφθηα. 

 Σέινο, ε επηρείξεζε ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί ηα έζνδα-έμνδα,θέξδε θαη δεκηέο είηε ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είηε ζην πξνζάξηεκα, θαζψο θαη δάλεηα θαη απαηηήζεηο, δηαζέζηκα πξνο 

πψιεζε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαζψο θαη έζνδα θαη έμνδα απφ ηφθνπο.
64 

 

 

4.1.8 Γ.Π.Υ.Π 8-Λεηηνπξγηθνί ηνκείο. 

 Μηα νηθνλνκηθή νληφηεηα γλσζηνπνηεί πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνπλ ζηνπο ρξήζηεο ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεψλ ηεο ηε δπλαηφηεηα λα αμηνινγήζνπλ ην είδνο θαη ηα νηθνλνκηθά 

απνηειέζκαηα ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηηο νπνίεο αλαιακβάλεη θαη ηα νηθνλνκηθά 

πεξηβάιινληα ζηα νπνία ιεηηνπξγεί. Σν πξφηππν εθαξκφδεηαη: 

α)ζηηο αηνκηθέο ή ηηο κεκνλσκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κηαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο i)ηεο 

νπνίαο νη ρξεσζηηθνί ή ζπκκεηνρηθνί ηίηινη είλαη δηαπξαγκαηεχζηκνη ζε δεκφζηα αγνξά (εζληθφ ή 

αιινδαπφ ρξεκαηηζηήξην ή εμσρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηνπηθψλ θαη 

πεξηθεξεηαθψλ αγνξψλ) ii)ηεο νπνίαο νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαηαηίζεληαη ή ηεινχλ ππφ 

δηαδηθαζία θαηάζεζεο ζε επηηξνπή θηλεηψλ αμηψλ ή ζε επαγγεικαηηθφ νξγαληζκφ ειέγρνπ ηεο 

αγνξάο γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο έθδνζεο νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο ηίηισλ ζε δεκφζηα αγνξά 

β)ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ελφο νκίινπ κε κεηξηθή εηαηξεία i)ηεο νπνίαο νη 

ρξεσζηηθνί ή ζπκκεηνρηθνί ηίηινη είλαη δηαπξαγκαηεχζηκνη ζε δεκφζηα αγνξά (εζληθφ ή αιινδαπφ 

ρξεκαηηζηήξην ή εμσρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηνπηθψλ θαη 

πεξηθεξεηαθψλ αγνξψλ) ii)ηεο νπνίαο νη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαηαηίζεληαη ή 

ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία θαηάζεζεο ζε επηηξνπή θηλεηψλ αμηψλ ή ζε επαγγεικαηηθφ νξγαληζκφ 

ειέγρνπ ηεο αγνξάο γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο έθδνζεο νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο ηίηισλ ζε δεκφζηα 

αγνξά.Δάλ κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα ε νπνία δελ ππνρξενχηαη λα εθαξκφζεη ην παξφλ πξφηππν 

επηιέμεη λα γλσζηνπνηεί πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνκείο πνπ δελ ζπκθσλνχλ κε ην παξφλ πξφηππν, 

δελ παξνπζηάδεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο σο θαηά ηνκέα πιεξνθφξεζε. Αθφκα, αλ κηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθή έθζεζε πεξηέρεη ηφζν ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κηαο κεηξηθήο 

εηαηξείαο, ε νπνία εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο πξνηχπνπ, φζν θαη ηηο αηνκηθέο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο, ε θαηά ηνκέα πιεξνθφξεζε ρξεηάδεηαη λα 

παξνπζηάδεηαη κφλν γηα ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

 Όζνλ αθνξά ηηο γλσζηνπνηήζεηο, ε επηρείξεζε γλσζηνπνηεί ηηο αθφινπζεο γεληθέο 

πιεξνθνξίεο: 

α)παξάγνληεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πξνο αλαθνξά ηνκέσλ ηεο 

νηθνλνκηθήο νληφηεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο νξγαλσηηθήο βάζεο (γηα παξάδεηγκα, εάλ ε 
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δηνίθεζε έρεη επηιέμεη λα νξγαλψζεη ηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα ζχκθσλα κε ηηο δηαθνξέο πξντφλησλ 

θαη ππεξεζηψλ, ηηο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο, ην θαλνληζηηθφ πεξηβάιινλ ή ζχκθσλα κε ζπλδπαζκφ 

παξαγφλησλ θαη εάλ έρνπλ ζπγθεληξσζεί ιεηηνπξγηθνί ηνκείο) 

β)χπνπο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ απφ φπνπ απνξξένπλ ηα έζνδα ηνπ θάζε πξνο αλαθνξά ηνκέα. 

