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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 

 Το τέλος χρήσης ορίζεται ως ένα από τα βασικά και αναπόσπαστα 
συστατικά της Λογιστικής επιστήµης , καθώς εξυπηρετεί την εύρυθµη λειτουργία 
πασών των επιχειρήσεων αλλά και στην εξαγωγή της καθαρότητας του 
οικονοµικού αποτελέσµατος αυτών. Συνεπώς, µια προσπάθεια προσέγγισης της 
έννοιας και της χρησιµότητας του τέλους χρήσης κρίνεται απαραίτητη. 
 Ένας από τους τρόπους κατανόησης του περιεχοµένου αλλά και της 
ύπαρξης των λογιστικών εργασιών τέλους χρήσης, είναι η περιγραφή των 
προπαρασκευών που ορίζονται, ώστε να καταλήξουµε σε αυτές καθαυτές τις 
εγγραφές τέλους χρήσης και συνάµα στον προσδιορισµό του 
χρηµατοοικονοµικού αποτελέσµατος. Επιπροσθέτως, στο αποτέλεσµα, 
εξαντλούνται και λόγω αυτού , υφίστανται οι λογισµικές εργασίες τέλους χρήσης. 
Εποµένως , η διαδικασία αποκαλύπτει και καταδεικνύει το νόηµα των εργασιών. 
Έτσι , κάνουµε αναφορά για την απογραφή της περιουσίας της επιχειρήσεως, 
στην οποία εµπεριέχονται ενσώµατες-ασώµατες ακινητοποιήσεις, αποθέµατα και 
απαιτήσεις , χρεόγραφα και συµµετοχές. Όµως δεν επικεντρώσαµε µόνον εκεί , 
καθώς αναφερθήκαµε και στην αποτίµηση αυτών.  
        Επιπλέον , συµπεριλάβαµε σχηµατισµό προβλέψεων για επισφαλίες και 
κινδύνους που ελλοχεύουν. Ακόµα, έγινε χρήση πρακτικού παραδείγµατος ΑΕ 
ως πεδίο εφαρµογής των ανωτέρω , όπως και απόδειξη µε νούµερα των 
λογιστικών εγγραφών που είναι απαραίτητες, ώστε να καταλήξουµε και να 
αποκρυσταλλώσουµε στο χρηµατοοικονοµικό αποτέλεσµα. 
 Συµπερασµατικά, η χρήση της µεθόδου αυτής συµβάλλει για να 
ασχοληθούµε µε τις εργασίες τέλους χρήσης , να κατανοήσουµε το βαθύτερο 
περιεχόµενο τους, τον ρόλο που εξυπηρετούν αλλά και τον λόγο της ύπαρξης 
τους. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 
 

Το θέµα της πτυχιακής εργασίας είναι οι εργασίες τέλους χρήσης. Οι 
εργασίες τέλους χρήσης αποτελούν ένα απαραίτητο κοµµάτι της λογιστικής που 
χρησιµεύει στο προσδιορισµό του οικονοµικού αποτελέσµατος και κατ' επέκταση 
της καθαρής θέσης της επιχειρήσεως. Το λογιστικό λοιπόν αποτέλεσµα καθώς 
και η εύρεση της καθαρής θέσεως της επιχειρήσεως αποτελούν καθοριστικά 
στοιχεία για την αποτύπωση της θέσης της επιχειρήσεως και σαν οργανισµός και 
σαν κοινωνικό κύτταρο. Άλλωστε το νόηµα της ύπαρξης των επιχειρήσεων δεν 
είναι µόνο τα κέρδη για τον επιχειρηµατία αλλά και βασική πηγή συλλογής φόρων 
του δηµοσίου. 
  «Εργασίες τέλους χρήσης»  µπορεί να οριστεί η διαδικασία, οι λογιστικές 
εγγραφές αλλά και η µέθοδος που συγκεντρώνουν τα λογιστικά γεγονότα που 
λαµβάνουν χώρα σε όλη τη διάρκεια της χρήσης µε τη βοήθεια των οποίων 
καταλήγει στο να προσφέρει στον επιχειρηµατία ,στο δηµόσιο αλλά και σε κάθε 
ενδιαφερόµενο το πιο ουσιώδες στοιχείο που αφορά µια επιχείρηση, δηλαδή το 
λογιστικό αποτέλεσµα. Αυτό µε τη σειρά του αποτελεί τη βάση για το 
προσδιορισµό φόρων , µερισµάτων αλλά και αποθεµατικών (τακτικών ή 
έκτακτων) ή αδιανέµητων κερδών . 
 

Τέλος, Στην πτυχιακή αυτή εργασία, θα προσπαθήσουµε να παραθέσουµε 
και να αναλύσουµε σε βάθος, θεωρητικά και πρακτικά, τις λογιστικές εργασίες 
τέλους χρήσης που πρέπει να γίνουν για κάθε επιχείρηση κατά τις 31/12 κάθε 
έτους, από τον λογιστή, πριν τη σύνταξη του «Λογαριασµού Γενικής 
Εκµετάλλευσης», της «Κατάστασης Αποτελεσµάτων Χρήσεως» και του 
«Ισολογισµού».  
 
 Στην πτυχιακή αυτή εργασία, θα προσπαθήσουµε να παραθέσουµε και να 
αναλύσουµε σε βάθος, θεωρητικά και πρακτικά, τις λογιστικές εργασίες τέλους 
χρήσης που πρέπει να γίνουν για κάθε επιχείρηση κατά τις 31/12 κάθε έτους, 
από τον λογιστή, πριν τη σύνταξη του «Λογαριασµού Γενικής Εκµετάλλευσης», 
της «Κατάστασης Αποτελεσµάτων Χρήσεως» και του «Ισολογισµού».  
 
Κατά τη διαδικασία των εργασιών τέλους χρήσης ένας λογιστής οφείλει να κάνει 
Τα ακόλουθα: 
 

� Απογραφή της περιουσίας  
� Αποθέµατα  
� Οικόπεδα – Κτίρια  
� Αποτίµηση των περιουσιακών στοιχείων  
� Αποτίµηση κτιρίων  
� Αποτίµηση ασώµατων ακινητοποιήσεων  
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� Αποτίµηση αποθεµάτων  
� Αποτίµηση συµµετοχών και χρεογράφων  
� Αποτίµηση απαιτήσεων  
� Αποτίµηση απαιτήσεων – υποχρεώσεων σε ξένο νόµισµα  
� Σχηµατισµός προβλέψεων για κινδύνους και έξοδα  
� Φορολογία διάθεσης κερδών  
� Φορολογία και διάθεση κερδών Α.Ε.  
� Φορολογία και διάθεση κερδών Ε.Π.Ε.  
� Χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις που συντάσσονται και υποβάλλονται  
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Κεφάλαιο 1ο: Απογραφή 
 

 

1.1. Γενικά 

 

Απογραφή είναι η λεπτοµερής καταχώρηση, καταγραφή και αποτίµηση όλων 
των στοιχείων της επαγγελµατικής περιουσίας δηλαδή του ενεργητικού, του 
παθητικού και της καθαρής θέσης της επιχείρησης, που υπάρχουν τη 
συγκεκριµένη χρονική στιγµή που διενεργείται η απογραφή, συνήθως στο τέλος 
της χρήσης. Τα δεδοµένα που προκύπτουν από τη διεξαγωγή της απογραφής 
χρησιµοποιούνται για τη σύνταξη του ισολογισµού της επιχείρησης. 

Η απογραφή βάσει των κανόνων της Λογιστικής, απαιτείται να είναι 
λεπτοµερής και πραγµατική, να απεικονίζει την πραγµατική κατάσταση της 
επιχείρησης, διότι µε αυτήν επιτυγχάνεται η επαλήθευση των εγγραφών που 
έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία και ο πραγµατικός προσδιορισµός του εξαγοµένου 
λογιστικού αποτελέσµατος (κέρδους ή ζηµίας) της χρήσης (Εγκ. Υπ. οικ. 
117/1968 και 40/1977). 

Η κατάρτιση της απογραφής, επιβάλλεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 27 του Κ.Β.Σ. ως βασική υποχρέωση των επιχειρήσεων που τηρούν 
υποχρεωτικώς ή προαιρετικώς βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και εξάγουν 
λογιστικό αποτέλεσµα. Οι επιχειρήσεις αυτές κατά τη λήξη της διαχειριστικής 
περιόδου και µέσα στις προθεσµίες που προβλέπονται, προβαίνουν σε 
καταµέτρηση, καταγραφή και αποτίµηση στο βιβλίο απογραφών όλων των 
στοιχείων της επαγγελµατικής τους περιουσίας. Την ίδια υποχρέωση έχουν στο 
τέλος κάθε έτους και τα νοµικά πρόσωπα του άρθρου 101 του N. 2238/1994 
(Α.Ε., Ε.Π.Ε., συνεταιρισµοί κλπ.) που έχουν τεθεί σε εκκαθάριση που διαρκεί 
πέραν του έτους. Η επιχείρηση που πρόκειται να τηρήσει για πρώτη φορά 
υποχρεωτικά ή προαιρετικά βιβλία τρίτης κατηγορίας συντάσσει απογραφή 
έναρξης στις προθεσµίες που ορίζονται από τον Κ.Β.Σ. 
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1.2. Χρόνος σύνταξης απογραφής 

 

Σύµφωνα µε τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρο 17 του Κ.Β.Σ., για τις 
επιχειρήσεις µε βιβλία Γ΄ κατηγορίας, η ποσοτική καταγραφή των αποθεµάτων, 
ιδίων και τρίτων γίνεται στο βιβλίο απογραφών ή σε καταστάσεις µέχρι την 20ή 
(εικοστή) ηµέρα του µεθεπόµενου από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου µήνα. 
Η αποτίµηση των αποθεµάτων πραγµατοποιείται µέχρι την προθεσµία σύνταξης 
του ισολογισµού. Σηµειώνεται ότι 
για κάθε ηµέρα καθυστέρησης ενηµέρωσης του βιβλίου απογραφών επιβάλλεται 
και ένα πρόστιµο. Η καταχώρηση της λοιπής επαγγελµατικής περιουσίας καθώς 
και η αποτίµηση αυτής περατούνται εντός τεσσάρων (4) µηνών 
από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου. Η παραπάνω προθεσµία δε µπορεί να 
υπερβεί την προθεσµία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος. Εντός 
της ίδιας προθεσµίας συντάσσονται και οι  
οικονοµικές καταστάσεις της επιχείρησης, που προβλέπονται από το άρθρο 29 τ
ου Κ.Β.Σ., δηλαδή ο ισολογισµός, ο λογαριασµός αποτελέσµατα χρήσεως και ο 
πίνακας διάθεσης αποτελεσµάτων. 

Πράξεις που επηρεάζουν τα αποτελέσµατα της χρήσεως ή αναφέρονται σε 
αυτή ή άπτονται µε οποιοδήποτε  τρόπο  του  ισολογισµού αυτής, εφόσον  τα 
στοιχεία αυτών των πράξεων περιέχονται στην επιχείρηση µετά τη λήξη της χρήσ
εως και εντός της προθεσµίας κλεισίµατος του ισολογισµού, λογίζονται ως 
ηµερολογιακές πράξεις ισολογισµού. Τα βιβλία του Κ.Β.Σ., εκτός: α)των 
πρόσθετων βιβλίων που αναφέρονται στις παρ.1 έως και 5 του άρθρου 10 του 
Κ.Β.Σ. και β) του βιβλίου τεχνικών προδιαγραφών, όταν δεν ενηµερώνονται ή δεν 
εκτυπώνονται η δεν εγγράφονται σε ηλεκτροµαγνητικά µέσα 
κατά περίπτωση µέχρι  το  τέλος  της επόµενης διαχειριστικής 
περιόδου, είναι ως να µη τηρήθηκαν για τη χρήση που αφορούν. Η επιχείρηση 
εντός των άνω προθεσµιών µπορεί να τροποποιήσει τον αρχικό ισολογισµό και 
να καταρτίσει νέο ισολογισµό αρκεί τις τροποποιητικές εγγραφές να τις 
καταχωρήσει εντός των προθεσµιών αυτών στο θεωρηµένο ηµερολόγιο πράξεων 
ισολογισµού και το νέο ισολογισµό στο βιβλίο απογραφών και ισολογισµού. 
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1.3. Έννοια επαγγελµατικής περιουσίας & αποθεµάτων 

 

Ως επαγγελµατική περιουσία του επιτηδευµατία θεωρείται: α) το σύνολο των 
στοιχείων του ενεργητικού που έχουν σχέση µε την άσκηση του επαγγέλµατός 
του, όπως είναι τα πάγια περιουσιακά στοιχεία (ακίνητα, µηχανήµατα, µέσα 
µεταφοράς κ.λπ.), τα αποθέµατα (πρώτες και βοηθητικές ύλες, είδη 
συσκευασίας, προϊόντα, εµπορεύµατα κ.λπ.), τα χρεόγραφα, τα γραµµάτια 
εισπρακτέα, κάθε είδους επαγγελµατική απαίτηση, τα διαθέσιµα κ.λπ., β) το 
σύνολο των στοιχείων του παθητικού, όπως είναι τα βραχυπρόθεσµα ή 
µακροπρόθεσµα δάνεια, γραµµάτια πληρωτέα, οφειλόµενα ενοίκια και κάθε 
είδους επαγγελµατική υποχρέωση του επιτηδευµατία σε τρίτους που υπάρχει 
κατά την ηµέρα της απογραφής και γ) το σύνολο των στοιχείων της καθαρής 
περιουσίας, όπως είναι τα αποθεµατικά κάθε µορφής, κεφάλαιο κ.λπ. 

Τα στοιχεία της επαγγελµατικής περιουσίας, δηλαδή  τα άυλα και τα υλικά 
περιουσιακά στοιχεία  καθώς τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις που συνθέτουν 
την επαγγελµατική περιουσία κατά την χρονική στιγµή της απογραφής, 
αναγνωρίζονται από την επιχείρηση ότι αποτελούν µέρος της επαγγελµατικής 
περιουσίας και περιγράφονται  µε ακρίβεια ώστε να ενταχθούν στις επιµέρους 
κατηγορίες του Ενεργητικού ή του Παθητικού όπως αυτά καθορίζονται. Για την 
περιγραφή της επαγγελµατικής περιουσίας χρήσιµα στοιχεία αποτελούν τα 
δικαιολογητικά των συναλλαγών(τιµολόγια, συµβόλαια, συµβάσεις κλπ.) καθώς 
και οι λογαριασµοί στους οποίους παρακολουθούνται στα λογιστικά βιβλία της 
επιχείρησης τα περιουσιακά στοιχεία της. 

  Αποθέµατα, είναι τα εµπορεύσιµα αγαθά, όπως προσδιορίζονται από την 
παράγραφο 2.2.200 περίπτωση 3 του Ε.Γ.Λ.Σ., όπως τα:  

• Εµπορεύµατα (Λ.20), δηλαδή τα υλικά αγαθά (αντικείµενα, ύλες, υλικά) 
που αποκτούνται µε σκοπό να µεταπωληθούν στην κατάσταση που 
αγοράζονται, 

• Έτοιµα προϊόντα (Λ.21), δηλαδή τα υλικά αγαθά που παράγονται, 
κατασκευάζονται ή συναρµολογούνται µε σκοπό την πώλησή τους, 
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• Ηµιτελή προϊόντα (Λ.22), δηλαδή τα υλικά αγαθά που µετά από 
κατεργασία σε ορισµένο στάδιο (ή στάδια) είναι έτοιµα για παραπέρα 
βιοµηχανοποίηση (ή κατεργασία) ή για πώληση στην ηµιτελή τους 
κατάσταση, 

• Υποπροϊόντα (Λ.22), δηλαδή τα υλικά αγαθά (προϊόντα) που παράγονται 
µαζί µε τα κύρια προϊόντα, σε διάφορα στάδια της παραγωγικής 
διαδικασίας, από τις ίδιες πρώτες και βοηθητικές ύλες. Τα υποπροϊόντα 
επαναχρησιµοποιούνται σαν πρώτη ύλη ή πωλούνται αυτούσια, 

• Υπολείµµατα (Λ.22), δηλαδή υλικά κατάλοιπα της παραγωγικής 
διαδικασίας, κατά κανόνα άχρηστα. Στην κατηγορία των υπολειµµάτων 
εντάσσονται και τα ακατάλληλα για βιοµηχανοποίηση ή κανονική 
αξιοποίηση διάφορα υλικά ή έτοιµα ή ηµιτελή προϊόντα, 

• Παραγωγή αγαθών σε εξέλιξη (Λ.23), δηλαδή οι πρώτες ύλες, τα 
βοηθητικά υλικά, τα ηµιτελή προϊόντα και άλλα στοιχεία κόστους (π.χ. 
εργασία, γενικά βιοµηχανικά έξοδα), τα οποία κατά τη διάρκεια της 
χρήσεως ή στο τέλος αυτής, κατά την απογραφή, βρίσκονται στο κύκλωµα 
της παραγωγικής διαδικασίας για κατεργασία, 

• Πρώτες και βοηθητικές ύλες (Λ.24), δηλαδή τα υλικά αγαθά που 
προορίζονται για βιοµηχανική επεξεργασία ή συναρµολόγηση για 
παραγωγή ή κατασκευή προϊόντων, 

• Υλικά συσκευασίας (Λ.24), δηλαδή τα υλικά αγαθά που πρόκειται να 
χρησιµοποιηθούν για τη συσκευασία των προϊόντων, ώστε τα τελευταία να 
φτάνουν στην κατάσταση εκείνη στην οποία είναι δυνατό ή σκόπιµο να 
προσφέρονται στην πελατεία, 

• Αναλώσιµα υλικά (Λ.25), δηλαδή υλικά αγαθά που προορίζονται να 
αναλωθούν για συντήρηση του πάγιου εξοπλισµού και γενικά για την 
εξασφάλιση των αναγκαίων συνθηκών λειτουργίας των κύριων και 
βοηθητικών υπηρεσιών της, 
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• Ανταλλακτικά πάγιων στοιχείων (Λ.26), δηλαδή τα υλικά αγαθά που 
προορίζονται να αναλωθούν για συντήρηση και επισκευή του πάγιου 
εξοπλισµού, 

• Είδη συσκευασίας (Λ.28), δηλαδή τα υλικά µέσα που χρησιµοποιούνται 
για συσκευασία εµπορευµάτων ή προϊόντων και παραδίδονται στους 
πελάτες µαζί µε το περιεχόµενό τους. Τα είδη συσκευασίας είναι 
επιστρεπτέα ή µη επιστρεπτέα, ανάλογα µε τη συµφωνία που γίνεται κατά 
την πώληση σχετικά µε την επιστροφή τους ή µη. 

 

 

1.4. Απογραφή περιουσιακών στοιχείων 

 

Τα αποθέµατα, όπως αυτά προσδιορίζονται παραπάνω, που κατά τη λήξη 
της διαχειριστικής περιόδου βρίσκονται στα χέρια του επιτηδευµατία ή σε τρίτους 
κ.λπ., καταµετρούνται και καταγράφονται στο βιβλίο απογραφών χωριστά για 
κάθε αποθηκευτικό χώρο. Ως ξεχωριστός αποθηκευτικός χώρος θεωρείται αυτός 
που διακρίνεται χωρικά από άλλο. Έτσι, ξεχωριστός αποθηκευτικός χώρος είναι 
το κεντρικό, το υποκατάστηµα, η αποθήκη, οι εγκαταστάσεις τρίτου και γενικά 
οποιοσδήποτε χώρος στον οποίο υπάρχουν αποθέµατα του επιτηδευµατία. Κατά 
τη δικαστηριακή νοµολογία (Σ.τ.Ε. 3856/1974), ως ξεχωριστοί αποθηκευτικοί 
χώροι θεωρούνται και οι αυτοτελείς χώροι που δεν επικοινωνούν µεταξύ τους, 
έστω κι αν βρίσκονται στο ίδιο κτίριο ή στον ίδιο όροφο. Επίσης, αν στο ίδιο ή σε 
συνεχόµενα κτίρια, στεγάζονται περισσότεροι του ενός αποθηκευτικοί χώροι, 
επιτρέπεται να συντάσσεται ενιαία απογραφή για τα αποθέµατα που βρίσκονται 
σε αυτούς. Γενικότερα, η απογραφή των αποθεµάτων σε αποθηκευτικούς 
χώρους και υποκαταστήµατα που δεν εξάγουν αυτοτελές λογιστικό αποτέλεσµα 
γίνεται σε θεωρηµένες διπλότυπες καταστάσεις, των οποίων το ένα αντίτυπο 
αποστέλλεται στην έδρα για ενηµέρωση του βιβλίου απογραφών. Σε χώρους που 
βρίσκονται στον ίδιο νοµό ή στο ίδιο νησί µε την έδρα ή ακόµη και σε απόσταση  
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µικρότερη των 50 χλµ από αυτή, παρέχεται η ευχέρεια καταχώρισης απευθείας 
στο βιβλίο της έδρας, διακεκριµένα.  

 

Η εγγραφή καταχώρησης των αποθεµάτων στο βιβλίο απογραφών 
περιλαµβάνει:  

� το είδος του αγαθού, 
� την ποσότητα του αγαθού, 
� τη µονάδα µέτρησης, που είναι η ίδια µε την µονάδα µέτρησης µε την 

οποία αγοράζεται ή πωλείται το αγαθό, 
� την κατά µονάδα αξία, µε την οποία αποτιµάται το αγαθό και 
� τη συνολική αξία κάθε αγαθού. 

Το είδος του αγαθού, η ποσότητα και η µονάδα µέτρησης αυτού 
καταχωρούνται στην προθεσµία που ορίζεται από την παράγραφο 7 του άρθρου 
17 του Κώδικα. Η κατά µονάδα αξία, καθώς και η συνολική αξία καταχωρούνται 
στην προθεσµία κλεισίµατος του ισολογισµού, που ορίζεται από την παράγραφο 
8 του ίδιου άρθρου (17). Τονίζεται ότι η ποσότητα κάθε είδους αγαθού 
καταχωρείται µε µία εγγραφή για κάθε αποθηκευτικό χώρο. ∆εν επιτρέπεται, 
δηλαδή, για το ίδιο αγαθό να γίνονται δύο ή περισσότερες εγγραφές για κάθε 
αποθηκευτικό χώρο. 

 

� Απογραφή παγίων περιουσιακών στοιχείων.  

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία, πλην των επίπλων και σκευών, 
καταχωρούνται στο βιβλίο απογραφών το κάθε ένα χωριστά. Για κάθε πάγιο 
περιουσιακό στοιχείο στο βιβλίο απογραφών αναγράφεται:  

• η αξία κτήσης ή το κόστος ιδιοκατασκευής του, προσαυξηµένη µε τις 
δαπάνες επεκτάσεων ή προσθηκών ή βελτιώσεων,  

• οι αποσβέσεις του και  
• η αναπόσβεστη αξία του. 
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Όταν ο επιτηδευµατίας τηρεί θεωρηµένο µητρώο παγίων, στο οποίο 
καταχωρεί αναλυτικά για κάθε πάγιο τα πιο πάνω δεδοµένα, τότε στο βιβλίο 
απογραφών µπορεί να καταχωρεί τα πάγια κατά οµοειδείς κατηγορίες (π.χ. 
κτίρια, µηχανήµατα κ.λπ.), µε αναγραφή της συνολικής, κατά κατηγορία παγίων, 
αξίας κτήσης, τις συνολικές αποσβέσεις και τη συνολική αναπόσβεστη αξία τους, 
π.χ.: 

 
Μηχανήµατα Αξία κτήσης 10.000,00*10%= Αποσβέσεις 1.000,00 

10.000,00-1.000,00=Αναπόσβεστη αξία 9.000,00 

Όταν η αξία ενός πάγιου περιουσιακού στοιχείου έχει αποσβεστεί ολοσχερώς, 
αλλά το πάγιο αυτό στοιχείο εξακολουθεί να βρίσκεται στην κυριότητα του 
επιτηδευµατία, τότε στο βιβλίο απογραφών εµφανίζεται µε αναπόσβεστη αξία 
ενός λεπτού (0,01€) . 

 

� Απογραφή επίπλων και σκευών.  

Τα έπιπλα και σκεύη µπορεί να µην καταχωρούνται αναλυτικά στην απογραφή, 
όπως τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία, αλλά οµαδοποιηµένα κατά συντελεστή 
απόσβεσης (π.χ. έπιπλα µε συντελεστή 10% κ.λπ.), µε αναγραφή της συνολικής, 
κατά οµάδα, αξίας κτήσης τους, των αποσβέσεων και της αναπόσβεστης αξίας 
τους,  
π.χ.: 

 
Έπιπλα Αξίας κτήσης 20.000,00*10%= Αποσβέσεις 2.000,00 

   20.000,00-2.000,00=Αναπόσβεστη αξία 18.000,00 
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� Απογραφή λοιπών περιουσιακών στοιχείων.  

Τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία (π.χ. πελάτες, προµηθευτές, δάνεια, 
χρεόγραφα κ.λπ.), που παρακολουθούνται µε περιληπτικούς γενικούς 
λογαριασµούς, µπορεί να καταχωρούνται στο βιβλίο απογραφών µε τα υπόλοιπα 
των αντίστοιχων λογαριασµών του γενικού καθολικού, εφόσον γίνεται ανάλυση 
του καθενός λογαριασµού σε θεωρηµένες καταστάσεις ή θεωρηµένα ισοζύγια 
(π.χ. ισοζύγιο πελατών, προµηθευτών κ.λπ.).  
Οι µετοχές, οι οµολογίες και τα λοιπά χρεόγραφα καταχωρούνται στο βιβλίο 
απογραφών ή σε καταστάσεις κατά είδος µετοχές (π.χ. µετοχές εισηγµένες στο 
χρηµατιστήριο της Α.Ε. "Ψ", µετοχές εισηγµένες στο χρηµατιστήριο της Α.Ε. "Χ", 
προνοµιούχες µετοχές, κοινές κ.λπ., οµολογίες Ελληνικού ∆ηµοσίου κ.λπ.), µε 
αναγραφή της ποσότητας, της αξίας κτήσης και της τρέχουσας αξίας του. 

 

� Απογραφή περιουσιακών στοιχείων τρίτων.  

Στο βιβλίο απογραφών καταχωρούνται ακόµη τα αποθέµατα και τα πάγια 
περιουσιακά στοιχεία κυριότητας τρίτων, που βρίσκονται στα χέρια του 
επιτηδευµατία κατά τη λήξη της διαχειριστικής του περιόδου για οποιοδήποτε 
λόγο (φύλαξη, πώληση κ.λπ.). Τα περιουσιακά αυτά στοιχεία καθενός τρίτου 
καταχωρούνται στην απογραφή χωριστά από τα περιουσιακά στοιχεία του 
επιτηδευµατία, τουλάχιστον κατά είδος και ποσότητα, µε αναγραφή και του 
σκοπού για τον οποίο βρίσκονται στα χέρια του επιτηδευµατία (π.χ. για φύλαξη, 
για πώληση κ.λπ.). 

Βλέπουµε, λοιπόν, ότι η απογραφή των περιουσιακών στοιχείων δεν 
εξυπηρετεί µόνο φορολογικούς σκοπούς, αλλά αποτελεί απαραίτητη διαδικασία 
για την κατάρτιση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων των εταιρειών που 
τηρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας του ΚΒΣ. Παράλληλα, η ανάπτυξη των 
ελληνικών λογιστικών προτύπων (του ΕΓΛΣ και των εκάστοτε κλαδικών 
λογιστικών σχεδίων, συµπεριλαµβανοµένων και των γνωµατεύσεων του ΣΛΟΤ - 
πρώην ΕΣΥΛ) έγινε µε σκοπό την εξυπηρέτηση τόσο των φορολογικών 
διατάξεων, όσο και των αρχών λειτουργίας των προαναφερόµενων νοµικών 
προσώπων. 
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1.5. Απογραφή Ενάρξεως και Λήξεως 

 

� Απογραφή Ενάρξεως  

Κατά  το  χρόνο  έναρξης  της  λειτουργίας  των  επιχειρήσεων  πρέπει  
να πραγµατοποιηθεί απογραφή  της  επαγγελµατικής  περιουσίας  την  οποία  
οι ιδιοκτήτες  της  επιχείρησης (µέτοχοι, εταίροι, επιχειρηµατίας) έθεσαν στη 
διάθεση της (άρθρο 9, Εµπορικού Νόµου). Την υποχρέωση αυτή έχουν οι 
ανώνυµες εταιρείες από το άρθρο 41, παρ.1, του Κωδ. Ν.2190/1920, αλλά και 
κάθε επιχείρηση (επιτηδευµατίας) που τηρεί τα λογιστικά βιβλία της κατά το 
διπλογραφικό σύστηµα. Η υποχρέωση προκύπτει από την διάταξη του άρθρου 
27, παρ. 2, του Κ.Β.Σ. η οποία αναφέρει τα εξής: ο επιτηδευµατίας που πρόκειται 
να τηρήσει για πρώτη φορά υποχρεωτικά ή προαιρετικά βιβλία 
τρίτης κατηγορίας συντάσσει απογραφή έναρξης στις προθεσµίες που ορίζονται 
από τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 17 του Κώδικα αυτού. Όταν δεν 
υπάρχουν πάγια περιουσιακά στοιχεία ή αποθέµατα αντί της σύνταξης 
απογραφής έναρξης, καταχωρούνται αναλυτικά τα λοιπά στοιχεία του 
ενεργητικού και του παθητικού στην εγγραφή ανοίγµατος των βιβλίων. Οι τυχόν 
ελλείψεις στην απογραφή ενάρξεως της πρώτης διαχειριστικής περιόδου 
αναπληρώνονται από το νοµίµως τηρηθέν προσωρινό θεωρηµένο βιβλίο του 
άρθρου 10, παρ.2,του Κ.Β.Σ., στο όνοµα ενός εκ των ιδρυτών της επιχείρησης 
(Σ.τ.Ε. 2237/1192).  

 

� Απογραφή Λήξεως 

Οι ανώνυµες εταιρείες, επίσης, έχουν την υποχρέωση να ενεργήσουν απογρα
φή και στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως όπως αυτή καθορίζεται στο καταστατικ
ό (άρθρο 41, Κωδ. Ν.2190/1920).Το άρθρο 9 του Εµπορικού Νόµου αναφέρει ότι
 κάθε έµπορος οφείλει να κάνει κάθε έτος ιδιόγραφο απογραφή των κινητών και 
ακινήτων πραγµάτων του καθώς επίσης και της περιουσίας και του χρέους του, 
και στη συνέχεια να την αντιγράφει σε ειδικό βιβλίο απογραφών. Επίσης οι 
διαχειριστές των ΕΠΕ υποχρεούνται µια φορά το χρόνο, στο τέλος της εταιρικής 
χρήσεως, να συντάσσουν απογραφή όλων των στοιχείων του Ενεργητικού και  
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του Παθητικού  της ΕΠΕ, µε λεπτοµερή περιγραφή του κάθε στοιχείου. Οι ετήσιες 
οικονοµικές καταστάσεις της ΕΠΕ καταρτίζονται από τους διαχειριστές της µε 
βάση την απογραφή αυτή (άρθρο 22, παρ.1, Ν.3190/1955). 

 

1.6. Είδη Απογραφής 

 

Η απογραφή διακρίνεται ως προς 

� Τον χρόνο διεξαγωγής της σε: 

• Απογραφή που συντάσσεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα, δηλαδή 
διενεργείται στο τέλος στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου και σκοπό 
έχει τη σύνταξη του ισολογισµού. 

• Απογραφή που διενεργείται σε έκτακτες περιπτώσεις, όπως λύση και 
εκκαθάριση, πτώχευση, και χωρίς υποχρέωση επανάληψης. 

� Την έκταση που καλύπτει σε: 

• Γενική απογραφή, όταν καλύπτει το σύνολο των ενεργητικών και 
παθητικών στοιχείων της επιχείρησης. Η γενική απογραφή είναι κατά 
κανόνα φυσική για ορισµένα περιουσιακά στοιχεία και θεωρητική για τα 
υπόλοιπα, π.χ. η απογραφή ενάρξεως λειτουργίας, η απογραφή χρήσεως, 
κλπ.  

• Μερική απογραφή, όταν καλύπτει ένα ή περισσότερα στοιχεία του 
ενεργητικού ή/και του παθητικού για να διαπιστωθεί το πραγµατικό ύψος 
του περιουσιακού στοιχείου ή της αντίστοιχης υποχρέωσης. Η µερική 
απογραφή πρέπει να είναι φυσική. Τη χρησιµοποιούµε για να ελέγξουµε 
τα αποθέµατα και τις λοιπές υλικές αξίες της επιχείρησης µας. 

Τέλος, µε κριτήριο το αντικείµενο έχουµε τις διάφορες κατηγορίες 
περιουσιακών στοιχείων που απογράφονται, π.χ. απογραφή παγίων ή 
αποθεµάτων. 
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1.7. ∆ιαδικασία Απογραφής 

 

Όλα τα στοιχεία του ισολογισµού µπορούν να απογραφούν εκτός από την 
Καθαρή θέση. Στο λογαριασµό της «Καθαρής Θέσεως» άλλωστε καταχωρούνται 
όλες οι διαφορές (ελλείµµατα και πλεονάσµατα) που εµφανίζονται κατά τη 
διεξαγωγή της. 

Για όλους τους υπόλοιπους λογαριασµούς η διαδικασία περιλαµβάνει φυσική 
καταµέτρηση και αξιολόγηση είτε των φυσικών αντικειµένων στην περίπτωση 
των υλικών περιουσιακών στοιχείων(π.χ. πάγια, αποθέµατα), είτε την 
εξακρίβωση της ύπαρξης τίτλων, δικαιωµάτων ή απαιτήσεων στην περίπτωση 
των άυλων στοιχείων (π.χ. απαιτήσεις, υποχρεώσεις). 

Σε κάθε περίπτωση εκτός από την ύπαρξη του στοιχείου εξετάζουµε και την 
ποιότητα του (π.χ. απαξιωµένα πάγια/αποθέµατα, ανεπίδεκτες εισπράξεως 
απαιτήσεις). 

 

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

� Φυσική ή εξωτερική ή εξωλογιστική, όταν τα περιουσιακά στοιχεία 
αναγνωρίζονται και προσδιορίζονται πραγµατικά, χωρίς δηλαδή να 
λαµβάνονται υπόψη τα δεδοµένα των λογιστικών βιβλίων. 

� Θεωρητική ή εσωτερική ή εσωλογιστική, όταν προκύπτει από τα λογιστικά 
βιβλία της επιχειρήσεως. 

Όταν διενεργείται θεωρητική απογραφή είναι σκόπιµο να γίνεται και 
πραγµατικός έλεγχος συµφωνίας, έστω και δειγµατοληπτικά, µερικών 
απαιτήσεων και υποχρεώσεων της επιχείρησης ή έλεγχος των λογιστικών 
εγγραφών µε τα παραστατικά έγγραφα. 

Η απογραφή καταγράφεται σύµφωνα µε την δοµή των λογαριασµών της 
επιχείρησης, µε καταχώρηση πάντοτε στο κατώτερο δυνατό επίπεδο ανάλυσης. 
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1.8. Σκοπός της Απογραφής και εργασίες µε τις οποίες      
επιτυγχάνονται 

 

Οι επιχειρήσεις έχουν υποχρέωση από τις διατάξεις τις νοµοθεσίας να 
προβούν κατά την έναρξη της λειτουργίας των, αλλά στο τέλος κάθε χρήσεως, σε 
απογραφή σε όλα τα στοιχεία της επαγγελµατικής περιουσίας. 

Σκοπός της απογραφής είναι η οικονοµική µονάδα να προσδιορίσει την περι
ουσιακή της κατάσταση, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά κατ’ είδος, 
και το οικονοµικό αποτέλεσµα που προέκυψε από  τις δραστηριότητες 
που ανέπτυξε κατά τη διάρκεια της χρήσεως. Κατά την απογραφή αποτιµώνται 
όλα τα περιουσιακά στοιχεία µε την ίδια νοµισµατική µονάδα. 

Για την πραγµατοποίηση της απογραφής ενάρξεως και λήξεως οι επιχειρήσει
ς προβαίνουν στις εξής εργασίες:  

� Προετοιµασία για την απογραφή:  

Σκοπός  της  απογραφής  είναι  η  οικονοµική  µονάδα  να  προσδιορίσει  
την  περιουσιακή  της κατάσταση και το οικονοµικό αποτέλεσµα που προέκυψε 
από τις δραστηριότητες  που  ανέπτυξε κατά τη διάρκεια της χρήσεως. Για να 
πραγµατοποιηθούν οι σκοποί της απογραφής απαιτείται οργάνωση και 
προετοιµασία. Γι’ αυτό πριν από το τέλος της χρήσεως η οικονοµική διεύθυνση 
των επιχειρήσεων κοινοποιεί στα διάφορα τµήµατα  (λογιστήριο, αποθήκες, 
τµήµα πωλήσεων, διεύθυνση παραγωγής κ.λ.π.) οδηγίες σχετικά ε την 
απογραφή µε την απογραφή της επιχειρηµατικής 
περιουσίας. Για τη σύνταξη των οδηγιών απογραφής η οικονοµική διεύθυνση  
πρέπει  να  λάβει  υπόψη  της  τα  διάφορα  προβλήµατα  που  είχαν 
δηµιουργηθεί στο παρελθόν κατά τη διάρκεια των απογραφών, τις απαιτήσεις της 
φορολογικής και εµπορικής νοµοθεσίας, τις ιδιοµορφίες των απογραφόµενων 
στοιχείων της επιχειρηµατικής περιουσίας, την εµπειρία του προσωπικού κ.α. Η 
οικονοµική διεύθυνση πρέπει να ζητήσει από τους παραλήπτες της άνω οδηγίας 
όπως εντός ευλόγου χρόνου της γνωρίσουν τις παρατηρήσεις και υποδείξεις 
τους σχετικά µε το κοινοποιηθέν κείµενο. 
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Η απογραφή πρέπει να οργανωθεί κατά τον καλύτερο τρόπο ώστε η αποτύπ
ωση της περιουσίας της επιχειρήσεως, τη χρονική στιγµή της απογραφής, να 
είναι σωστή, µε συνέπεια και το αποτέλεσµα (κέρδος ή ζηµία) που 
προσδιορίζεται κατά το χρόνο της απογραφής να πλησιάζει περισσότερο στην 
πραγµατικότητα. 

Επίσης, οι απογραφείς πρέπει να επισκεφθούν όλους τους χώρους στους ο
ποίους αποθηκεύονται αποθέµατα και να ελέγξουν:  

• Εάν τα προς απογραφή αποθέµατα έχουν τοποθετηθεί σωστά, δηλαδή 
κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι απογραφείς να πραγµατοποιήσουν το έργο 
τους σωστά και χωρίς δυσκολίες. 

• Εάν υπάρχουν αποθέµατα ακατάλληλα και ελαττωµατικά, πρέπει να 
τοποθετηθούν ιδιαιτέρως στους αποθηκευτικούς χώρους και να 
απογραφούν ως «ακατάλληλα ή ελαττωµατικά». 

• Εάν υπάρχουν αποθέµατα κυριότητας τρίτων πρέπει να τοποθετηθούν ιδι
αιτέρως στους αποθηκευτικούς χώρους και να απογραφούν ως «αποθέµα
τα κυριότητας τρίτων». 

� Πραγµατοποίηση της απογραφής:  

• αναγνώριση στοιχείων απογραφής:  

Τα στοιχεία της επαγγελµατικής περιουσίας αναγνωρίζονται, δηλαδή τα άυ
λα και τα υλικά περιουσιακά στοιχεία καθώς τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσει
ς που συνθέτουν την επαγγελµατική περιουσία κατά τη χρονική στιγµή της απ
ογραφής, αναγνωρίζονται από την επιχείρηση ότι αποτελούν µέρος της επαγγ
ελµατικής περιουσίας και περιγράφονται µε ακρίβεια ώστε να ενταχθούν στις 
επί µέρους κατηγορίες του Ενεργητικού ή του Παθητικού όπως αυτές καθορίζ
ονται. Για την περιγραφή της επαγγελµατικής περιουσίας χρήσιµα στοιχεία 
αποτελούν τα δικαιολογητικά των συναλλαγών (τιµολόγια, συµβόλαια, 
συβάσεις κ.λ.π.) καθώς και οι λογαριασµοί στους οποίους παρακολουθούνται 
στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης τα περιουσιακά στοιχεία της. 