 Μηα νηθνλνκηθή νληφηεηα παξνπζηάδεη ηελ επηκέηξεζε ηνπ θέξδνπο ή ηεο δεκίαο θαη ησλ 

ζπλνιηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ γηα θάζε ηνκέα πξνο παξνπζίαζε, ηελ επηκέηξεζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ γηα θάζε ηνκέα πξνο παξνπζίαζε εάλ έλα ηέηνην κέγεζνο παξέρεηαη ηαθηηθά ζηνλ 

επηθεθαιήο ιήςεο επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ, ηα ζηνηρεία γηα θάζε πξνο αλαθνξά ηνκέα εάλ ηα 

πνζά πνπ νξίδνληαη πεξηιακβάλνληαη ζηελ εθηίκεζε ηνπ θέξδνπο ή ηεο δεκίαο ηνπ ηνκέα πνπ 

εμεηάδνληαη απφ ηνλ επηθεθαιήο ιήςεο επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ, ή εάλ παξέρνληαη ηαθηηθά 

θαηά έλα άιιν ηξφπν ζηνλ επηθεθαιήο ιήςεο επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ, αθφκε θαη εάλ δελ 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελ ιφγσ επηκέηξεζε ηνπ θέξδνπο ή ηεο δεκίαο ηνπ ηνκέα φπσο: 

α)έζνδα απφ εμσηεξηθνχο πειάηεο  

β)έζνδα απφ ζπλαιιαγέο κε άιινπο ιεηηνπξγηθνχο ηνκείο ηεο ίδηαο επηρείξεζεο  

γ)έζνδα απφ ηφθνπο  

δ)έμνδα απφ ηφθνπο  

ε)απνζβέζεηο  

ζη)νπζηψδε ζηνηρεία ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ πνπ γλσζηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 1 

Παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ  

δ)ζπκκεηνρή ηεο επηρείξεζεο ζηα θέξδε ή ηηο δεκίεο απφ ζπγγελείο επηρεηξήζεηο θαη θνηλνπξαμίεο 

πνπ παξαθνινπζνχληαη κε ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ ηεο θαζαξήο ζέζεο  

ε)έμνδα ή έζνδα ζρεηηθά κε θφξνπο εηζνδήκαηνο. 

 Σν πνζφ θάζε παξνπζηαδφκελνπ ζηνηρείνπ ηνπ ηνκέα πξέπεη λα είλαη ε επηκέηξεζε πνπ 

παξνπζηάδεηαη ζηνλ επηθεθαιήο ιήςεο επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ γηα ζθνπνχο ιήςεο 

απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηελ θαηαλνκή πφξσλ ζηνλ ηνκέα θαη ηελ εθηίκεζε ηεο απνδφζεψο ηνπ. Οη 

πξνζαξκνγέο θαη νη ζπκςεθηζκνί πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηελ εθπφλεζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ κηαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο θαη ε θαηαλνκή εζφδσλ, εμφδσλ θαη θεξδψλ ή δεκηψλ 

πεξηιακβάλνληαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θέξδνπο ή ηεο δεκίαο ηνπ πξνο αλαθνξά ηνκέα κφλν εάλ 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ επηκέηξεζε ηνπ θέξδνπο ή ηεο δεκίαο ηνπ ηνκέα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ 

ηνλ επηθεθαιήο ιήςεο επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ. Οκνίσο, κφλν ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη νη 

ππνρξεψζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο επηκεηξήζεηο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ 

ππνρξεψζεσλ ηνπ ηνκέα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ επηθεθαιήο ιήςεο επηρεηξεκαηηθψλ 

απνθάζεσλ παξνπζηάδνληαη γηα απηφλ ηνλ ηνκέα. Δάλ θαηαλέκνληαη πνζά ζην θέξδνο ή ηε δεκία, 

ζηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή ηηο ππνρξεψζεηο ελφο πξνο αλαθνξά ηνκέα, ηα πνζά απηά 

θαηαλέκνληαη ζε κηα ινγηθή βάζε. 