• καταµέτρηση στοιχείων απογραφής:  

Τα στοιχεία της επαγγελµατικής περιουσίας πρέπει να καταµετρηθούν απ
ό τους απογραφείς. Με τον όρο «καταµέτρηση» δεν εννοούµε µόνο την 
ποσοτική καταµέτρηση των αποθεµάτων (εµπορευµάτων, πρώτων υλών, 
ετοίµων προϊόντων κ.λ.π.) των µηχανηµάτων και λοιπών παγίων, των 
συµµετοχών και χρεογράφων των λοιπών αξιογράφων 
(συναλλαγµατικές, επιταγές κ.λπ.) και των διαθεσίµων του 
ταµείου, αλλά και τη συµφωνία των χρεωστικών και πιστωτικών υπολοίπων τ
ων λοιπών λογαριασµών (πελατών, χρεωστών, προµηθευτών, πιστωτών, δα
νείων κ.λπ.) µε τα αντίστοιχα στοιχεία των αντισυµβαλλοµένων. 
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• Μονάδα µετρήσεως:  

Σηµαντικό στοιχείο της καταµέτρηση είναι η µονάδα µετρήσεως. 
Η καταµέτρηση πρέπει να γίνει µε την ίδια µονάδα µετρήσεως µε την οποία 
η επιχείρηση συναλλάσσεται και παρακολουθεί λογιστικά τα αποθέµατα 
στο βιβλίο αποθήκης. 

• Πρωτόκολλα  καταµέτρησης: 

 Κατά την καταµέτρηση πρέπει να συντάσσονται πρωτόκολλα καταµέτρηση. 
Τα πρωτόκολλα είναι έγγραφα στα οποία αναφέρεται ο τόπος, η ηµεροµηνία, το 
αντικείµενο της καταµέτρησης, οι ποσότητες που καταµετρήθηκαν και οι διαφορέ
ς πουπροέκυψαν από τη σύγκριση των καταµετρηθέντων µε τα αντίστοιχα στοιχε
ία των λογιστικών βιβλίων. Επίσης, στο πρωτόκολλο 
αναφέρονται τα στοιχεία των τελευταίων δικαιολογητικών  µε 
τα οποία ενηµερώθηκαν οι λογαριασµοί πριν την καταµέτρηση. 

 

� Επεξεργασία απογραφέντων στοιχείων:  

Η επιχείρηση τα στοιχεία που απέγραψαν οι απογραφείς πρέπει να µην τα 
καταχωρήσει αµέσως στο θεωρηµένο βιβλίο απογραφών, αλλά προηγουµέν
ως να τα επεξεργασθεί για να διαπιστώσει ότι είναι σωστά, δηλαδή να εφαρµό
σει τις κατάλληλες διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου οι οποίες να περιορίζουν τ
α λάθη, και να τα συγκρίνει µε τα αντίστοιχα των λογαριασµών των 
λογιστικών βιβλίων της επιχείρησης. 

• Επεξεργασία καταστάσεως απογραφής αποθεµάτων: 

Οι απογραφές των αποθεµάτων πρέπει να γίνονται από δύο οµάδες απογ
ραφής.Τα απογραφέντα στοιχεία αντιπαραβάλλονται µεταξύ των δύο οµάδων 
και αν διαπιστωθούν διαφορές, τότε οι δύο οµάδες καταµετρούν µαζί εκ νέου 
τα συγκεκριµένα αποθέµατα και τακτοποιούν ή οριστικοποιούν τις διαφορές. 

Στη συνέχεια παραδίδουν τις καταστάσεις απογραφής στον προϊστάµενο λ
ογιστηρίου ο οποίος συγκρίνει τις απογραφείσες ποσότητες µε τα λογιστικά υ
πόλοιπα των αποθηκών. Εάν διαπιστώσει σηµαντικές διαφορές οι οποίες 
δεν οφείλονται σε φυσιολογικές φύρες, τότε επισκέπτεται την αποθήκη µαζί µε
 τους απογραφείς και τον αποθηκάριο και ερευνούν τους λόγους της δηµιουργ
ίας των διαφορών. 
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� Καταχώρηση απογραφέντων στοιχείων στο θεωρηµένο βιβλίο 
απογραφών:     

Η επαγγελµατική περιουσία της επιχείρησης, όπως αναγνωρίσθηκε 
και καταµετρήθηκε από τους απογραφείς, στη συνέχεια καταχωρείται στο θεω
ρηµένο βιβλίο απογραφών. Σηµειώνεται ότι µε βάση τις διατάξεις του Κ.Β.Σ., 
επιτηδευµατίας που εντάσσεται στην τήρηση βιβλίων τρίτης κατηγορίας 
πρέπει να τηρεί θεωρηµένο βιβλίο απογραφών. 

 

� Αποτίµηση απογραφέντων στοιχείων:  

Η αποτίµηση της επαγγελµατικής περιουσίας (που γίνεται µε την αξία που 
έχει κατά την ηµέρα της απογραφής) στο τέλος της χρήσεως αποβλέπει στον 
προσδιορισµό της αξίας της περιουσίας. 

 

Συνέπειες από την λανθασµένη κατάρτιση της απογραφής: 

• φορολογικές συνέπειες: ανεπάρκεια και ανακρίβεια στο βιβλίο 
απογραφών. 

• συνέπειες από τον εµπορικό νόµο 2190/1920. 

 

 

1.9. Λογιστικοποίηση ∆ιαφορών Απογραφής 

Οι διαφορές απογραφής πρέπει να λογιστικοποιούνται άµεσα µε λογιστικές εγ
γραφές τέλους χρήσης. Νόµιµα δικαιολογητικά των εγγράφων αυτών αποτελούν 
τα πρωτόκολλα καταµέτρησης επί των οποίων πρέπει να υπάρχουν οι εγκριτικές 
υπογραφές της διοίκησης της επιχείρησης ή συνηµµένο σχετικό πρακτικό 
(διοικητικού συµβουλίου, διαχειριστή κλπ.).Ειδικότερα τα ελλείµµατα και τα 
πλεονάσµατα αποθεµάτων καταχωρούνται στις καρτέλες αποθήκης της 
αναλυτικής λογιστικής κατά ποσότητα και αξία. Με τη λογιστικοποίηση των 
διαφορών απογραφής, οι λογαριασµοί του ενεργητικού και του παθητικού 
εµφανίζουν την πραγµατική οικονοµική κατάσταση της επιχειρήσεως στο τέλος 
της χρήσεως. 
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� Γενική λογιστική 

   Στη γενική λογιστική, οι διαφορές απογραφής όλων των κατηγοριών 
αποθεµάτων (πρώτων και βοηθητικών υλών, προϊόντων, εµπορευµάτων κ.λ.π.) 
επηρεάζουν την αξία απογραφής των αποθεµάτων λήξεως και κατ’ επέκταση το 
κόστος πωλήσεων και το οργανικό αποτέλεσµα της χρήσεως και δεν είναι 
αναγκαίο, αλλά ούτε και δυνατό, να γίνει καµιά ιδιαίτερη εγγραφή για τις διαφορές 
αυτές (ελλείµµατα και πλεονάσµατα). Πιο συγκεκριµένα, 

• Για τα ελλείµµατα: 

 

Χρέωση Πίστωση 

97 ∆ιαφορές ενσωµατώσεως και καταλογισµού 94 Αποθέµατα 

97.10.00 ∆ιαφορές απογραφών 94.20 Εµπορεύµατα 

97.10.00.00 Ελλείµµατα  

97.10.00.00.20 Εµπορευµάτων  

........ ........ 

 

 

Χρέωση Πίστωση 

98 Αναλυτικά αποτελέσµατα 97 ∆ιαφορές ενσωµατώσεως 
και κατ 

98.99 Αποτελέσµατα χρήσεως 97.10.00 ∆ιαφορές 
απογραφών 

98.99.03 ∆ιαφορές ενσωµατώσεως και κατ. 97.10.00.00 Ελλείµµατα 

........ 97.10.00.00.20 
Εµπορευµάτων 
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• Για τα πλεονάσµατα: 

 

Χρέωση Πίστωση 

94 Αποθέµατα 97 ∆ιαφορές ενσωµατώσεως και κατ/µού 

94.20 Εµπορεύµατα 97.10.00 ∆ιαφορές απογραφών 

 97.10.00.01 Πλεονάσµατα 

 97.10.00.01.20 Εµπορευµάτων 

 

 

Χρέωση Πίστωση 

97 ∆ιαφορές ενσωµατώσεως και κατ/µού 97.10.00.01.20 Εµπορευµάτων 

97.10.00 ∆ιαφορές απογραφών 98 Αναλυτικά αποτελέσµατα 

97.10.00.01 Πλεονάσµατα 98.99 Αποτελέσµατα χρήσεως 

 98.99.03 ∆ιαφορές 
ενσωµατώσεως και κατ/µού 

 

Αν πρόκειται για ελλείµµατα ή πλεονάσµατα υλικών που βρίσκονται στην 
παραγωγική διαδικασία, αντί του 94 κινείται ο λογαριασµός 93 κόστος 
παραγωγής. Κατά το ΕΓΛΣ ο λ. 97.10 µεταφέρεται στον 98.99 «Αποτελέσµατα 
χρήσεως». 
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1.10. Καταστροφή αποθεµάτων 

 

Πρόσφορο αποδεικτικό στοιχείο είναι το «πρωτόκολλο καταστροφής» που 
συντάσσεται από επιτροπή υπαλλήλων της επιχειρήσεως που συγκροτείται µε 
απόφαση των νόµιµων οργάνων της (λ.χ. του ∆.Σ.), η οποία προβαίνει σε 
συγκεκριµένη ηµέρα και ώρα στην καταστροφή των αγαθών και στη σύνταξη και 
υπογραφή σχετικού «πρωτοκόλλου καταστροφής αποθεµάτων». Κρίνεται 
σκόπιµο η επιχείρηση, µε αίτησή της στον προϊστάµενο της ∆ΟΥ στην οποία 
υπάγεται, να ζητήσει την παρουσία αρµόδιου υπαλλήλου της ∆ΟΥ στην 
καταστροφή των αγαθών. Ο προϊστάµενος της ∆ΟΥ δικαιούται (και δεν 
υποχρεούται) να εκδώσει σχετική εντολή ελέγχου για τη διαπίστωση της 
καταστροφής των αγαθών. Επίσης κρίνεται σκόπιµο να καλείται και ο ορκωτός 
ελεγκτής της εταιρίας, εφόσον αυτή υπόκειται στον έλεγχο του ΣΟΕ. Γίνεται 
πάντως δεκτό ότι για την κατάρτιση του πρωτοκόλλου καταστροφής δεν 
απαιτείται η συµµετοχή δηµοσίου οργάνου. 

Σκόπιµο είναι η απόφαση περί καταστροφής των αποθεµάτων να ληφθεί από 
το ∆.Σ της εταιρίας, το οποίο να ορίσει και τα µέλη της επιτροπής που θα προβεί 
στην καταστροφή των αποθεµάτων. 

Αποφάσεις του ΣτΕ 2936/1988 και 3422/1991, σύµφωνα µε τις οποίες νόµιµο 
αποδεικτικό στοιχείο για την καταστροφή αποθεµάτων είναι τα συνταχθέντα από 
υπαλλήλους της επιχειρήσεως πρωτόκολλα καταστροφής, εφόσον ούτε από τον 
ΚΒΣ ούτε από τη νοµοθεσία περί φορολογίας εισοδήµατος προβλέπονται ειδικά 
δικαιολογητικά για την απόδειξη καταστροφής των αποθεµάτων. 

 

� Λογιστική αντιµετώπιση 

 

 Σύµφωνα µε την Γνωµάτευση 51/1282/1990, τo κόστος των αποθεµάτων 
που καταστρέφονται ως ακατάλληλα, λόγω λήξεως της ηµεροµηνίας 
καταναλώσεώς τους ή από άλλη αιτία, χαρακτηρίζεται έκτακτη ζηµία και 
αντιµετωπίζεται ως εξής: 
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• Στη Γενική λογιστική:  

 

Χρέωση Πίστωση 

81 Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσµατα 78 Ιδιοπαραγωγή παγίων – 
Τεκµαρτά έσοδα 

81.02 Έκτακτες ζηµίες 78.11 Αξία καταστραφέντων 
ακατάλληλων αποθ. 

81.02.10 Ζηµίες από καταστ.  
ακατάλληλων αποθεµάτων 

 

 

• Στην Αναλυτική λογιστική: 

 

Χρέωση Πίστωση 

98 Αναλυτικά αποτελέσµατα 90 ∆ιάµεσοι - αντικριζόµενοι λογαριασµοί 

98.99 Αποτελέσµατα χρήσεως 90.08 Αποτελέσµατα λογισµένα 

98.99.04 Έκτακτα και ανόργανα 
αποτελέσµατα 

90.08.81 Έκτακτα και ανόργανα 
αποτελέσµατα λογισµένα 

98.99.04.02 Έκτακτες ζηµίες  

 

 

 Επίσης σε θεωρηµένη αποθήκη µαζί µε τις εγγραφές γίνεται και η 
τακτοποίηση των µερίδων της αποθήκης: 
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Χρέωση Πίστωση 

90 ∆ιάµεσοι – αντικριζόµενοι 
λογαριασµοί 

96 Έσοδα - µικτά αναλυτικά 
αποτελέσµατα εκµεταλ 

90.07 Οργανικά έσοδα κατ’ είδος 
λογισµένα 

96.22 Μικτά αναλυτικά αποτελέσµατα 
εκµεταλλ. 

90.07.78 Ιδιοπαραγωγή παγίων 
- Τεκµαρτά έσοδα 

96.22.78 Ιδιοπαραγωγή παγίων - 
Τεκµαρτά έσοδα 

90.07.78.11 Αξία 
καταστραφέντων ακατάλληλων 
αποθεµάτων 

96.22.78.11 Αξία καταστραφέντων 
ακατάλ. αποθ. 

 

Χρέωση Πίστωση 

96 Έσοδα - µικτά αναλυτικά 
αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως 

94 Αποθέµατα 

96.20 Κόστος (παραγωγής ή αγοράς) 
πωληµένων 

94.20 Εµπορεύµατα 

96.20.78 Κόστος ιδιοπαραγωγής 
παγίων - Τεκµαρτών εσόδων 

96.22.78 Ιδιοπαραγωγή παγίων - 
Τεκµαρτά έσοδα 

96.20.78.11 Κόστος καταστραφέντων 
ακατάλληλων αποθ. 

96.22.78.11 Αξία καταστραφέντων 
ακατάλ. αποθ. 

 

 

 Ο Φ.Π.Α. που εξεπέστη κατά την αγορά των εµπορευµάτων, πρώτων υλών 
κ.λπ. δεν επιστρέφεται στο ∆ηµόσιο στην περίπτωση που στη συνέχεια τα 
εµπορεύµατα, πρώτες κ.λπ. ύλες ή τα παραχθέντα από αυτές προϊόντα 
καταστρέφονται, κλέπτονται ή χάνονται, εφόσον η ζηµία αποδεικνύεται µε νόµιµα 
δικαιολογητικά. (33 Παρ 1β του Ν.2859/2000). 
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1.11. Ελλείµµατα / Πλεονάσµατα κατά την παραλαβή 
εµπορευµάτων 

 

 Σύµφωνα µε την γνωµάτευση 231/2208/1994, ο λογιστικός χειρισµός 
ελλειµµάτων και πλεονασµάτων αγοραζόµενων αγαθών ταχτοποιείται ως εξής: 

 

� Σύµφωνα µε τους κανόνες του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (παράγρ. 
2.2.203 - 2.2.205 και 5.215) και τις οικείες διατάξεις του Κ.Β.Σ. ( άρθρα 7 και 
8 Π.∆. 186/1992 ), δεν επιτρέπεται για τα διαπιστούµενα κατά την 
παραλαβή αγορασµένων αγαθών ελλείµµατα ή πλεονάσµατα να 
διενεργούνται εγγραφές «πρόβλεψης της αξίας των διαφορών κατά το 
χρόνο της ποσοτικής καταχώρησης των ελλειµµάτων».  

� Σύµφωνα µε τους κανόνες του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου και τις βασικές 
λογιστικές αρχές, µε την αξία των ποσοτικών ελλειµµάτων ή πλεονασµάτων, 
που διαπιστώνονται κατά την παραλαβή αγοραζόµενων αγαθών, χρεώνεται 
ή, ανάλογα, πιστώνεται ο προµηθευτής (στο λογαριασµό 50), µε αντίστοιχη 
πίστωση ή χρέωση των λογαριασµών αγορών Οµάδα 2 και λογαριασµού 94 
καθώς και των ενταγµένων στο 94 µερίδων αποθήκης. 

� Για την ιδιαίτερη εµφάνιση των ελλειµµάτων και πλεονασµάτων, όπως 
απαιτεί και η ερµην. εγκύκλιος του Κ. Β. Σ. (Π.∆. 186/1992) υπ’ αριθ. 3/1992 
στην παράγρ. 8.6.4, οι προηγούµενες τακτοποιητικές λογιστικές εγγραφές 
επιβάλλεται να διενεργούνται ως ακολούθως:  

• Κατά την παραλαβή των αγαθών, οι εγγραφές χρεώσεως των 
λογαριασµών αγορών της Οµάδας 2 και του πρωτοβάθµιου 94 καθώς και 
των (κάτω από τον 94 τηρούµενων) µερίδων αποθήκης και αντίστοιχης 
πιστώσεως του προµηθευτή στο λογαριασµό 50 , θα γίνονται µε βάση τα 
δεδοµένα του τιµολογίου του προµηθευτή (ποσότητες και αξίες).  

• Για τα διαπιστούµενα κατά την παραλαβή ελλείµµατα θα διενεργείται 
αµέσως και οπωσδήποτε την ίδια ηµέρα, εγγραφή χρεώσεως του 
προµηθευτή και αντίστοιχης πιστώσεως των λογαριασµών αγορών 
(οµάδας 2 και 94) καθώς και των µερίδων αποθήκης (δηλ. του βιβλίου 
αποθήκης που είναι η τελευταία βαθµίδα των λογαριασµών του 94), µε την 
αιτιολογία «ελλείµµατα τιµολογίου No xxx» και έτσι, τελικά, στις µερίδες 
αποθήκης και τους οικείους λογαριασµούς αγορών θα αποµείνει η 
ποσότητα που πραγµατικά παραλήφθηκε και εισήχθηκε στην αποθήκη, µε 
την αντίστοιχη αξία της. Για την εγγραφή αυτή θα εκδίδεται αριθµηµένο 
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αθεώρητο ∆ελτίο Συµψηφιστικής Εγγραφής που θα φέρει τα πλήρη 
στοιχεία (φίρµα κ.λπ.) της επιχειρήσεως και θα υπογράφεται αρµοδίως, 
στο οποίο θα επισυνάπτονται και τα σχετικά αποδεικτικά των ελλειµµάτων 
στοιχεία (ζυγολόγια, αποδεικτικά παραλαβής κ.λπ.). Στα δικαιολογητικά 
των εγγραφών αυτών απαραιτήτως θα επισυνάπτονται και τα 
µεταγενεστέρως λαµβανόµενα οικεία πιστωτικά τιµολόγια του 
προµηθευτή.  

• Για τα διαπιστούµενα πλεονάσµατα θα γίνονται ανάλογες των 
προηγούµενες λογιστικές εγγραφές.  

• Όπως τονίζεται και στην προαναφερθείσα ερµην. εγκύκλιο του Κ.Β.Σ., οι 
περιπτώσεις να προκύπτουν ελλείµµατα και πλεονάσµατα δεν πρέπει να 
έχουν µεγάλη συχνότητα και πάντως η συχνότητα τους και το ύφος τους 
πρέπει να δικαιολογείται από την ιδιοµορφία των αγαθών ή από άλλες 
ειδικές συνθήκες.  

 

 Επιπλέον εάν κατά την αγορά αγαθών διαπιστώνονται ποσοτικά ελλείµµατα 
ή πλεονάσµατα θα πρέπει οι µερίδες της αποθήκης να ενηµερώνονται µε 
ποσοτικά µε τα πραγµατικά , και να επισυνάπτονται µαζί όλα τα παραστατικά 
που αποδεικνύουν τις διαφορές. Επίσης τα περιστατικά αυτά δεν θα πρέπει να 
συµβαίνουν σε µεγάλη συχνότητα εκτός ειδικών περιπτώσεων που έχουν να 
κάνουν µε την ιδιοµορφία του είδους, π.χ. καύσιµα. 

 

1.12. Η Σηµασία της Απογραφής 

 

 Η σωστή απογραφή θεωρείται σηµαντική γιατί µέσω αυτής επαληθεύεται  η 
ακρίβεια των λογιστικών καταχωρήσεων και αποκαλύπτονται τα πραγµατικά 
ελλείµµατα ή/και πλεονάσµατα. Αυτά τα ελλείµµατα/πλεονάσµατα αποκαλύπτουν 
την καλή ή κακή διαχείριση της επιχειρηµατικής περιουσίας. Επίσης, µέσω της 
απογραφής ο λογιστής µπορεί να αποκαταστήσει το ακριβές µέγεθος της 
επιχειρηµατικής δραστηριότητας. 

Όπως έχει προαναφερθεί, η απογραφή απεικονίζει µε κάθε λεπτοµέρεια 
τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης. Άλλωστε αυτό είναι και το ουσιώδες  
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αντικείµενο της απογραφής γιατί, µέσω αυτής καταστρώνεται ο Ισολογισµός και ο 
προσδιορισµός του τελικού αποτελέσµατος της επιχείρησης για κάθε οικονοµική 
χρήση. Ο Ισολογισµός κατά µια έννοια είναι ο συνοπτικός πίνακας της 
απογραφής. 
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Κεφάλαιο 2ο: Αποτίµηση Ενσώµατων 
Ακινητοποιήσεων  

 

 

2.1. Έννοια των ενσώµατων ακινητοποιήσεων βάσει της και 
Ελληνικής νοµοθεσίας 

 

 Πάγια ενεργητικά στοιχεία χαρακτηρίζονται τα περιουσιακά στοιχεία που 
αποκτώνται από την επιχείρηση όχι µε πρόθεση µεταπώλησης αλλά 
µακροχρόνιας επιχειρηµατικής κατοχής και εκµετάλλευσης µε την ίδια περίπου 
µορφή. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν και τα ενσώµατα πάγια στοιχεία. Ως 
ενσώµατα χαρακτηρίζονται εκείνα τα υλικά αγαθά που αποκτά η οικονοµική 
µονάδα µε σκοπό να τα χρησιµοποιήσει ως µέσα δράσεως της κατά την διάρκεια 
της ωφέλιµης ζωής τους, η οποία οπωσδήποτε είναι µεγαλύτερη του έτους. Στην 
κατηγορία των ενσώµατων πάγιων περιουσιακών στοιχείων περιλαµβάνονται: 

 

� Εδαφικές εκτάσεις (λογ.10), όπως είναι οικόπεδα, γήπεδα, αγροτεµάχια, 
δάση, ορυχεία, λατοµεία, µεταλλεία, φυτείες και γενικά οποιαδήποτε 
έκταση γης της οποίας η κυριότητα ανήκει στην οικονοµική µονάδα. Οι 
εδαφικές εκτάσεις διακρίνονται: 

• Εδαφικές εκτάσεις που έχουν απεριόριστη διάρκεια ωφέλιµης ζωής π.χ. 
οικόπεδα, γήπεδα, αγροτεµάχια, δηλαδή δεν φθείρονται από την χρήση 
τους ή την πάροδο του χρόνου και εποµένως δεν αποσβένονται. 

• Εδαφικές εκτάσεις που η διάρκεια της ωφέλιµης ζωής τους είναι 
περιορισµένη και για το λόγο αυτό η αξία τους είναι αποσβεστέα π.χ. 
ορυχεία, µεταλλεία, λατοµεία. 

� Κτίρια - Εγκαταστάσεις κτιρίων - Τεχνικά έργα (λογ.11) 

• Κτίρια είναι οι οικοδοµικές κατασκευές που γίνονται µε τη χρησιµοποίηση 
δοµικών υλικών και προορίζονται για κατοικίες, βιοµηχανοστάσια, 
αποθήκες ή οποιαδήποτε άλλη εκµετάλλευση ή δραστηριότητα της 
οικονοµικής µονάδας. 
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• Εγκαταστάσεις κτιρίων είναι πρόσθετες εγκαταστάσεις, όπως υδραυλικές, 
ηλεκτρικές, µηχανολογικές, κλιµατιστικές, τηλεπικοινωνιακές. Οι 
εγκαταστάσεις αυτές παρακολουθούνται στους ίδιους υπολογαριασµούς 
στους οποίους παρακολουθούνται τα κτίρια στα οποία είναι 
ενσωµατωµένες ή συνδεδεµένες. 

 

• Τεχνικά έργα είναι µόνιµες, κατά κανόνα, τεχνικές κατασκευές µε τις 
οποίες τροποποιείται το φυσικό περιβάλλον µε σκοπό την εξυπηρέτηση 
των δραστηριοτήτων της οικονοµικής µονάδας. 

� Μηχανήµατα - Τεχνικές εγκαταστάσεις - Λοιπός µηχανολογικός 
εξοπλισµός (λογ.12) 

� Μεταφορικά µέσα (λογ.13) 
� Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός (λογ.14) 

 

 

 Κάθε ενσώµατη ακινητοποίηση έχει εύλογη και λογιστική αξία. Εύλογη αξία 
είναι το ποσό για το οποίο ένα περιουσιακό στοιχείο θα µπορούσε να ανταλλαγεί 
µεταξύ δύο µερών που ενεργούν µε τη θέληση τους και µε πλήρη γνώση των 
συνθηκών της αγοράς. Αντίθετα, λογιστική αξία είναι το ποσό για το οποίο ένα 
στοιχείο αναγνωρίζεται µετά την αφαίρεση συσσωρευµένων αποσβέσεων και 
ζηµιών αποµείωσης. Ως ζηµιά αποµείωσης νοείται το ποσό κατά το οποίο η 
λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιµο ποσό του. 
Τέλος, ανακτήσιµο ποσό είναι η υψηλότερη αξία µεταξύ της καθαρής πώλησης 
και αξίας λόγω της χρήσης ενός στοιχείου.  

 

2.2. Έννοια των ενσώµατων ακινητοποιήσεων βάσει των 
∆.Λ.Π. 

 

 Οι ενσώµατες ακινητοποιήσεις αποτελούν συχνά το µεγαλύτερο µέρος  των 
στοιχείων του ενεργητικού µιας επιχείρησης και για το λόγο αυτό, παίζουν 
σηµαντικό ρόλο στην παρουσίαση της χρηµατοοικονοµικής θέσης της. Επιπλέον, 
ο προσδιορισµός αν µία δαπάνη αντιπροσωπεύει στοιχείο του ενεργητικού ή των 
εξόδων, µπορεί να έχει σηµαντική επίδραση στα εµφανιζόµενα αποτελέσµατα 
εκµεταλλεύσεως µιας επιχείρησης.  
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 Σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 16 ένα στοιχείο των ενσώµατων ακινητοποιήσεων 
πρέπει να καταχωρείται στο ενεργητικό όταν: 

 

• Πιθανολογείται ότι τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη που συνδέονται µε το 
περιουσιακό αυτό στοιχείο θα εισρεύσουν στην επιχείρηση. Στην 
περίπτωση αυτή, η επιχείρηση µπορεί να εκτιµήσει µε επαρκή βεβαιότητα 
ότι τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη από το άνω περιουσιακό στοιχείο θα 
εισρεύσουν στην επιχείρηση όταν συγχρόνως έχει παραλάβει και τους 
κινδύνους του ίδιου περιουσιακού στοιχείου. Πριν συµβεί αυτό, η 
συναλλαγή για την απόκτηση του πάγιου περιουσιακού στοιχείου µπορεί 
να ακυρωθεί, χωρίς ουσιαστική ποινή, οπότε το στοιχείο δεν καταχωρείται 
ως ενσώµατη ακινητοποίηση. 

• Η αξία κτήσεως, αυτού του στοιχείου µπορεί να αποτιµηθεί βάσιµα. 

 

� Ανταλλακτικά και είδη συντηρήσεως ενσώµατων ακινητοποιήσεων 

 Πολλά ανταλλακτικά και είδη συντηρήσεως καταχωρούνται συνήθως στα 
αποθέµατα και βαρύνουν τα έξοδα όταν αναλώνονται. Όµως, µεγαλύτερης αξίας 
ανταλλακτικά και εφεδρικός εξοπλισµός χαρακτηρίζονται ως ενσώµατες 
ακινητοποιήσεις, όταν η επιχείρηση αναµένει να τα χρησιµοποιήσει για 
περισσότερες της µίας χρήσεως. Οµοίως, αν τα ανταλλακτικά και τα είδη 
συντηρήσεως µπορεί να χρησιµοποιούνται µόνο σε σχέση µε ένα στοιχείο των 
ενσώµατων ακινητοποιήσεων και η χρήση τους αναµένεται να είναι ακανόνιστη, 
λογιστικοποιούνται ως ενσώµατες ακινητοποιήσεις και αποσβένονται σε µία 
χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει την ωφέλιµη ζωή του αντίστοιχου πάγιου 
στοιχείου.  

 

� Ενσώµατες ακινητοποιήσεις µε επιµέρους στοιχεία διαφορετικής διάρκειας 
ωφέλιµης ζωής. 

 Σε ορισµένες περιπτώσεις, είναι σωστό να κατανέµεται η συνολική αξία 
κτήσεως ενός πάγιου στοιχείου στα µέρη που το συγκροτούν και να 
παρακολουθείται κάθε επιµέρους στοιχείο ξεχωριστά. Αυτό, συµβαίνει όταν τα 
επιµέρους στοιχεία έχουν διαφορετική ωφέλιµη ζωή ή παρέχουν ωφέλειες στην 
επιχείρηση µε διαφορετικό ρυθµό, ούτως ώστε να απαιτείται η χρήση 
διαφορετικών συντελεστών αποσβέσεων και µεθόδων. 
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� Ενσώµατα στοιχεία αποκτώµενα για λόγους ασφαλείας ή 
περιβαλλοντολογικούς. 

 Η απόκτηση τέτοιων παγίων, µολονότι δεν αυξάνει άµεσα τα µελλοντικά 
οικονοµικά οφέλη κάποιου υπάρχοντος πάγιου στοιχείου, µπορεί να είναι 
αναγκαία για να λάβει η επιχείρηση τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη από άλλα 
πάγια στοιχεία της. 

 

 

� Μεταβολές ενσώµατων ακινητοποιήσεων. 

 Οι ενσώµατες ακινητοποιήσεις κατά τη διάρκεια της χρήσεως µεταβάλλονται 
είτε θετικά είτε αρνητικά, δηλαδή αυξάνονται και µειώνονται. Οι κυριότερες 
µεταβολές των ενσώµατων ακινητοποιήσεων είναι οι εξής: 

 

 

 

 

Αυξήσεις οριστικές  Μειώσεις οριστικές  

Αγορά 

Ιδιοκατασκευή 

∆ωρεά από τρίτο 

Εισφορά από τρίτο 

Αναπροσαρµογή αξίας 

Πώληση 

Κατεδάφιση, καταστροφή 

∆ωρεά σε τρίτο 

Εισφορά σε τρίτο 

 Μειώσεις κατά πρόβλεψη  

Πρόβλεψη υποτίµησης 

 

 



 - 35 -

 

2.3. Αυξήσεις ενσώµατων ακινητοποιήσεων 

 

� Αξία κτήσεως βάσει της Ελληνικής Νοµοθεσίας 

 

 Οι αυξήσεις των ενσώµατων ακινητοποιήσεων καταχωρούνται στα 
λογιστικά βιβλία στην τιµή κτήσεως ή στο κόστος ιδιοκατασκευή τους. Τιµή 
κτήσεως είναι η τιµολογιακή αξία αγοράς η οποία προσαυξάνεται µε τα ειδικά 
έξοδα αγοράς (π.χ. ασφάλιστρα µεταφοράς, ναύλοι, δασµοί), δαπάνες 
διαµορφώσεως χώρων , δαπάνες εγκαταστάσεως και συναρµολόγησης των 
µηχανηµάτων µέχρι να τεθούν σε κατάσταση λειτουργίας κ.λ.π. και µειώνεται µε 
τις σχετικές εκπτώσεις. Ειδικά για τα ακίνητα αξίας κτήσεως είναι η 
αναγραφόµενη στο συµβόλαιο αγοράς. Τα έξοδα κτήσεως ακινήτων δεν 
προσαυξάνουν την αξία κτήσεως ακινήτων αλλά καταχωρούνται στα έξοδα 
πολυετούς απόσβεσης. 

 

� Αξία κτήσεως βάσει των ∆.Λ.Π. 

 

 Βάσει του ∆.Λ.Π. 16, η άνω αξία κτήσεως προσαυξάνεται µε το εκτιµώµενο 
κόστος αποσυναρµολόγησης και µετακίνησης του περιουσιακού στοιχείου και της 
αποκατάστασης του χώρου.  

 Τα διοικητικά και άλλα γενικά έξοδα, όπως επίσης και τα έξοδα της 
δοκιµαστικής λειτουργίας και της περιόδους πριν από την έναρξη της 
παραγωγικής δράσεως, δεν αποτελούν στοιχείο του κόστους των ενσώµατων 
ακινητοποιήσεων εκτός εάν µπορούν να συσχετισθούν άµεσα µε την απόκτηση 
του παγίου ή µε το να το φέρουν σε κατάσταση λειτουργίας (∆.Λ.Π. 16). Ειδικά 
για τα ακίνητα τιµή κτήσεως είναι η αξία που αναγράφεται στο συµβόλαιο 
αποκτήσεως αυτών προσαυξανόµενη βάσει του ∆.Λ.Π. 16 µε τα έξοδα κτήσεως 
ακινήτων (φόρος µεταβιβάσεως, συµβολαιογραφικά, κ.λ.π.). Αντιθέτως, βάσει 
του Ε.Γ.Λ.Σ. τα έξοδα αυτά δεν προσαυξάνουν την αξία κτήσεως του ακινήτου, 
αλλά καταχωρούνται στα έξοδα πολυετούς απόσβεσης. Επίσης, όταν η πληρωµή 
της αξίας ενός στοιχείου της ενσώµατης ακινητοποίησης εκτείνεται πέραν των 
συνήθως πιστωτικών ορίων, το κόστος του συνίσταται στην ισοδύναµη αξία 
µετρητοίς. Η διαφορά µεταξύ του συνόλου των πληρωµών και αυτής της αξίας 
καταχωρείται ως χρηµατοοικονοµικό έξοδο (∆.Λ.Π. 16). 
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� Εισφορά ενσώµατης ακινητοποιήσεως 

 

 Στην έννοια της τιµής κτήσεως, περιλαµβάνεται η αξία εκτιµήσεως όταν τα 
ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία εισφέρονται σε είδος στην επιχείρηση ή λόγω 
µετασχηµατισµού (µετατροπής, συγχώνευσης, εξαγοράς, διάσπασης) 
επιχείρησης και για το λόγο αυτό εκτιµώνται από εµπειρογνώµονες. 

 

� Αναπροσαρµογή αξίας ενσώµατης ακινητοποίησης 

 

 Μετά την αρχική καταχώρηση, µια ενσώµατη ακινητοποίηση µπορεί να 
εµφανίζεται µε την αναπροσαρµοσµένη αξία στην περίπτωση που η 
αναπροσαρµογή της αξίας της ενσώµατης ακινητοποίησης γίνεται σε εφαρµογή 
ειδικού νόµου, ή βάση του ∆.Λ.Π. 16 η αναπροσαρµογή της αξίας πρέπει να 
γίνεται τακτικά ούτως ώστε οι λογιστικές αξίες να µη διαφέρουν ουσιωδώς από 
αυτές που θα µπορούσαν να προσδιορισθούν µε βάση τις πραγµατικές αξίες 
κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού από επαγγελµατίες εκτιµητές.  

 

Το ∆.Λ.Π. 16 εισάγει δύο τρόπους αναπροσαρµογής των παγίων: 

• Αναπροσαρµογή αξίας κτήσεως και σωρευµένων αποσβέσεων. 
• Αναπροσαρµογή αναπόσβεστου υπολοίπου. 

 

 Όταν αναπροσαρµόζεται η αξία ενός παγίου, τότε ολόκληρη η κατηγορία 
στην οποία ανήκει το πάγιο πρέπει να αναπροσαρµόζεται. Παραδείγµατα 
κατηγοριών παγίων στοιχείων είναι: Εδαφικές εκτάσεις, γήπεδα και κτίρια, 
µηχανήµατα, πλοία, αεροπλάνα, οχήµατα, έπιπλα και σκεύη, εξοπλισµός 
γραφείου. 

 

� Ιδιοκατασκευή ενσώµατων ακινητοποιήσεων 

Στην έννοια του κόστους ιδιοκατασκευής περιλαµβάνεται: 
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Η τιµολογιακή αξία αγοράς των υλικών που χρησιµοποιήθηκαν για την            
ιδιοπαραγωγή της ιδιοκατασκευής  
 

 

 (πλέον) Αναλογία γενικών εξόδων αγορών 

 

(πλέον) Κόστος κατεργασίας των άνω υλικών ώστε οι ιδιοκατασκευές να 
              Φθάσουν στην τελική τους µορφή  

 

(πλέον) Άµεσα επιρριπτέα έξοδα για να φθάσει το πάγιο σε κατάσταση 
                λειτουργίας, σύµφωνα µε τη χρήση για την οποία προορίζεται (π.χ.  
                κόστος διαµόρφωσης χώρου, επαγγελµατικές αµοιβές σε 
                µηχανικούς, αρχιτέκτονες κ.λ.π.). 

 

 Τέλος, σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 16 το κόστος ιδιοκατασκευής προσαυξάνεται 
µε το εκτιµούµενο κόστος αποκατάστασης χώρου, αποσυναρµολόγησης και 
µετακίνησης περιουσιακού στοιχείου. 

  Το κόστος των ιδιοκατασκευαζόµενων παγίων στοιχείων προσδιορίζεται µε 
τη χρήση των ίδιων µεθόδων, όπως και των αγοραζόµενων στοιχείων. Επίσης, 
δεν συµπεριλαµβάνονται στο κόστος της ιδιοκατασκευής ασυνήθη ποσά φύρας ή 
αδράνειας.  

 

� ∆ωρεάν απόκτηση ενσώµατων ακινητοποιήσεων 

 

 Στην χρέωση των άνω λογαριασµών της 1ης οµάδας του Ε.Γ.Λ.Σ. 
καταχωρείται και η δωρεάν απόκτηση ακινήτων, µηχανηµάτων κ.λ.π. παγίων µε 
πίστωση του λογαριασµού 41 «Αποθεµατικά». Ως αξία κτήσεως των ακινήτων 
αναγράφεται η αντικειµενική αξία αυτών ενώ των µηχανηµάτων κ.λ.π. παγίων η 
τρέχουσα αξία αυτών στην αγορά. 

 

 



 - 38 -

� Προσθήκες και βελτιώσεις ενσώµατων ακινητοποιήσεών 

 

 Η άνω αξία κτήσεως προσαυξάνεται µε τις δαπάνες προσθηκών και 
βελτιώσεων των ενσώµατων ακινητοποιήσεων και µειώνεται µε τις αποσβέσεις 
τους. Αντιθέτως, οι συντηρήσεις και επισκευές των ενσώµατων ακινητοποιήσεων 
δεν προσαυξάνουν την αξία κτήσεως αλλά καταχωρούνται στα αποτελέσµατα 
χρήσεως.  

 

2.4. Μείωση της αξίας των ενσώµατων ακινητοποιήσεων  

 

 Οι µειώσεις της αξίας των ενσώµατων ακινητοποιήσεων διακρίνονται σε 
οριστικές και σε κατά πρόβλεψη. 

 

� Οριστική µείωση περιουσιακού στοιχείου ενσώµατου παγίου. 

 

 Οριστικές µειώσεις της αξίας κτήσεως των ενσώµατων ακινητοποιήσεων 
είναι η πώληση, η καταστροφή, η κατεδάφιση, η δωρεά σε τρίτο, καθώς και η 
εισφορά σε επιχείρηση τρίτου ενσώµατων ακινητοποιήσεων κυριότητας της 
επιχείρησης.  