 Δάλ κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα αιιάμεη ηε δνκή ηεο εζσηεξηθήο ηεο νξγάλσζεο θαηά ηξφπν 

πνπ κεηαβάιιεη ηε ζχλζεζε ησλ πξνο αλαθνξά ηνκέσλ, νη αληίζηνηρεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο 

πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ελδηάκεζσλ πεξηφδσλ, επαλαδηαηππψλνληαη 

εθηφο εάλ νη πιεξνθνξίεο απηέο δελ είλαη δηαζέζηκεο θαη ην θφζηνο αλάπηπμήο ηνπο είλαη 

ππεξβνιηθφ. Σν γεγνλφο φηη νη πιεξνθνξίεο δελ είλαη δηαζέζηκεο θαη ην θφζηνο αλάπηπμήο ηνπο 

είλαη ππεξβνιηθφ πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ρσξηζηά γηα θαζέλα απφ ηα ζηνηρεία πξνο 

γλσζηνπνίεζε. Ύζηεξα απφ ηε κεηαβνιή ηεο ζχλζεζεο ησλ πξνο αλαθνξά ηνκέσλ ηεο, κηα 

νηθνλνκηθή νληφηεηα γλσζηνπνηεί εάλ επαλαδηαηχπσζε ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία πιεξνθφξεζεο ηνπ 

ηνκέα γηα πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο.
65 

 

 

πκπέξαζκα 
 Ζ εθαξκνγή ησλ ΓΛΠ-ΓΠΥΠ απφ ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο,είλαη κία πξφθιεζε, αιιά θαη 
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κία επθαηξία. Απηφ δηφηη,παξνπζηάδνληαο ηα νηθνλνκηθά δεδνκέλα κε έλαλ ηξφπν θνηλά απνδεθηφ 

ζε δηεζλέο επίπεδν, μεθεχγνπλ απφ ηα ζηελά φξηα ηεο ειιεληθήο αγνξάο θαη θαινχληαη λα 

κεηξήζνπλ ηηο πξαγκαηηθέο ηνπο δπλάκεηο ζε κία επξχηεξε αγνξά. Βέβαηα, ε δπλακηθή θαη νη 

πξαγκαηηθέο δπλαηφηεηεο θάζε επηρείξεζεο δελ εμαξηψληαη απφ ηηο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ 

εθαξκφδεη, φκσο ε ρξήζε δηεζλψο απνδεθηψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ παξνπζίαζεο απηνκάησο ηελ 

θαηαηάζζεη ζε κία θνηλή βάζε ζχγθξηζεο θαη αμηνιφγεζεο, κε φ,ηη απηφ ζπλεπάγεηαη. Έηζη 

ινηπφλ,κε ηελ εηζαγσγή ησλ δηεζλψλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ ε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ είλαη πην εκπεξηζηαησκέλε θαη αλαιπηηθή,ζπλεπψο δηεπθνιχλεη φινπο φζνπο 

ελδηαθέξνληαη λα δηεμάγνπλ θάπνηα ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ εηθφλα θαη ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο. 

 Ηζρχεη ε άπνςε φηη ε εθαξκνγή ησλ ΓΛΠ-ΓΠΥΠ ζα νδεγήζεη ζηε δηαθάλεηα θαη ζηελ 

αιήζεηα ησλ παξνπζηαδφκελσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Απηφ δελ είλαη απφιπηα ζσζηφ δηφηη ε 

δηαθάλεηα δελ εμαζθαιίδεηαη απφ ηηο ινγηζηηθέο αξρέο, αληίζεηα εμαζθαιίδεηαη κέζα απφ ηελ 

χπαξμε ελφο ηζρπξνχ θαη εθαξκφζηκνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ. Θα πξέπεη φκσο λα επηζεκάλνπκε φηη ε 

απζηεξή απαίηεζε πνπ ηίζεηαη κέζα απφ ηα πξφηππα γηα πιήξε ζπκκφξθσζε κε απηά,ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηηο αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ θαινχληαη λα παξάζρνπλ νη επηρεηξήζεηο,είλαη δχν 

ζηνηρεία ηα νπνία ζα βνεζήζνπλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο απεηθφληζεο ηεο πξαγκαηηθήο εηθφλαο. 

 Οη απφςεηο σο πξνο ηηο επηδξάζεηο ζηα νηθνλνκηθά κεγέζε ησλ επηρεηξήζεσλ απφ ηελ 

εηζαγσγή ησλ ΓΛΠ-ΓΠΥΠ δηίζηαληαη. Τπάξρεη ε κία άπνςε, ε νπνία θάλεη ιφγν γηα βειηίσζε ησλ 

κεγεζψλ,θαζψο ε απνηίκεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζε ηξέρνπζεο ηηκέο ζα εκθαλίζεη ηα αθαλή 

απνζεκαηηθά ηνπο,ππάξρεη φκσο θαη ε αληίζεηε άπνςε,ζχκθσλα κε ηελ νπνία ζα ππάξρνπλ 

αξλεηηθέο επηπηψζεηο, θαζψο νη επηρεηξήζεηο ζα αλαγθαζηνχλ λα εκθαλίζνπλ ππνρξεψζεηο ηηο 

νπνίεο κέρξη ηψξα δελ εκθάληδαλ. Πηζηεχεηαη φηη ην ηζνδχγην ησλ επηδξάζεσλ απφ ηελ εθαξκνγή 

ησλ ΓΛΠ-ΓΠΥΠ δελ κπνξεί λα θξηζεί εθ ησλ πξνηέξσλ θαη ζπλνιηθά γηα φιεο ηηο επηρεηξήζεηο. 