 Κατά την οριστική µείωση της αξίας της ενσώµατης ακινητοποίησης ο 
λογαριασµός του ενεργητικού µετατρέπεται σε λογαριασµό αποτελέσµατος αφού 
το περιουσιακό στοιχείο δεν υπάρχει πλέον και από την µεταβολή αυτή της 
περιουσίας, η επιχείρηση έχει ένα κέρδος ή ζηµία. Για το λόγο αυτό στη χρέωση 
της ενσώµατης ακινητοποίησης του παγίου µεταφέρονται, εκτός από την τιµή 
κτήσεως, τα διάφορα έξοδα που δηµιουργήθηκαν είτε κατά την αρχική απόκτηση 
της ενσώµατης ακινητοποίησης (π.χ. φόρος µεταβιβάσεως ακινήτων) 
εµφανιζόµενα στα λογιστικά βιβλία σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ε.Γ.Λ.Σ., ως 
«έξοδα πολυετούς απόσβεσης» µε αναπόσβεστο υπόλοιπο κατά το χρόνο της 
µειώσεως είτε κατά τη µετέπειτα µείωση, ως «έξοδα πωλήσεως», ενώ στην 
πίστωση µεταφέρονται οι µέχρι το χρόνο της µείωσης διενεργηθείσες αποσβέσεις 
καθώς επίσης και όλα τα έσοδα που προέρχονται είτε από την αρχική 
επιχορήγηση για απόκτηση της ενσώµατης ακινητοποίησης είτε λόγω της 
µειώσεως (τίµηµα λόγω πωλήσεως , αποζηµίωση ασφαλιστικής εταιρείας, λόγω 
καταστροφής του παγίου κ.λ.π.). 



 - 39 -

 

� Κατά πρόβλεψη µείωση αξίας ενσώµατου πάγιου περιουσιακού στοιχείου. 

 

 Κατά πρόβλεψη µειώσεις της αξίας κτήσεως των ενσώµατων 
ακινητοποιήσεων συνιστούν οι προβλέψεις υποτίµησης της αξίας των π.χ. λόγω 
αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων, λόγω τεχνολογικής απαξίωσης, κ.λ.π. 

 

� Βάσει της Ελληνικής νοµοθεσίας 

 

 Σε περίπτωση υποτίµησης ενσώµατου παγίου περιουσιακού στοιχείου 
άσχετα αν αυτό υπόκειται ή όχι σε απόσβεση, εφόσον η υποτίµηση προβλέπεται 
ότι θα είναι διαρκής, σχηµατίζεται ανάλογη πρόβλεψη ώστε η αποτίµηση του 
στοιχείου αυτού κατά την ηµέρα κλεισίµατος του ισολογισµού, να γίνεται στη 
χαµηλότερη τιµή µεταξύ της τιµής κτήσης ή του κόστους ιδιοκατασκευής και της 
υποτιµηµένης τρέχουσας τιµής του. Οι προβλέψεις αυτές βαρύνουν τα 
αποτελέσµατα χρήσης και το ποσό τους εµφανίζεται χωριστά στο λογαριασµό 
«Αποτελέσµατα Χρήσεως» ή στο προσάρτηµα, όταν είναι αξιόλογο. Η αποτίµηση 
στην παραπάνω χαµηλότερη τιµή µπορεί να µην συνεχισθεί, σε περίπτωση που 
οι λόγοι που επέβαλαν την προσαρµογή της αξίας έπαψαν να υπάρχουν. 

 Οι άνω προβλέψεις που σχηµατίζονται σε ύψος που καλύπτει τις 
υποτιµήσεις των στοιχείων αυτών, κατά την ηµεροµηνία κλεισίµατος του 
ισολογισµού, εµφανίζονται στο ενεργητικό του ισολογισµού αφαιρετικά από τα 
στοιχεία στα οποία αναφέρονται. 

 Σηµειώνεται ότι τα γήπεδα-οικόπεδα και οι άλλες εδαφικές εκτάσεις δεν 
φθείρονται από την χρήση τους ή την πάροδο του χρόνου και για το λόγο αυτό 
δεν αποσβένονται. Συνεπώς, οι εκβραχισµοί ή ισοπεδώσεις των γηπέδων και 
των άλλων εδαφικών εκτάσεων φέρονται σε αύξηση της αξίας κτήσεως τους, 
επειδή προσδίδουν αξία σε αυτά. Όταν όµως, για τις εδαφικές αυτές εκτάσεις 
υπάρχει κίνδυνος οικονοµικής απαξιώσεως και υποτιµήσεως, για τις ειδικές αυτές 
περιπτώσεις σχηµατίζεται ειδική πρόβλεψη, η οποία καταχωρείται στο 
λογαριασµό 44.10 «Προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιµήσεων πάγιων 
στοιχείων» µε χρέωση του λογαριασµού 83.10. 
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� Βάσει των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων 

 

 Σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 38, η λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου 
έχει υποτιµηθεί όταν αυτή σε δεδοµένη χρονική στιγµή είναι µεγαλύτερη από το 
ανακτήσιµο ποσό του. Το ανακτήσιµο ποσό προσδιορίζεται ως η µεγαλύτερη 
αξία µεταξύ της καθαρής τιµής πωλήσεως του άνω περιουσιακού στοιχείου κατά 
την παραπάνω χρονική στιγµή και της αξίας χρήσεως αυτού.  

 

Οι εκτιµήσεις µελλοντικών ταµιακών ροών πρέπει να περιλαµβάνουν: 

• Προβλέψεις ταµιακών εισροών από την συνεχή χρήση του περιουσιακού 
στοιχείου, δηλαδή εισπράξεις από πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών. 

• Προβλέψεις ταµιακών ροών που πραγµατοποιούνται αναγκαστικά για να 
δηµιουργούν τις ταµιακές εισροές από συνεχή χρήση του περιουσιακού 
στοιχείου. Οι προβλέψεις ταµιακών εκροών περιλαµβάνουν πληρωµές για 
µελλοντικά γενικά έξοδα, τα οποία µπορεί να αποδίδονται άµεσα ή να 
κατανέµονται πάνω σε µια λογική συνεπή βάση, στη χρήση του 
περιουσιακού στοιχείου. 

• Καθαρές ταµιακές ροές, αν υπάρχουν, που εισπράττονται ή πληρώνονται 
για την διάθεση του περιουσιακού στοιχείου κατά το τέλος της διάρκειας 
της ωφέλιµης ζωής του. 

 

 Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι για να προσδιοριστεί το ανακτήσιµο ποσό 
ενός περιουσιακού στοιχείου πρέπει αυτό να είναι µονάδα δηµιουργίας ταµιακών 
ροών*, δηλαδή να παράγει έσοδα και να δηµιουργεί έξοδα. 

 

*µονάδα δηµιουργίας ταµιακών ροών: είναι η µικρότερη αναγνωρίσιµη οµάδα 
περιουσιακών στοιχείων που δηµιουργεί ταµιακές εισροές από τη συνεχή χρήση, 
οι οποίες είναι κυρίως ανεξάρτητες από τις ταµιακές εισροές από άλλα 
περιουσιακά στοιχεία ή οµάδες περιουσιακών στοιχείων. Η αναγνώριση της 
µονάδας, που δηµιουργεί ταµιακές ροές, ενός περιουσιακού στοιχείου 
εµπερικλείει κρίση. 
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2.5. Αποσβέσεις ενσώµατων ακινητοποιήσεων 

 

 Απόσβεση είναι η χρονική κατανοµή της αποσβεστέας αξίας της ενσώµατης 
ακινητοποίησης που υπολογίζεται µε βάση την ωφέλιµη διάρκεια ζωής της. 

 Οι ενσώµατες ακινητοποιήσεις, εκτός από τα οικόπεδα, τα γήπεδα και τα 
αγροτεµάχια, δεν έχουν απεριόριστη διάρκεια ζωής. Η αξία τους κάθε χρόνο 
µειώνεται και η µείωση αυτή οφείλεται είτε στη χρησιµοποίηση τους είτε στην 
πάροδο του χρόνου είτε στην οικονοµική απαξίωση. Η απαξίωση αυτή λοιπόν 
αποτελεί έξοδο της επιχείρησης και καταχωρείται στους αντίστοιχους 
λογαριασµούς του πρωτοβαθµίου 66 «Αποσβέσεις». Επίσης να αναφερθεί σε 
αυτό το σηµείο ότι οι αποσβέσεις υπολογίζονται κατά το τέλος της χρήσης και 
καταχωρούνται λογιστικά µε χρέωση των υπολογαριασµών 66 και πίστωση των 
δευτεροβάθµιων λογαριασµών των παγίων …99.  

 Εποµένως, κάθε ενσώµατη ακινητοποίηση έχει µια ωφέλιµη διάρκεια ζωής 
κατά την οποία υπολογίζεται ότι θα χρησιµοποιείται παραγωγικά από την 
επιχείρηση. 

Στην οικονοµία συναντάµε τις παρακάτω µεθόδους αποσβέσεων: 

 

� Ποσοτική Μέθοδος: 

 

Αποσβεστέα Αξία Παγίου  x   Μονάδες Παραχθέντος Έργου Χρήσης                                 ς                                                                      
                                               Συνολίκες Μονάδες Παραγωγής Ωφέλιµης Ζωής Παγίου  

 

 

� Χρονική Μέθοδος: 

 

Αποσβεστέα Αξία Παγίου  x   Μονάδες Χρόνου Χρησιµοποίησης Παγίου            υ                                                            
                                               Συνολίκες Μονάδες Χρόνου Ωφέλιµης Ζωής Παγίου  

 



 - 42 -

 Ως αποσβεστέα αξία ενός αποσβεσίµου πάγιου περιουσιακού στοιχείου 
είναι το ιστορικό κόστος παραγωγής ή τιµή κτήσεως ή άλλο ποσό πού 
αντικατέστησε νοµότυπα το ιστορικό κόστος (π.χ. αξία αναπροσαρµογής πού 
έχει επιβληθεί από τον νόµο), µειωµένο κατά την υπολειµµατική αξία* του, 
εφόσον αυτή είναι αξιόλογη. Επίσης σύµφωνα µε την φορολογική νοµοθεσία θα 
πρέπει να προσθέσουµε στην παραπάνω αποσβεστέα αξία τις δαπάνες 
προσθηκών και βελτιώσεων οι οποίες γίνονται επιπλέον. 

 *Υπολειµµατική αξία είναι η αξία που µπορούµε να εισπράξουµε σε 
περίπτωση πώλησης του παγίου µετά τη λήξη της παραγωγικής του ζωής µέσα 
στην επιχείρηση. 

 Επίσης θα πρέπει να αναφέρουµε ότι έχουµε και 2 ακόµα εναλλακτικές 
µεθόδους: «Μέθοδος της Σταθερής Απόσβεσης» είναι η µέθοδος αυτή, στην 
οποία η ωφέλιµη διάρκεια ζωής είναι η χρονική περίοδος κατά την οποία 
υπολογίζεται ότι το αποσβέσιµο πάγιο θα χρησιµοποιείται παραγωγικά από την 
οικονοµική µονάδα και τα αποτελέσµατα χρήσεως επιβαρύνονται κάθε χρόνο µε 
σταθερό ποσό εξόδου απόσβεσης. Εάν όµως, γίνεται µια φθίνουσα επιβάρυνση 
των αποτελεσµάτων χρήσεων κάθε χρόνο η µέθοδος ονοµάζεται «Μέθοδος της 
Φθίνουσας Απόσβεσης». Στην περίπτωση όµως, που η ωφέλιµη διάρκεια ζωής 
είναι η ολική ποσότητα παραγωγής ή το ολικό έργο το οποίο η επιχείρηση 
αναµένεται να επιτύχει από το πάγιο αυτό στοιχείο, η απόσβεση υπολογίζεται µε 
τη µέθοδο της «Λειτουργικής Εντάσεως» ή «Μέθοδος των Παραγόµενων 
Μονάδων». 

 Εκ πρώτης όψεως η σταθερή µέθοδος φαίνεται να πλεονεκτεί διότι 
παρουσιάζει δύο µεγάλα πλεονεκτήµατα. Είναι απλή και επιβαρύνει κάθε χρήση 
µε το ίδιο σταθερό ποσό. Και, από καθαρά οικονοµικής και λειτουργικής 
απόψεως ένα πάγιο µε την πάροδο του χρόνου έχει και αυξηµένο κόστος 
συντήρησης, και µειωµένη απόδοση (λόγω φυσιολογικής φθοράς). Συνεπώς δεν 
είναι οικονοµικά λογικό να επιβαρύνουµε τα αποτελέσµατα µε το ίδιο ποσό 
απόσβεσης διαχρονικά όταν τα επιπλέον κόστη του παγίου αυξάνονται. Με βάση 
τα παραπάνω η µέθοδος της φθίνουσας απόσβεσης πλεονεκτεί, διότι επιβαρύνει 
περισσότερο τις αρχικές χρήσεις πού το πάγιο έχει χαµηλότερο κόστος 
λειτουργίας και ελαφρύνει τις µεταγενέστερες όπου το πάγιο έχει αυξηµένα κόστη 
λειτουργίας. 

 Η ωφέλιµη ζωή ενός παγίου στοιχείου ορίζεται µε βάση την αναµενόµενη 
χρησιµότητα του για την επιχείρηση. Η πολιτική διαχειρίσεως της περιουσίας µιας 
επιχειρήσεως µπορεί να περιλαµβάνει τη διάθεση των παγίων στοιχείων, ύστερα 
από ορισµένο χρόνο ή µετά από ανάλωση ενός ορισµένου µέρους από τα 
οικονοµικά οφέλη που είναι τα ενσωµατωµένα στο πάγιο στοιχείο. Συνεπώς, η 
ωφέλιµη ζωή ενός παγίου µπορεί να είναι βραχύτερη από ότι η οικονοµική ζωή 
του. Η εκτίµηση της ωφέλιµης ζωής ενός στοιχείου των ενσώµατων 
ακινητοποιήσεων είναι θέµα κρίσεως, που βασίζεται στην εµπειρία της 
επιχειρήσεως από όµοια στοιχεία. 
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2.6. Αρχές Λογισµού των Αποσβέσεων 

 

 Ο λογισµός των αποσβέσεων των ενσώµατων ακινητοποιήσεων γίνεται, 
βάσει της Ελληνικής φορολογικής νοµοθεσίας, µε τις εξής αρχές: 

• Η διενέργεια των αποσβέσεων για κάθε έτος είναι υποχρεωτική 
ανεξάρτητα αν κατά τη χρήση προκύπτει καθαρό κέρδος ή ζηµία. 

• Τα ποσοστά αποσβέσεων καθορίζονται από τις διατάξεις τις νοµοθεσίας. 
• Οι αποσβέσεις διενεργούνται µε την σταθερή µέθοδο απόσβεσης, εκτός 

από τα καινούργια µηχανήµατα τα οποία οι βιοµηχανίες, βιοτεχνίες, 
λατοµεία, µεταλλεία αγοράζουν, για τα οποία οι αποσβέσεις διενεργούνται 
µε την φθίνουσα µέθοδο. 

• Οι αποσβέσεις πρέπει να καταχωρηθούν στα λογιστικά βιβλία. 
• Ο υπολογισµός των αποσβέσεων γίνεται από την χρονική στιγµή που το 

πάγιο αρχίζει να χρησιµοποιείται ή να λειτουργεί. Εάν το πάγιο 
χρησιµοποιηθεί ή λειτουργήσει κατά την διάρκεια της χρήσεως οι 
αποσβέσεις υπολογίζονται µε δωδεκατηµόρια. 

• Οι αποσβέσεις των παγίων στοιχείων που παραµένουν σε αδράνεια 
πέραν των έξι µηνών υπολογίζονται µε µειωµένους συντελεστές. 

• Οι αποσβέσεις των παγίων στοιχείων αναλύονται στην απογραφή. 

 

 

2.7. Απογραφή Ενσώµατων Ακινητοποιήσεων  

 

 Για κάθε ενσώµατη ακινητοποίηση αναγράφεται στο θεωρηµένο βιβλίο 
απογραφών τουλάχιστον: 

• Η αξία κτήσεως ή το κόστος ιδιοκατασκευής της, προσαυξηµένο µε τις 
δαπάνες επεκτάσεων ή προσθηκών και βελτιώσεων, 

• οι αποσβέσεις τους και 
• η αναπόσβεστη αξία του. 

 

 Στην περίπτωση που η επιχείρηση τηρεί θεωρηµένα βιβλία – µητρώα 
παγίων περιουσιακών στοιχείων και αποσβέσεων µπορεί να καταχωρεί την πιο 
πάνω ανάλυση, κατά οµοειδής κατηγορίες παγίων περιουσιακών στοιχείων.  
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� Μητρώο Παγίων Στοιχείων 

 

 Για την διαχειριστική παρακολούθηση κάθε πάγιου στοιχείου και για την 
λογιστική παρακολούθηση της αξίας κτήσης και των αποσβέσεων του και 
γενικότερα της τύχης του, τηρείται υποχρεωτικά, από τις 01/01/2003, από τους 
επιτηδευµατίες µε βιβλία Γ΄ κατηγορίας, «Μητρώο Παγίων Στοιχείων», όπως 
αυτό ορίζεται από το άρθρο 27 του Κ.Β.Σ., το οποίο αποτελεί την τελευταία 
ανάλυση των λογαριασµών των παγίων περιουσιακών στοιχείων (λογαριασµοί 
τρίτου ή τετάρτου βαθµού). Από αυτό πρέπει να προκύπτουν τα παρακάτω 
στοιχεία: 

• Το είδος του παγίου.  
• Ο κωδικός λογαριασµού του στο Ε.Γ.Λ.Σ.  
• Η αρχική αξία κτήσης και οι µεταβολές της (προσθήκες, βελτιώσεις, 

µειώσεις).  
• Ο τόπος εγκατάστασης του παγίου.  
• Η ηµεροµηνία έναρξης της λειτουργίας του καθώς και η ηµεροµηνία 

αδράνειας του.  
• Τυχόν κτήση µε ευεργετική φορολογική διάταξη.  
• Η τυχόν ύπαρξη εµπραγµάτων βαρών πάνω του.  
• Οι λογισµένες αποσβέσεις (συντελεστής και ποσά) καθώς και οι 

αντιλογισµένες αποσβέσεις (σε πώληση, καταστροφή).  
• Τα στοιχεία και αίτια του τερµατισµού της παραγωγικής του ζωής. 

 

� Αποτίµηση Παγίων Στοιχείων 

 Τα πάγια αποτιµώνται µε την αξία απόκτησης των. Η αξία αυτή είναι 
προσαυξηµένη µε:  

 

• το κόστος εγκατάστασης των 
• το κόστος προσθηκών, επεκτάσεων και βελτιώσεων και µειωµένη µε:  
• τις συσσωρευµένες Αποσβέσεις. 
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2.8. Αναπροσαρµογή της Αξίας των Παγίων των Επιχειρήσεων 

 

 Με τον όρο «αναπροσαρµογή» εννοούµε την αποκατάσταση της 
πραγµατικής τρέχουσας αξίας των παγίων µε βάση: 

• Τις τιµές τις αγοράς ή/και τις εκτιµήσεις πιστοποιηµένων εκτιµητών (κάτι το 
οποίο επιτρέπεται µε βάση τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα αλλά όχι µε 
βάση το Ε.Γ.Λ.Σ. και την Ελληνική Νοµοθεσία). 

• Ή την Νοµοθετικά γενικά επιβαλλόµενη κατά τακτά χρονικά διαστήµατα µε 
βάση συντελεστές για ορισµένες κατηγορίες παγίων (κάτι το οποίο γίνεται 
στην Ελλάδα µε βάση το Ε.Γ.Λ.Σ. και την Ελληνική Νοµοθεσία). 

 

 Σύµφωνα µε την ΠΟΛ.1142/18-12-2004 δίνονται οδηγίες στις επιχειρήσεις 
για την αναπροσαρµογή της αξίας των παγίων στοιχείων τους. Σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της ως ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχή στην οποία ισχύει το 
σύστηµα του αντικειµενικού προσδιορισµού της αξίας των ακινήτων, λαµβάνονται 
µόνο αυτά που βρίσκονται εντός σχεδίου πόλεως.  

 Για τα ακίνητα που βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλεως (ή εντός οικισµού) και 
από την αναπροσαρµογή αυτών µε βάση τους συντελεστές που ορίζονται από το 
υπουργείο οικονοµικών προκύπτει αξία µεγαλύτερη της πραγµατικής, παρέχεται 
η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να αναπροσαρµόσουν την αξία των ακινήτων 
τους, µε βάση την πραγµατική αξία αυτών που έχουν κατά το χρόνο της 
αναπροσαρµογής µε τον περιορισµό ότι, σε κάθε περίπτωση δεν µπορεί να είναι 
µικρότερη εκείνης που εµφανίζεται στα βιβλία της επιχείρησης. Ο προσδιορισµός 
της πραγµατικής αξίας των ακινήτων θα πραγµατοποιείται, αποκλειστικά από την 
επιχείρηση, µε κάθε πρόσφορο µέσο, από το οποίο θα αποδεικνύεται η αξία 
αυτών εκτίµηση αξίας άλλων ακινήτων τα οποία βρίσκονται στην ίδια περιοχή ή 
στην πλησιέστερη περιοχή, από την αρµόδια ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία, ή 
από άλλη ∆ηµόσια Υπηρεσία. εκτίµηση αξίας από Τραπεζικούς οργανισµούς για 
λήψη δανείων κ.τ.λ.). Περαιτέρω, προσδιορίζεται η φορολογητέα αξία των 
µεταβιβαζοµένων ακινήτων που βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλεως µε βάση 
συγκεκριµένες τιµές εκκίνησης και συντελεστές αυξοµείωσης.  

 Η δήλωση της αναπροσαρµογής της αξίας των ενσώµατων 
ακινητοποιήσεων δήλωση υποβάλλεται στην αρµόδια δηµόσια οικονοµική 
υπηρεσία µέχρι την τελευταία εργάσιµη για τις δηµόσιες υπηρεσίες ηµέρα του 
επόµενου µήνα από το χρόνο που έγινε η αναπροσαρµογή.  
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 Επίσης, φόρος που οφείλεται καταβάλλεται από τις επιχειρήσεις σε 
τέσσερις (4) εξαµηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη µε την υποβολή της 
εµπρόθεσµης δήλωσης και οι υπόλοιπες τρεις (3) µέχρι την τελευταία εργάσιµη, 
για τις δηµόσιες υπηρεσίες, ηµέρα του αντιστοίχου εξαµήνου.  

 Τέλος, προβλέπεται, ότι οι επιχειρήσεις που θα αναπροσαρµόσουν την 
31/12/2004 υποχρεωτικά ή προαιρετικά, την αναπόσβεστη αξία των ακινήτων 
τους στην εύλογη αξία µε βάση τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, δεν θα προβούν 
σε αναπροσαρµογή της αξίας αυτών µε βάση τα προβλεπόµενα από τα Ν. 
2065/1992. Λόγω της διάταξης αυτής, η καταβολή του φόρου που προκύπτει, θα 
έχουν ανάλογη εφαρµογή οι διατάξεις των άρθρων 25 και 26 του Ν. 2065/1992. 
∆ηλαδή, οι ανώνυµες εταιρίες που θα προβούν, µε 31/12/2004, σε 
αναπροσαρµογή της αξίας των ακινήτων τους (κτιρίων ή γηπέδων) στην εύλογη 
αξία µε βάση τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, θα αποδίδουν τον οφειλόµενο φόρο 
2% ή 8%, κατά περίπτωση.  

 Λογιστικά η αναπροσαρµογή των παγίων στοιχείων γίνεται µε χρέωση του 
λογαριασµού του παγίου και πίστωση των λογαριασµών 54.09.07 «Φόροι 
Ακίνητης Περιουσίας» και 41.07 « ∆ιαφορές από Αναπροσαρµογή της Αξίας 
Λοιπών Περιουσιακών Στοιχείων». 

 

 

2.9. Αποτίµηση Κτιρίων – Εγκαταστάσεων κτιρίων – Τεχνικών 
έργων 

 

� Γενικά 

 Κτίρια είναι οι οικοδοµικές κατασκευές που γίνονται µε τη χρησιµοποίηση  
δοµικών υλικών και προορίζονται για κατοικίες, βιοµηχανοστάσια, αποθήκες ή 
οποιαδήποτε άλλη εκµετάλλευση ή δραστηριότητα της οικονοµικής µονάδας. 
Εγκαταστάσεις κτιρίων είναι πρόσθετες εγκαταστάσεις όπως ηλεκτρικές, 
υδραυλικές, µηχανολογικές, κλιµατιστικές, τηλεπικοινωνιακές, αποχετεύσεως, 
πνευµατικής ή µη µεταφοράς, ενδοσυνεννοήσεως και άλλες, οι οποίες είναι 
συνδεδεµένες µε το κτίριο κατά τέτοιο τρόπο, ώστε ο αποχωρισµός τους να µην 
είναι δυνατό να γίνει εύκολα και χωρίς βλάβη της ουσίας τους ή του κτιρίου. Οι 
εγκαταστάσεις κτιρίων παρακολουθούνται στους ίδιους υπολογαριασµούς του 
11.00 στους οποίους παρακολουθούνται τα κτίρια στα οποία είναι 
ενσωµατωµένες ή συνδεδεµένες. Σε διαφορετική περίπτωση καταχωρούνται 
στους λογαριασµούς 12.01 ή 14. 
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 Τεχνικά έργα είναι µόνιµες, κατά κανόνα, τεχνικές κατασκευές µε τις οποίες 
τροποποιείται το φυσικό περιβάλλον µε σκοπό την εξυπηρέτηση των 
δραστηριοτήτων της οικονοµικής µονάδας (π.χ. δρόµοι, πλατείες, λιµάνια, 
φράγµατα, λίµνες, διώρυγες, περιφράξεις, σήραγγες, γέφυρες, αεροδρόµια ή 
στάδια). 

 Στους λογαριασµούς 11.01 -11.02 παρακολουθούνται όλα τα τεχνικά έργα 
που εξυπηρετούν τις µεταφορές της επιχείρησης και όχι µόνο αυτής. 
Βιοµηχανοστάσια είναι τα κτίρια, οι µόνιµες µηχανικές εγκαταστάσεις, τα 
παραρτήµατα, τα εξαρτήµατα και τα συνεχόµενα µε αυτά οικόπεδα και αποθήκες 
που χρησιµοποιούνται ειδικά για τη λειτουργία της βιοµηχανίας (ή βιοτεχνίας). 
Επίσης, στο λογαριασµό 11.03 «υποκείµενες σε απόσβεση διαµορφώσεις 
γηπέδων» παρακολουθούνται οι δαπάνες διαµόρφωσης γηπέδων και άλλων 
εδαφικών εκτάσεων που φθείρονται (όπως τα έξοδα κατεδάφισης). Στους 
λογαριασµούς 11.07-11.10 καταχωρείται το κόστος ανέγερσης κτιρίων, οι 
βελτιώσεις, τα έξοδα διαµόρφωσης των εδαφικών εκτάσεων κ.λπ. που γίνονται 
σε ακίνητα κυριότητας τρίτων, όταν η επιχείρηση έχει δικαίωµα να τα 
χρησιµοποιεί για ορισµένο χρόνο που καθορίζεται συµβατικά, µετά την πάροδο 
του οποίου τα έργα αυτά περιέρχονται στον κύριο του ακινήτου, χωρίς 
αντάλλαγµα. Τέλος, τα κτίρια, οι εγκαταστάσεις κτιρίων και τα τεχνικά έργα που 
δεν χρησιµοποιούνται παραγωγικά για τις ανάγκες της βασικής δραστηριότητας 
της επιχείρησης ούτε και για τις παρεπόµενες ασχολίες της, ούτε και 
ενοικιάζονται σε τρίτους, παρακολουθούνται στου λογαριασµούς 11.14-11.17 
καθώς και 11.21 έως και 11.24. 

 

� Αποτίµηση κτιρίων – εγκαταστάσεων κτιρίων – τεχνικών έργων 

 

 Τα κτίρια, οι εγκαταστάσεις κτιρίων και τα τεχνικά έργα αποτιµώνται, κατά 
την απογραφή και σύνταξη του ισολογισµού τέλους χρήσης, στην αξία αγοράς ή 
κτήσης τους ή του κόστους ιδιοκατασκευής τους, προσαυξηµένη µε τα έξοδα 
επεκτάσεων ή προσθηκών και βελτιώσεων που καταχωρήθηκαν στους 
λογαριασµούς αυτούς και µειωµένη µε τις ανάλογες αποσβέσεις. Να σηµειωθεί 
ότι ειδικά για τα κτίρια ως αξία κτήσης θεωρείται το ποσό που αναγράφεται στο 
συµβόλαιο αγοράς.  

 Επίσης, τα κτίρια, οι εγκαταστάσεις κτιρίων και τα τεχνικά έργα 
καταχωρούνται πρώτα αναλυτικά στο αθεώρητο «µητρώο παγίων στοιχείων», 
και στη συνέχεια, τα ίδια αυτά στοιχεία καταχωρούνται στο βιβλίο απογραφών και 
ισολογισµών συγκεντρωτικά κατά οµάδες οµοειδών κτιρίων- εγκαταστάσεων 
κτιρίων και τεχνικών έργων. 
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� Απογραφή κτιρίων – εγκαταστάσεων κτιρίων – τεχνικών έργων 

 

 Εφόσον η επιχείρηση διαθέτει γήπεδα ή οικόπεδα θα πρέπει να 
προσεχθούν τα εξής: 

• Η αξία των κτιρίων είναι η αξία κτήσης αυτών πλέον του κόστους των 
επεκτάσεων, προσθηκών και βελτιώσεων και των εκάστοτε 
αναπροσαρµογών που προβλέπονται από τις διατάξεις των εν ισχύ 
νόµων µείον τις αποσβέσεις.  

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

 

 Σε περίπτωση που τεχνική εταιρεία υποχρεούται από τον Κ.Β.Σ. να τηρεί 
βιβλίο αποθήκης, τότε τα τεχνικά έργα αυτής σε ακίνητα τρίτων δεν 
καταχωρούνται στο βιβλίο απογραφών. Αντίθετα, αν δεν µπορούν τα 
περιουσιακά στοιχεία τρίτων να προκύψουν από βιβλία αποθήκης ή γενικά 
πρόσθετα βιβλία, τότε απογράφονται κανονικά από τον επιτηδευµατία κατά είδος 
και ποσότητα στην λήξη της διαχειριστικής περιόδου.  
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Κεφάλαιο 3ο: Αποτίµηση Ασώµατων 
Ακινητοποιήσεων  

 
 

3.1. Αποτίµηση αποθεµάτων 

 

 Η έννοια και απογραφή των αποθεµάτων έχει ειπωθεί σε προηγούµενο 
κεφάλαιο οπότε και συνεχίζουµε µε την αποτίµηση τους. 

 Τα αποθέµατα, όπως αυτά προσδιορίζονται στην περίπτωση 3 της 
παραγράφου 2.2.200 του Ε.Γ.Λ.Σ (Εµπορεύµατα, προϊόντα, πρώτες ύλες κ.λ.π.), 
πλην των υπολειµµάτων των υποπροϊόντων και των ελαττωµατικών προϊόντων 
αποτιµούνται κατ' είδος ως εξής: 

�   Στην τιµή κτήσης ή του ιστορικού κόστους παραγωγής, αν αυτή είναι 
χαµηλότερη της τιµής   στην οποία η επιχείρηση µπορεί να αγοράσει ή να 
παράγει τα αποθέµατα, κατά την ηµέρα κλεισίµατος του ισολογισµού. 

�   Στην τρέχουσα τιµή αγοράς ή αναπαραγωγής, όταν αυτή είναι µικρότερη 
της τιµής κτήσης ή του ιστορικού κόστους παραγωγής και της καθαρής 
ρευστοποιήσιµης αξίας.                      

�   Στην καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία, αν η τρέχουσα τιµή αγοράς ή 
αναπαραγωγής είναι χαµηλότερη από την τιµή κτήσης ή το ιστορικό 
κόστος αλλά µεγαλύτερη από την καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία.(παρ.28.1 
άρθρο 28 εγκ.3/24.11.1992) 

 

�   Τρέχουσα τιµή αγοράς είναι η τιµή αντικαταστάσεως του συγκεκριµένου 
αποθέµατος, δηλαδή η τιµή στην οποία η οικονοµική µονάδα έχει τη 
δυνατότητα να προµηθευτεί το αγαθό, κατά την ηµέρα συντάξεως της 
απογραφής, από τη συνήθη αγορά, µε συνήθεις όρους και κάτω από 
κανονικές συνθήκες, χωρίς να λαµβάνονται υπόψη περιπτωσιακά και 
προσωρινά γεγονότα που προκαλούν αδικαιολόγητες προσωρινές 
διακυµάνσεις τιµών. Για τον υπολογισµό της τρέχουσας τιµής αγοράς, 
λαµβάνονται υπόψη και τα ειδικά έξοδα αγοράς. (περίπτ. 8 παρ. 2.2.205). 
Ιστορικό κόστος παραγωγής είναι το άµεσο κόστος αγοράς (η τιµή 
κτήσεως) των πρώτων υλών και των διάφορων υλικών που 
χρησιµοποιήθηκαν στην παραγωγή των αγαθών, προσαυξηµένο µε 
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αναλογία γενικών (εµµέσων) εξόδων αγορών, καθώς και µε τα άµεσα και 
έµµεσα έξοδα παραγωγής (κόστος κατεργασίας), που δαπανήθηκαν για 
να φτάσουν τα παραγόµενα αγαθά στη θέση και κατάσταση που 
βρίσκονται κατά την απογραφή. (περίπτ. 9 παρ. 2.2.205). 

 

�   Καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία είναι η τιµή πωλήσεως του αποθέµατος, 
στην οποία υπολογίζεται ότι αυτό θα πωληθεί κάτω από συνθήκες οµαλής 
πορείας των εργασιών της οικονοµικής µονάδας, µειωµένη µε το κόστος 
ολοκληρώσεως της επεξεργασίας (όταν πρόκειται για ηµιτελή αποθέµατα 
ή αποθέµατα που βρίσκονται στο στάδιο της κατεργασίας) και µε τα έξοδα 
που υπολογίζεται ότι θα πραγµατοποιηθούν για την επίτευξη της 
πωλήσεως. (περίπτ. 10 παρ. 2.2.205) .(παρ.28.1.1 άρθρο 28 
εγκ.3/24.11.1992). 

 

3.2. Βασικές υποκατηγορίες αποθεµάτων 

 

� Αποτίµηση υποπροϊόντων 

 Τα υποπροϊόντα εφόσον προορίζονται για πώληση, αποτιµούνται στην 
πιθανή τιµή πώλησης τους, µειωµένη µε τα άµεσα έξοδα πώλησης, όπως και 
στην περίπτωση των υπολειµµάτων. Όταν όµως προορίζονται να 
χρησιµοποιηθούν από την ίδια την επιχείρηση, αποτιµούνται στην τιµή 
χρησιµοποίησης τους, δηλαδή στην τιµή που θα αγοράζονταν, είτε τα 
συγκεκριµένα υποπροϊόντα, είτε άλλα ισοδύναµης αξίας, µε σκοπό να 
χρησιµοποιηθούν από αυτή. 

 

� Αποτίµηση υπολειµµάτων  

 Υπολείµµατα είναι υλικά κατάλοιπα της παραγωγικής διαδικασίας(π.χ. 
αποβάµβακα, αποκόµµατα χαρτιού). Τα υπολείµµατα αποτιµούνται στην πιθανή 
τιµή πώλησης τους, µειωµένη µε τα άµεσα έξοδα που υπολογίζεται ότι θα 
πραγµατοποιηθούν για την πώληση τους. Αν όµως τα υπολείµµατα 
επαναχρησιµοποιούνται από την ίδια την επιχείρηση για την παραγωγή άλλων 
προϊόντων, τότε για τον προσδιορισµό της αξίας τους χρησιµοποιούνται διάφοροι 
µέθοδοι, που τα αποτιµούν συνήθως στην τιµή χρησιµοποίησης τους, όπως 
γίνεται και µε τα υποπροϊόντα. Αν τα υπολείµµατα αντιπροσωπεύουν µέρος της 
βιοµηχανικής   φύρας, τότε δεν αποτιµούνται, ούτε και περιλαµβάνονται στην 
απογραφή. 
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3.3. Μέθοδοι αποτίµησης αποθεµάτων 

 

 Μπορείτε να επιλέξετε µία από τις παρακάτω µεθόδους υπολογισµού για 
την αποτίµηση αποθέµατος: 

� Κινητός Μέσος 
� FIFO 
� LIFO 
� Κατά Τιµοκατάλογο 
� Τελευταία Υπολογισµένη Τιµή  
� Μέθοδος του µέσου σταθµικού κόστους 
� Η µέθοδος του κυκλοφοριακού µέσου όρου ή των διαδοχικών υπολοίπων 
� Η µέθοδος του εξατοµικευµένου κόστους 
� Η µέθοδος του πρότυπου κόστους 
� Η µέθοδος του βασικού αποθέµατος 

 Μπορείτε επίσης να ορίσετε διάφορα κριτήρια για να περιορίσετε την 
επιλογή για αποτίµηση αποθέµατος. 

 Μπορείτε να επιλέξετε διαφορετική µέθοδο αποτίµησης για την αποτίµηση 
αποθέµατος αποθήκης, αν χρειαστεί, και µπορείτε επίσης να µεταφέρετε τα 
αποτελέσµατα στη λογιστική. Αν χρησιµοποιήσετε τη µέθοδο κινητού µέσου, θα 
υπολογίσετε τις ίδιες τιµές µε αυτές που βρίσκονται στο υποσύστηµα της 
λογιστικής. Όταν έχετε πλέον επιλέξει µέθοδο αποτίµησης, προτείνουµε να 
συνεχίσετε να χρησιµοποιείτε την ίδια µέθοδο. 

• Κινητός Μέσος  

 Το SAP Business One αποτιµά τα αποθέµατά σας µε την τιµή κινητού 
µέσου σε µία συνεχή βάση. Αυτό σηµαίνει ότι εκτελείται αποτίµηση βάσει των 
αντίστοιχων ποσοτήτων και τιµών για κάθε παραλαβή και έκδοση εµπορευµάτων 
και ότι η τιµή κινητού µέσου ενηµερώνεται ανάλογα. Η τιµή αποτίµησης 
υπολογίζεται καθώς η ποσότητα πολλαπλασιάζεται µε τη µέση τιµή. Οι 
υποθετικές τιµές θα αυξηθούν µε τον καιρό, τα είδη στο απόθεµα θα 
υπερτιµηθούν. Το κέρδος δεν είναι τόσο υψηλό όσο στη µέθοδο FIFO αλλά είναι 
υψηλότερο από ότι στη µέθοδο LIFO.  
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• FIFO 

 Σε αυτή τη µέθοδο υπολογισµού το σύστηµα υποθέτει ότι τα είδη που 
εισάγονται πρώτα στην αποθήκη, εξάγονται και πρώτα. Αυτό σηµαίνει ότι η 
χορήγηση εµπορευµάτων υπολογίζεται µε τις τιµές που ισχύουν για τις πρώτες 
παραλαβές εµπορευµάτων. Για παράδειγµα, αν αγοράσετε ένα είδος µε τρεις 
διαφορετικές τιµές σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις, το σύστηµα θα υποθέσει 
ότι τα πρώτα είδη που θα πουλήσετε προέρχονται από την πρώτη παράδοση. 
Αυτό σηµαίνει ότι οι τιµές από την πρώτη εντολή αγοράς χρησιµοποιούνται για 
την πώληση και τον υπολογισµό του αντίστοιχου µικτού κέρδους, µέχρι να 
εξαντληθεί η ποσότητα από το πρώτο παραστατικό αγοράς. Σε αυτό το σηµείο το 
σύστηµα χρησιµοποιεί την τιµή για τα είδη από τη δεύτερη εντολή αγοράς. Οι 
υποθετικές τιµές θα αυξηθούν µε τον καιρό, τα είδη στο απόθεµα θα 
αποτιµηθούν µε τις υψηλότερες τιµές τους από τα τελευταία παραστατικά 
αγορών.  

Παράδειγµα: 

 
Εισαγωγές Είδος Α Εξαγωγές 

01/1/08 Απόθεµα κιλά 1000x1€ 1000 
10/1/08   Αγορά     κιλά 2000x3€ 6000 
20/1/08 Πώληση κιλά 1500x4€ 6000 
30/4/08 Πώληση κιλά 1000x5€ 5000 
30/6/08 Αγορά    κιλά 4000x2€ 8000 
15/9/08 Αγορά    κιλά 5000x3€  15000 
8/10/08 Αγορά    κιλά 4500x2€ 9000 
07/9/08 Πώληση κιλά 3000x6€  18000 
3/10/08 Πώληση κιλά 4000x5€   20000 

 

Ζητείται: Να υπολογιστεί η τιµή κτήση µε τη µέθοδο F.I.F.O., καθώς και η τιµή 
αποτίµησης στην απογραφή. 