Δπίζεο ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε φηη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ζα ππάξμνπλ ζηα κεγέζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζεηηθέο,αιιά θαη αξλεηηθέο αλακνξθψζεηο. Σξεηο είλαη νη βαζηθνί ιφγνη 

πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηελ αλακφξθσζε ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ησλ επηρεηξήζεσλ: 

α)Ζ απαιεηθή ησλ επηδξάζεσλ πνπ έρνπλ νξηζκέλεο θνξνινγηθέο δηαηάμεηο ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο πνπ ζπληάζζνληαη κε βάζε ηα ΔΛΠ, π.ρ. Σξφπνο απνηίκεζεο ζπκκεηνρψλ, δηελέξγεηα 

πξνβιέςεσλ 

β)Οη δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ ζε νξηζκέλεο δηαηάμεηο ησλ ΓΛΠ-ΓΠΥΠ ζε ζχγθξηζε κε ηα 

αληίζηνηρα Διιεληθά γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ απνηειέζκαηνο, π.ρ. ηα έμνδα πνιπεηνχο 

απφζβεζεο επηβαξχλνπλ θαηά βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο πνπ γίλνληαη ζε αληίζεζε κε ηα 

ΔΛΠ φπνπ κπνξνχλ λα απνζβεζζνχλ έσο θαη πέληε έηε 

γ)Ζ παξνπζίαζε νξηζκέλσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ ζε ηξέρνπζεο ηηκέο,αιιά 

θαη ε ππνρξέσζε γηα ηελ απνηίκεζε νξηζκέλσλ θαηεγνξηψλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ κε ηε 

ρξήζε κεζφδσλ πξνεμφθιεζεο είλαη δχν ζεκαληηθέο αιιαγέο πνπ εηζάγνπλ ηα ΓΛΠ-ΓΠΥΠ ζε 

ζχγθξηζε κε ηα αληίζηνηρα Διιεληθά θαη νη νπνίεο αλακέλεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηα 

νηθνλνκηθά κεγέζε ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 Γελ ππάξρεη θακία ακθηβνιία φηη καδί κε ηελ πξψηε, θπξίσο, εθαξκνγή ησλ ΓΛΠ-ΓΠΥΠ νη 

επηρεηξήζεηο ζα θιεζνχλ λα αληηκεησπίζνπλ θαη ην θφζηνο πνπ απηή ζπλεπάγεηαη. Ζ πξνζζήθε ή ε 

ηξνπνπνίεζε ηνπ ππάξρνληνο ινγηζκηθνχ, νη νξγαλσηηθέο αιιαγέο,ε ρξήζε εμεηδηθεπκέλσλ 

ζπκβνχισλ είλαη αλαπφθεπθηά θφζηε ηα νπνία αλαγθαζηηθά ζα βαξχλνπλ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ησλ 

επηρεηξήζεσλ. Σν πφζν ζεκαληηθή ζα είλαη απηή ε επίδξαζε εμαξηάηαη απφ ην κέγεζνο,ηελ 

επξσζηία,αιιά θπξίσο απφ ηνλ βαζκφ ηεο ππάξρνπζαο νξγάλσζεο. Ο ζσζηφο ζρεδηαζκφο 

(αλαδηνξγάλσζε νηθνλνκηθήο δηεχζπλζεο,νξγάλσζε ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο νηθνλνκηθψλ 

ζηνηρείσλ θ.η.ι.), ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο αλακνξθψζεηο ή πξνζζήθεο ζην πιεξνθνξηαθφ 

ζχζηεκα,είλαη ν κφλνο δξφκνο γηα ηε κείσζε ησλ θνζηνινγηθψλ επηδξάζεσλ απφ ηελ εθαξκνγή 

ησλ ΓΛΠ ζην κέιινλ. 

 Οπζηαζηηθά, ηα αλακελφκελα νθέιε απφ ηελ εθαξκνγή ησλ ΓΛΠ-ΓΠΥΠ είλαη 

αλακθηζβήηεηα πνιιά, θπξίσο φκσο ζα δψζνπλ δηαρξνληθή ζπγθξηηηθή δπλαηφηεηα ζηηο 
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νηθνλνκηθέο κνλάδεο ζε παγθφζκην επίπεδν, ην νπνίν είλαη επηηαθηηθή αλάγθε ζηε δηεζλνπνηεκέλε 

πιένλ αγνξά φπνπ δξνπλ νη επηρεηξήζεηο. 
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