ΛΥΣΗ 

Το εµπόρευµα που µένει στο τέλος της χρήσης είναι (1000 + 2000 +4000 + 5000 
+ 4500) – (1500 + 1000 + 3000 + 4000) = 16500 – 9500 = 7000. 

Η τρέχουσα τιµή αγοράς είναι 2,10€. Για να βρούµε την τιµή κτήσης µε τη µέθοδο 
F.I.F.O., αρχίζουµε τους υπολογισµούς µας από την τελευταία αγορά. 

Έχουµε τα 4500 κιλά που όλα προέρχονται από την τελευταία αγορά προς 2€ και 
τα 2500 από την προηγούµενη της τελευταίας αγοράς (των 5000 κιλών προς 3€) 
και η τιµή τους είναι 2500 x 3€. 
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Έτσι η τιµή κτήσης µε τη µέθοδο F.I.F.O. θα είναι: 

(4500 x 2) + (2500 x 3)___ = ___9000 + 7500__ = 2,35€ 

             7000                                     7000 

Για την αποτίµηση θα πάρουµε τη µικρότερη τιµή µεταξύ τιµής κτήσης (2,35) και 
τρέχουσας τιµής (2,10). Η αξία των µενόντων εµπορευµάτων είναι :7000 x 2,10 = 
14700. 

• LIFO  

 Σε αυτή τη µέθοδο υπολογισµού το σύστηµα υποθέτει ότι τα είδη που 
παραλήφθηκαν τελευταία θα εξαχθούν από την αποθήκη τελευταία.. Αν 
αγοράσετε ένα είδος µε τρεις διαφορετικές τιµές σε τρεις διαφορετικές 
περιπτώσεις , τα είδη που αγοράστηκαν τελευταία θα πουληθούν πρώτα. Οι 
υποθετικές τιµές θα αυξηθούν µε τον καιρό για τα τρία παραστατικά τιµών, η 
ποσότητα στο απόθεµα θα αποτιµηθεί µε τις κατώτερες τιµές από το πρώτο 
παραστατικό αγορών. Συνεπώς, η τιµή του αποθέµατος θα είναι κατώτερη στη 
µέθοδο FIFO.  

Παράδειγµα: 

 
Εισαγωγές Είδος Α Εξαγωγές 

01/1/08 Απόθεµα κιλά 1000x1€ 1000 
10/1/08   Αγορά     κιλά 2000x3€ 6000 
20/1/08 Πώληση κιλά 1500x4€ 6000 
30/4/08 Πώληση κιλά 1000x5€ 5000 
30/6/08 Αγορά    κιλά 4000x2€ 8000 
15/9/08 Αγορά    κιλά 5000x3€  15000 
8/10/08 Αγορά    κιλά 4500x2€ 9000 
07/9/08 Πώληση κιλά 3000x6€  18000 
3/10/08 Πώληση κιλά 4000x5€   20000 

 

Ζητείται: Να υπολογιστεί η τιµή κτήσης µε τη µέθοδο L.I.F.O., καθώς και η τιµή 
αποτίµησης στην απογραφή. 

ΛΥΣΗ 

Το εµπόρευµα που µένει στο τέλος της χρήσης είναι (1000 + 2000 + 4000 + 5000 
+ 4500) – (1500 + 1000 + 3000 + 4000) = 16500 – 9500 = 7000. 
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Η τρέχουσα τιµή αγοράς είναι 2,10€. Για να βρούµε την τιµή κτήσης µε τη µέθοδο 
L.I.F.O., αρχίζουµε τους υπολογισµούς µας από την πρώτη αγορά. 

Έχουµε τα 1000 κιλά της απογραφής, τα 2000 κιλά από την πρώτη αγορά και 
4000 από την δεύτερη αγορά. 

Έτσι η τιµή κτήσης µε τη µέθοδο F.I.F.O. θα είναι: 

_(1000 x 1) + (2000 x 3) + (4000 x 2)_ = _1000 + 6000 + 8000_ = 2.14€ 

                          7000                                               7000 

Για την αποτίµηση θα πάρουµε τη µικρότερη τιµή µεταξύ τιµής κτήσης (2,14) και 
τρέχουσας τιµής (2,10). Η αξία των µενόντων εµπορευµάτων είναι 7000 x 2,10 = 
14700. 

• Ανά Τιµοκατάλογο 

 Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε έναν από τους τιµοκαταλόγους που ορίζονται 
στο σύστηµα για να αποτιµήσετε τα αποθέµατα αποθήκης. Όταν επιλέγετε αυτή 
τη µέθοδο, το σύστηµα εµφανίζει ένα επιπλέον πεδίο που περιέχει µια λίστα των 
τιµοκαταλόγων που ορίζονται στο σύστηµα. Κάντε κλικ στο πτυσσόµενο εικονίδιο 
στα δεξιά του πεδίου και επιλέξτε την καταχώριση που θέλετε από την 
παρεχόµενη λίστα. Κατόπιν, το σύστηµα χρησιµοποιεί τις τιµές που ορίζονται για 
τα είδη στον τιµοκατάλογο.  

• Τελευταία Υπολογισµένη Τιµή 

 Μπορείτε επίσης να εκτελέσετε την αποτίµηση βάσει των τελευταία 
υπολογισµένων τιµών. Σε αυτή την περίπτωση, το σύστηµα χρησιµοποιεί τα 
τελευταία υπολογισµένα έξοδα για κάθε είδος. Αν εκτελέσετε αποτίµηση µε τη 
µέθοδο FIFO για παράδειγµα, και κατόπιν εκτελέσετε αποτίµηση για τα τελευταία 
υπολογισµένα έξοδα, το σύστηµα θα αποτιµήσει τα είδη χρησιµοποιώντας  

 

• Μέθοδος του µέσου σταθµικού κόστους 

 Σύµφωνα µε τη µέθοδο αυτή το κόστος των πωληθέντων όσο και η αξία 
των αποθεµάτων αποτιµούνται στην µέση σταθµική τιµή κτήσεως 

ΜΕΣΗ ΣΤΑΘΜΙΚΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ = 

ΑΞΙΑ ΑΡΧΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ + ΑΞΙΑ ΑΓΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΑΡΧ. ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ + ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΓΟΡΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 
και την τελευταία τιµή που ορίστηκε για είδος στη µέθοδο FIFO.  
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Παράδειγµα: 

 
Εισαγωγές Είδος Α Εξαγωγές 

01/1/08 Απόθεµα κιλά 1000x1€ 1000 
10/1/08   Αγορά     κιλά 2000x3€ 6000 
20/1/08 Πώληση κιλά 1500x4€ 6000 
30/4/08 Πώληση κιλά 1000x5€ 5000 
30/6/08 Αγορά    κιλά 4000x2€ 8000 
07/9/08 Πώληση κιλά 3000x6€   18000 

 

Το εµπόρευµα που µένει στο τέλος της χρήσης είναι (1000 + 2000 + 4000) –
(1500 + 1000 + 3000) = 1500 κιλά. Η τρέχουσα τιµή αγοράς είναι 2,10€. 

Ζητείται: Να υπολογιστεί η τιµή κτήσης του µε τη µέθοδο του µέσου σταθµικού 
κόστους του, καθώς και η τιµή αποτίµησης του στην απογραφή. 

ΛΥΣΗ 

Βρίσκουµε τη µέση σταθµική τιµή κτήσης, τι ποσό δηλαδή κόστισε κατά µέσο όρο 
το κάθε κιλό. 

            Αξία αποθέµατος                  Αξία αγορών της περιόδου 
____έναρξης της περιόδου___ + _____στην τιµή κτήσης______         = 
        Ποσότητα αποθέµατος              Ποσότητα που αγοράζεται 
         έναρξης της περιόδου                     στην περίοδο 

_1000 + (6000 + 8000)__ = _15000 _ = 2,14€ 
                        1000 + 6000                                          7000 

 

Για την αποτίµηση θα πάρουµε την µικρότερη τιµή µεταξύ τιµής κτήσης (2,14) και 
τρέχουσας (2,10). Η αξία των µενόντων εµπορευµάτων είναι:1500 x 2,10 = 3150. 

 

• Η µέθοδος του κυκλοφοριακού µέσου όρου ή των διαδοχικών υπολοίπων 

 

 Κατά τη µέθοδο αυτή, µετά από κάθε εισαγωγή καθορίζεται η µέση τιµή 
κτήσης µε τον εξής τύπο: 
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Αξία προηγούµενου                            Αξία νέας αγοράς 
____υπολοίπου____           +            στην τιµή κτήσεως_____    = 
         Ποσότητα                                     Ποσότητα νέας 
προηγούµενου Υπολοίπου                         αγοράς 

 

 Συµφώνα µε την προηγούµενη µέθοδο, το ετήσιο µέσο σταθµικό κόστος 
προσδιορίζεται στο τέλος της χρήσης και κατά συνέπεια, αν η επιχείρηση 
εφαρµόζει το σύστηµα της διαρκούς απογραφής, δεν έχει τη δυνατότητα στη 
διάρκεια της χρήσης να προσδιορίζει το κόστος των αναλώσεων ή των 
πωλήσεων. Για την αντιµετώπιση του προβλήµατος αυτού, σαν µέσο κόστος της 
µονάδας µπορεί να χρησιµοποιείται εκείνο που προκύπτει µετά από κάθε αγορά 
αγαθών. Η συγκεκριµένη µέθοδος είναι αντικειµενική, γιατί δεν αφήνει περιθώρια 
προσωπικών χειρισµών και δίνει ένα αντιπροσωπευτικό µέσο κόστος το οποίο 
πλησιάζει περισσότερο στο τρέχον παρά στο µέσο σταθµικό. 

Παράδειγµα: 

 
Εισαγωγές Είδος Α Εξαγωγές 

01/1/08 Απόθεµα κιλά 1000x1€ 1000 
10/1/08   Αγορά     κιλά 2000x3€ 6000 
20/1/08 Πώληση κιλά 1500x4€ 6000 
30/4/08 Πώληση κιλά 1000x5€ 5000 
10/1/08 Σύνολο κιλά 3000x2,33€ 7000 
20/1/08 Πώληση κιλά 1500x2,33€ 3500 
21/1/08 Υπόλοιπο κιλά1500x2,33€ 3500 
30/4/08 Πώληση κιλά 1000x2,33€ 2330 
30/4/08 Υπόλοιπο κιλά 500x2,33€ 1165 
30/6/08 Αγορά κιλά 4000x2,00€ 8000 
30/6/08 Σύνολο κιλά 4500x2,036€ 9165 
07/9/08 Πώληση κιλά 3000x2,036 6108 
07/9/08 Υπόλοιπο κιλά 1500x2,036 3054 
07/9/08 Πώληση κιλά 3000x6,00€             18000 

 

Ζητείται: Να υπολογιστεί η τιµή κτήσης µε τη µέθοδο του κυκλοφοριακού µέσου 
όρου, καθώς και η τιµή αποτίµησης στην απογραφή. 
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ΛΥΣΗ 

 

         Αξία προηγούµενου                   Αξία νέας αγοράς 
_______ _υπολοίπου______ +         στην τιµή κτήσεως_____   = 
Ποσότητα προηγούµενου                     Ποσότητα νέας  
              υπολοίπου                                    αγοράς 

1000 + 6000 __ = __7000 = 2,33 µέση τιµή υπολοίπου 
       1000 + 2000                           3000 

__1165 + 8000___ = __ 9165 _ = 2,036 µέση τιµή υπολοίπου 
         500 + 4000                          4500 

Η τιµή κτήσης µε τη µέθοδο αυτή είναι 2,036 το κιλό και στην απογραφή θα είναι 
(1000 + 2000 + 4000) – (1500 + 1000 + 3000) = 1500 x 2,036 = 3054.  

 

• Η µέθοδος του εξατοµικευµένου κόστους 

 Όταν τα αποθέµατα αποτελούνται από ογκώδη αγαθά (π.χ.αυτοκίνητα, 
σκάφοι) ή από µικρές ποσότητες που έχουν µεγάλη αξία (π.χ.κοσµήµατα, 
πολύτιµοι λίθοι) και είναι εφικτό να αριθµούνται κατά τεµάχιο ή κατά παρτίδα κατά 
το χρόνο αγοράς ή παραγωγής τους, όταν δηλαδή τα 66 επιµέρους στοιχεία 
έχουν εξατοµικευµένα χαρακτηριστικά, είναι δυνατό τα αποθέµατα να 
παρακολουθούνται µε το πραγµατικό κόστος κάθε στοιχείου. 

 Έτσι, είναι δυνατό να προσδιορίζεται το πραγµατικό ειδικό – εξατοµικευµένο 
κόστος των πωλούµενων και των µενόντων αποθεµάτων. ∆ηλαδή, αν µπορεί να 
προσδιορίζεται από ποιες ειδικές αγορές προέρχονται οι ποσότητες που 
αποτελούν τα αποθέµατα τέλους χρήσης, τότε τα αποθέµατα αυτά µπορεί να 
αποτιµούνται στις ειδικές τιµές κτήσης αυτών. 

 Η συγκεκριµένη µέθοδος συσχετίζει τη ροή του κόστους µε την ειδική ροή 
των φυσικών αγαθών και οδηγεί σε ικανοποιητική αντιπαράθεση εσόδων και 
κόστους και µπορεί να εφαρµόζεται µε περιοδική ή µε διαρκή απογραφή των 
αποθεµάτων. 

 Η µέθοδος αυτή απαιτεί εξατοµικευµένη παρακολούθηση κάθε στοιχείου και 
για το λόγο αυτό εφαρµόζεται σπάνια στην πράξη. Επίσης, η µέθοδος στερείται 
συχνά αντικειµενικότητας, αφού έχει τη δυνατότητα να επηρεάζει τα 
αποτελέσµατα. 
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 Το Ε.Γ.Λ.Σ. για τη µέθοδο αυτή ορίζει τα εξής: Κατά τη µέθοδο αυτήν, τα 
αποθέµατα παρακολουθούνται όχι µόνο κατ’ είδος, αλλά και κατά συγκεκριµένες 
παρτίδες αγοράς ή παραγωγής, οι οποίες έτσι αποκτούν αυτοτέλεια κόστους 
(π.χ. παρτίδα ακατέργαστων δερµάτων, πλαστικών πρώτων υλών). Κατά την 
αποτίµηση των αποθεµάτων της απογραφής, αυτά αναλύονται σε ποσότητες 
κατά παρτίδα από την οποία προέρχονται και αποτιµούνται στο κόστος της 
συγκεκριµένης παρτίδας ανεξάρτητα από το χρόνο αγοράς ή παραγωγής τους. 

Παράδειγµα: 

Έστω ότι µια επιχείρηση έχει προς πώληση 3 εξατοµικευµένα αυτοκίνητα που 
απέκτησε αντί € 10.000, 15.000, 17.000 και πουλάει ένα αντί € 20.000. Το 
κόστος του αυτοκινήτου που πωλήθηκε και το µικτό κέρδος εξαρτάται από το 
αυτοκίνητο που επιλέχθηκε προς πώληση. 

 

• Η µέθοδος του πρότυπου κόστους 

 

 Η µέθοδος αυτή χρησιµοποιείται από τις σύγχρονες βιοµηχανικές 
επιχειρήσεις για τη λογιστική παρακολούθηση των αποθεµάτων και την, για 
εσωτερική χρήση, αποτίµηση αυτών. Ένα ιδανικό ή προϋπολογιζόµενο κόστος 
απαλλαγµένο από τις απώλειες και τα έξοδα που οφείλονται σε 
αναποτελεσµατικότητα ή σε µη φυσιολογικές συνθήκες. Οι διαφορές µεταξύ 
πραγµατικού (ιστορικού) και προτύπου κόστους καταχωρούνται σε συγκεκριµένο 
λογαριασµό, ο οποίος αποτελεί όργανο ελέγχου της παραγωγικής διαδικασίας 
και της συναλλακτικής δραστηριότητας της επιχείρησης. 

 Το πρότυπο κόστος µπορεί να εφαρµόζεται για την παρακολούθηση των 
πρώτων υλών, των ηµικατεργασµένων και των έτοιµων προϊόντων, τόσο ως 
προς την εισαγωγή όσο και ως προς την εξαγωγή αυτών από τις αντίστοιχες 
λογιστικές αποθήκες, οι οποίες µπορούν να τηρηθούν µόνο κατά ποσότητα, 
αφού όλες οι εισαγωγές και εξαγωγές καταχωρούνται µε την ίδια στάνταρ τιµή. 

 Το πρότυπο κόστος έχει εσωτερική αξία για την επιχείρηση και δε µπορεί 
να χρησιµοποιείται για την αποτίµηση των αποθεµάτων που γίνεται για τη 
σύνταξη των δηµοσιευόµενων οικονοµικών καταστάσεων. 

 Το Ε.Γ.Λ.Σ. ορίζει τα εξής: Κατά τη µέθοδο αυτήν τα αποθέµατα 
αποτιµούνται στην τιµή του πρότυπου κόστους. Η µέθοδος του πρότυπου 
κόστους εφαρµόζεται µε την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις, που πιθανόν θα 
προκύψουν ανάµεσα στο ιστορικό και στο πρότυπο κόστος, θα κατανέµονται στα 
µένοντα και στα πωληµένα αποθέµατα τους. Το ποσό των αποκλίσεων που 
αναλογεί στα µένοντα αποθέµατα της απογραφής εµφανίζεται ξεχωριστά. 
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• Η µέθοδος του βασικού αποθέµατος 

 

 Το βασικό ή φυσιολογικό απόθεµα πρέπει να διατηρείται σε µια µόνιµη 
βάση για την εξασφάλιση της οµαλής λειτουργίας της επιχείρησης. Γι’ αυτό το 
βασικό απόθεµα µοιάζει µε πάγιο στοιχείο και ως προς την ποσότητα και ως 
προς την αξία, και όπως είναι γνωστό τα πάγια στοιχεία πρέπει να αποτιµούνται 
στην αξία κτήσεως τους. Με την αποτίµηση του βασικού αποθέµατος στη 
σταθερή αξία κτήσης του αποφεύγεται ο επηρεασµός των αποτελεσµάτων της 
χρήσης µε κέρδη ή ζηµιές από την αποτίµηση των αποθεµάτων που έχει στη 
κυριότητα της η επιχείρηση. 

 Αλλά, για την οµαλή λειτουργία της, η επιχείρηση κρατάει συνήθως 
αποθέµατα µεγαλύτερα από τα κανονικά. Αυτά τα αποθέµατα (υπεραποθέµατα) 
θεωρούνται σαν προσωρινή αύξηση και καταχωρούνται στο κόστος κτήσης. Οι 
εξαγωγές θεωρούνται ότι γίνονται από τα υπεραποθέµατα και αποτιµούνται µε 
βάση τη µέθοδο L.I.F.O., αν και συχνά χρησιµοποιείται η F.I.F.O και το µέσο 
κόστος. 

 Το Ε.Γ.Λ.Σ. εφαρµόζει τη µέθοδο αυτήν και ορίζει ότι: Κατά τη µέθοδο αυτήν 
τα αποθέµατα τέλους χρήσης διακρίνονται σε δύο µέρη. Το ένα αντιστοιχεί στο 
βασικό απόθεµα που αντιπροσωπεύει την ελάχιστη ποσότητα(στοκ ασφαλείας) η 
οποία κρίνεται αναγκαία για την οµαλή διεξαγωγή της δραστηριότητας της 
επιχείρησης. Το άλλο προορίζεται για εξυπηρέτηση µελλοντικών αναγκών 
πωλήσεων, όταν πρόκειται για εµπορεύµατα ή έτοιµα προϊόντα, ή αναγκών 
βιοµηχανοποιήσεων, όταν πρόκειται για υλικά που αναλώνονται στην 
παραγωγική διαδικασία. Το βασικό απόθεµα αποτιµάται στην αξία της αρχικής 
κτήσης του. Το υπόλοιπο µέρος (υπεραπόθεµα)αποτιµάται µε µια από τις εξής 
µεθόδους υπολογισµού της τιµής κτήσης: του µέσου σταθµικού κόστους, του 
κυκλοφοριακού µέσου όρου και της F.I.F.O. 

 Σε περίπτωση που η ποσότητα των κατ’ είδος αποθεµάτων δε µεταβάλλεται 
σηµαντικά από χρήση σε χρήση, µπορεί να χαρακτηρίζεται ολόκληρη η 
ποσότητα αυτή σαν βασικό απόθεµα και ανάλογα να γίνεται η αποτίµηση της. 

 Η µέθοδος του βασικού αποθέµατος, όπως και η L.I.F.O., στοχεύει στη 
σύγκριση του τρέχοντος κόστους των πωλούµενων µε τα τρέχοντα έσοδα των 
πωλήσεων και, συνεπώς, δεν απέχει πολύ από τη L.I.FO. Η εφαρµογή όµως της 
µεθόδου αυτής δεν µπορεί να είναι γενική, επειδή τα αποθέµατα µεταβάλλονται 
κατά ποσότητα, ποιότητα και αξία. 
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Παράδειγµα: 

 
Εισαγωγές Είδος Α Εξαγωγές 

09/01/08 Απόθεµα κιλά 1500x1€ 1500 
12/02/08      Αγορά κιλά 2000x3€ 6000 
22/01/08 Πώληση κιλά 1500x4€ 6000 
20/05/08 Πώληση κιλά 1000x5€ 5000 
30/06/08 Σύνολο κιλά 3000x2€ 6000 
05/09/08 Πώληση κιλά 6000x3€             18000 
06/10/08     Υπόλοιπο κιλά 5500x2€             11000 
09/09/08 Πώληση κιλά 3000x6€             18000 
03/11/08 Υπόλοιπο κιλά 4000x5€             20000 

 

Ζητείται: Να υπολογιστεί η τιµή κτήσης µε τη µέθοδο του βασικού αποθέµατος, 
καθώς και η τιµή αποτίµησης στην απογραφή. 

ΛΥΣΗ 

Το εµπόρευµα που µένει στο τέλος της χρήσης είναι (1500 + 2000 + 3000 + 6000 
+ 5500) – (1500 + 1000 + 3000 + 4000) = 18000 – 9500 = 8500. 

Η τρέχουσα τιµή αγοράς είναι 2,30€. Έστω ότι το ελάχιστο απόθεµα είναι 1000 
κιλά, αυτό θα αποτιµηθεί µε τη τιµή του 1€ που είναι τιµή κτήσης και τα υπόλοιπα 
7500 κιλά, µε µία από τις άλλες µεθόδους, έστω µε την µέθοδο F.I.F.O. Οπότε θα 
έχουµε: 

_(1000 x 1) + (5500 x 2) + (2000 x 3) = _1000 + 11000 + 6000_ = 2,12€ 
                          8500                                                      8500 

Και στην απογραφή θα είναι 8500 x 2,12 = 18020, επειδή το 2,12 είναι µικρότερο 
από το 2,30. 
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3.4. Αποτίµηση ασώµατων ακινητοποιήσεων και έξοδα 
πολυετούς αποσβέσεως 

 

 Αρχικά να πούµε ότι η απογραφή των ασώµατων ακινητοποιήσεων και των 
εξόδων πολυετούς απόσβεσης γίνεται µε βάση την αξία κτήσεώς τους, 
προσαυξηµένη µε το κόστος εγκατάστασής τους, το κόστος προσθηκών,  
εγκατάστασης και βελτιώσεων και µειωµένη µε τις συσσωρευµένες αποσβέσεις 
τους. Η λογιστική παρακολούθησή τους ολοκληρώνεται όταν πάψει να υφίσταται 
απογραφή αυτών, και αυτό γίνεται µόνον όταν ολοκληρωθούν οι αποσβέσεις 
τους και στη συνέχεια µεταφερθούν στον κύριο λογαριασµό τους.   

� Ασώµατες ακινητοποιήσεις (άυλα πάγια στοιχεία) 

  Άυλα πάγια στοιχεία (ασώµατες ακινητοποιήσεις) είναι τα ασώµατα εκείνα 
οικονοµικά αγαθά τα οποία είναι δεκτικά χρηµατικής αποτιµήσεως και είναι 
δυνατό να αποτελέσουν αντικείµενο συναλλαγής, είτε αυτά µόνα, είτε µαζί µε την 
οικονοµική µονάδα. Τα άυλα πάγια στοιχεία αποκτούνται µε σκοπό να 
χρησιµοποιούνται παραγωγικά για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο από ένα έτος, 
διακρίνονται δε στις εξής δύο κατηγορίες: 

α. ∆ικαιώµατα, όπως π.χ. διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, εµποροβιοµηχανικά σήµατα 
ή πνευµατική ιδιοκτησία. 

β. Πραγµατικές καταστάσεις, ιδιότητες και σχέσεις, όπως π.χ. η πελατεία, η 
φήµη, η πίστη, η καλή οργάνωση της οικονοµικής µονάδας ή η ειδίκευση στην 
παραγωγή ορισµένων αγαθών. Στη δεύτερη αυτή κατηγορία ανήκουν τα στοιχεία 
τα οποία συνθέτουν, κατά κύριο λόγο, την έννοια του γνωστού όρου της 
«υπεραξίας» ή «φήµης και πελατείας» (Goodwill, Fonds de Commerce) της 
οικονοµικής µονάδας και τα οποία προσδίνουν στη µονάδα που λειτουργεί 
παραγωγικά συνολική αξία µεγαλύτερη από εκείνη που προκύπτει από την 
αποτίµηση των επιµέρους περιουσιακών της στοιχείων. 

 

• Λογαριασµοί που αφορούν τις ασώµατες ακινητοποιήσεις 

16. Ασώµατες ακινητοποιήσεις  
16.00 Υπεραξία της επιχείρησης (Goodwill) 
16.01 ∆ικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας 
16.01.00 ∆ιπλώµατα ευρεσιτεχνίας 
16.01.01 Άδειες παραγωγής και εκµεταλλεύσεως (Licenses) 
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16.01.02 Σήµατα 
16.01.03 Μέθοδοι (Know How) 
16.01.04 Πρότυπα 
16.01.05 Σχέδια 
16.02 ∆ικαιώµατα (πχ παραχωρήσεις) εκµεταλλεύσεως ορυχείων – µεταλλείων – 
          λατοµείων 
16.02.000 ∆ικαιώµατα απογραφής 
16.02.020 ∆ικαιώµατα απαλλασσόµενα και εξαιρούµενα του Φ.Π.Α. 
                 (Ίδια ανάλυση γίνεται και για τους παρακάτω λογαριασµούς 16.11 –                             
16.98, εκτός των συναλλαγµατικών διαφορών που η ανάλυση γίνεται 
υποχρεωτικά κατά δάνειο ή πίστωση) 
16.03 Λοιπές παραχωρήσεις 
16.04 ∆ικαιώµατα χρήσης ενσώµατων 
16.05 Λοιπά δικαιώµατα 
16.99.00 Αποσβεσµένη υπεραξία επιχειρήσεως 
16.99.01 Αποσβεσµένα δικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας 
16.99.02 Αποσβεσµένα δικαιώµατα (πχ παραχωρήσεις) εκµεταλλεύσεως 
               ορυχείων – µεταλλείων – λατοµείων 
16.99.03 Αποσβεσµένες λοιπές παραχωρήσεις 
16.99.04 Αποσβεσµένα δικαιώµατα χρήσεως ενσώµατων πάγιων στοιχείων 
16.99.05 Αποσβεσµένα λοιπά δικαιώµατα 

� Τα κύρια χαρακτηριστικά των ασώµατων ακινητοποιήσεων σύµφωνα µε το 
Ε.Γ.Λ.Σ 
 

• ∆εν έχουν φυσική υπόσταση 
• Εξασφαλίζουν στον κάτοχό τους ορισµένα αποκλειστικά δικαιώµατα 
• Παρέχουν µελλοντικά οφέλη στην επιχείρηση 
• Έχουν σχετικά µεγάλη ωφέλιµη ζωή 

 

� Έξοδα πολυετούς αποσβέσεως 

 Έξοδα πολυετούς αποσβέσεως είναι εκείνα που γίνονται για την ίδρυση και 
αρχική οργάνωση της οικονοµικής µονάδας, την απόκτηση διαρκών µέσων 
εκµεταλλεύσεως, καθώς και για την επέκταση και αναδιοργάνωσή της. Τα έξοδα 
αυτά εξυπηρετούν την οικονοµική µονάδα για µεγάλη χρονική περίοδο - 
οπωσδήποτε µεγαλύτερη από ένα έτος - και για το λόγο αυτό αποσβένονται 
τµηµατικά.  
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• Λογαριασµοί που αφορούν τα έξοδα πολυετούς απόσβεσης 

16.10 Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατάστασης 
16.11 Έξοδα ερευνών ορυχείων-µεταλλείων-λατοµείων 
16.12 Έξοδα λοιπών ερευνών 
16.13 Έξοδα αύξησης κεφαλαίου και έκδοσης οµολογιακών δανείων 
16.14 Έξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεως 
16.15 Συναλλαγµατικές διαφορές από πιστώσεις και δάνεια για κτήσεις παγίων   
στοιχείων 
16.16 ∆ιαφορές εκδόσεως και εξοφλήσεως οµολογιών 
16.17 Έξοδα αναδιοργανώσεως 
16.18 Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου 
16.19 Λοιπά έξοδα πολυετούς αποσβέσεως 
16.98 Προκαταβολές κτήσεως ασώµατων ακινητοποιήσεων 
16.99 Αποσβεσµένες ασώµατες ακινητοποιήσεις και αποσβεσµένα έξοδα  
πολυετούς αποσβέσεως 

 Τέλος, όσο αφορά την αποτίµηση των ασώµατων ακινητοποιήσεων και των 
εξόδων πολυετούς απόσβεσης, γίνεται στην αξία κτήσεως τους, η οποία 
µειώνεται µε τις αποσβέσεις που προκύπτουν κάθε έτος καθώς και των νόµιµων 
απαξιώσεών τους. 

 

 

3.5. Αποτίµηση συµµετοχών και χρεογράφων 

 

� Χρεόγραφα 

  Τα χρεόγραφα αποκτούνται από την οικονοµική µονάδα µε σκοπό την 
τοποθέτηση κεφαλαίων της και την πραγµατοποίηση από αυτήν αµέσως 
προσόδου. Επίσης, παρακολουθούνται στο κυκλοφορούν ενεργητικό στο 
λογαριασµό 34 «χρεόγραφα». (Βραχυχρόνιες απαιτήσεις οµάδα 3 απαιτήσεις και 
διαθέσιµα) 
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• Κατηγορίες χρεογράφων 
� Μετοχές ανώνυµων εταιριών(ονοµαστικές και ανώνυµες) 
� Οµολογίες(οµολογιακών δανείων του κράτους Ν.Π.∆.∆, δηµοσίων 

επιχειρήσεων και ανωνύµων εταιριών) 
� Έντοκα γραµµάτια του Ελληνικού ∆ηµοσίου. 
� Μερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων. 
� Οµόλογα τραπεζών. 

 

� Συµµετοχές 

 Συµµετοχή στο κεφάλαιο µιας άλλης επιχείρησης είναι το δικαίωµα το οποίο 
παρέχει η ελληνική νοµοθεσία σε οποιαδήποτε επιχείρηση ανεξαρτήτως νοµικής 
µορφής, το δικαίωµα αυτό καταχωρείται στους υπολογισµούς του πρωτοβάθµιου 
λογαριασµού 18.(συµµετοχές και λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις οµάδα 1 
πάγιο Ενεργητικό). 

 ∆ύο είναι οι προυποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν στις συµµετοχές και 
άλλες µακροπρόθεσµες απαιτήσεις: Τα δικαιώµατα συµµετοχής 
αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 10% του κεφαλαίου των επιχειρήσεων 
στις οποίες συµµετέχουν. Αποκτούνται µε σκοπό τη διαρκή κατοχή τους.   

• Για την αποτίµηση των συµµετοχών και χρεογράφων ισχύουν τα ακόλουθα:  

α) Οι µετοχές, οι οµολογίες και τα λοιπά χρεόγραφα που είναι εισηγµένα στο 
Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών ή σε αλλοδαπό χρηµατιστήριο ή σε άλλο διεθνώς 
αναγνωρισµένο χρηµατιστηριακό θεσµό, καθώς και τα µερίδια αµοιβαίων 
κεφαλαίων, αποτιµώνται στην κατ’ είδος χαµηλότερη τιµή µεταξύ της τιµής 
κτήσης και της τρέχουσας τιµής τους. Ειδικότερα οι τράπεζες και γενικά τα 
πιστωτικά ιδρύµατα του Ν 2076/1992 αποτιµούν τις συµµετοχές και χρεόγραφά 
τους στη συνολικά χαµηλότερη τιµή µεταξύ της τιµής κτήσης και της τρέχουσας 
τιµής τους.  

β) Για τα χρεόγραφα της πιο πάνω περ. α ) ως τρέχουσα τιµή θεωρείται ο µέσος 
όρος της χρηµατιστηριακής τιµής τους κατά τον τελευταίο µήνα της χρήσης. 
Ειδικά, για τα αµοιβαία κεφάλαια ως τρέχουσα τιµή θεωρείται ο µέσος όρος της 
καθαρής τιµής τους κατά τον τελευταίο µήνα της χρήσης.  

γ) Οι µετοχές ανωνύµων εταιρειών που δεν έχουν εισαχθεί στο Χρηµατιστήριο 
και οι συµµετοχές σε επιχειρήσεις που δεν έχουν τη µορφή της ανώνυµης 
εταιρείας αποτιµώνται στην κατ’ είδος χαµηλότερη τιµή µεταξύ της τιµής κτήσεώς 
τους και της τρέχουσας τιµής τους. Ως τρέχουσα τιµή θεωρείται η εσωτερική 
λογιστική αξία των µετοχών ή των συµµετοχών ή των τίτλων των επιχειρήσεων 
αυτών, όπως προκύπτει από τον νόµιµα συνταγµένο τελευταίο ισολογισµό τους. 



 - 65 -

Ειδικά για τις διαχειριστικές περιόδους που λήγουν µέχρι την 30.6.2005 οι 
ανωτέρω µετοχές ή συµµετοχές µπορεί να αποτιµηθούν στην τιµή κτήσης τους.  

δ) Τα κάθε φύσης χρεόγραφα και οι τίτλοι, που έχουν χαρακτήρα προθεσµιακής 
κατάθεσης και δεν έχουν εισαχθεί στο Χρηµατιστήριο, αποτιµώνται στην κατ΄ 
είδος παρούσα αξία τους κατά την ηµέρα κλεισίµατος του ισολογισµού. Η αξία 
αυτή προσδιορίζεται µε βάση το ετήσιο επιτόκιο του κάθε χρεογράφου ή τίτλου.  

ε) Το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 28 έχουν ανάλογη 
εφαρµογή και για την αποτίµηση των πάσης φύσεως τίτλων και 
χρηµατοοικονοµικών προϊόντων των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων και των 
ασφαλιστικών επιχειρήσεων.  

        

Ακολουθεί παράδειγµα για την κατανόηση τους: 

• Χρεόγραφα: 

1) ΜΕΤΟΧΕΣ Α.Ε. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ  

Τιµή κτήσης:   4.000€ 
Μέση χρηµατιστηριακή τιµή τελευταίου µήνα χρήσης:  — 

→ ΑΡΑ:   αποτίµηση στην τιµή κτήσης 4.000€ 

2) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΜΕΤΟΧΗ 

Τιµή κτήσης:   1.000€ 
Μέση χρηµατιστηριακή τιµή τελευταίου µήνα χρήσης:   850€ 

→ ΑΡΑ:  αποτίµηση στη µέση χρηµατιστηριακή τιµή 850€ (µετοχές οµολογιών 
και λοιπών χρεογράφων εισηγµένες στο χρηµατιστήριο) 

3) ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ 

Τιµή κτήσης:   3.800€ 
Μέση χρηµατιστηριακή τιµή τελευταίου µήνα χρήσης:   5.000€ 

→ ΑΡΑ:   αποτίµηση στην τιµή κτήσης  3.800€ (χρεόγραφα και τίτλοι µε 
χαρακτήρα προθεσµιακή κατάθεσης) 

ΕΙ∆ΙΚΑ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΑΠΟΤΙΜΟΥΝ ΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 
ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΤΙΜΗΣ ΤΟΥΣ . ΑΡΘΡΟ28 §5 ΚΒΣ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 1/1/95 ΜΕ 
ΤΟ ΑΡΘΡΟ 20 §13 Ν. 2386/96. 
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�   Φορολογική αντιµετώπιση από την αποτίµηση χρεογράφων στο τέλος της 
διαχειριστικής χρήσης. 

 Από την αποτίµηση των συµµετοχών και των χρεογράφων στο τέλος της 
διαχειριστικής χρήσης, µπορεί να προκύψει είτε κέρδος είτε ζηµιά, σε τέτοια 
περίπτωση φορολογικά το αντιµετωπίζουµε ως εξής: 

 Το αποτέλεσµα της αποτίµησης µεταφράζεται ως πίστωση για το κέρδος 
και ως χρέωση για την ζηµιά των λογαριασµών αποθεµατικά από χρεόγραφα, 
που εµφανίζονται στα βιβλία της επιχείρησης τα οποία µπορούν να προέρχονται 
είτε από πώληση χρεογράφων σε τιµή ανώτερη της τιµής κτήσης τους µε βάσει 
τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 10 του α.ν. 148/1967 , είτε από την 
πώληση µετοχών µε βάσει τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος , είτε 
από την ανταλλαγή ή λήψη δωρεάν χρεογράφων µε βάσει τις διατάξεις νόµων 
περί αναπροσαρµογής της αξίας ακινήτων. Σε περίπτωση που τα ποσά των 
αποθεµατικών αυτών δεν επαρκούν να καλύψουν το ποσό της ζηµιάς , το τυχόν 
ακάλυπτο ποσό αυτής δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα αλλά µεταφέρεται 
σε ειδικό λογαριασµό προκειµένου να συµψηφισθεί µε τα ως άνω περιγραφόµενα 
αποθεµατικά από χρεόγραφα που θα προκύψουν στο µέλλον. Όσο αφορά τα 
κέρδη από την πώληση µετοχών εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών σε τιµή 
ανώτερη της τιµής απόκτησής τους, τα οποία προκύπτουν από βιβλία τρίτης 
κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και αποκτούνται από ατοµικές 
επιχειρήσεις και υπόχρεους που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 2, 
απαλλάσσονται από το φόρο. Η απαλλαγή παρέχεται µε την προϋπόθεση ότι τα 
κέρδη εµφανίζονται σε λογαριασµό ειδικού αποθεµατικού µε προορισµό το 
συµψηφισµό ζηµιών που τυχόν θα προκύψουν στο µέλλον από την πώληση 
µετοχών εισηγµένων ή όχι στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Σε περίπτωση διανοµής 
ή διάλυσης της επιχείρησης, τα κέρδη αυτά φορολογούνται σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες διατάξεις. 

 

 

3.6. Αποτίµηση απαιτήσεων 

 

 Στην οµάδα 3 παρακολουθούνται οι αξιώσεις που έχει η επιχείρηση κατά 
φυσικών ή νοµικών προσώπων και τα χρηµατικά διαθέσιµά της. Ειδικότερα 
παρακολουθούνται οι παρακάτω κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων οι οποίες 
χωρίζονται σε:  
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• βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις 
• αξιόγραφα 
• χρηµατικά διαθέσιµα . 

Βραχυπρόθεσµες είναι οι απαιτήσεις που αναµένεται να εισπραχτούν µέσα στην 
επόµενη χρήση και περιλαµβάνουν τους εξής λογαριασµούς: 

 

� ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

• ΠΕΛΑΤΕΣ(λ.30).Παρακολουθεί τις απαιτήσεις των επιχειρήσεων(και κατά 
εξαίρεση υποχρεώσεις όπως , π.χ: ο λογαριασµός 30.05 προκαταβολές 
πελατών)από τους πελάτες τους. Αυτέ οι απαιτήσεις απορρέουν κυρίως 
λόγο πωλήσεων αγαθών ή υπηρεσιών µε πίστωση προς αυτούς.  

• ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ(λ.32).Καταχωρίζονται τα ποσά που 
καταβάλλονται για την προµήθεια αγαθών από το εξωτερικό(εισαγωγές 
υλών, µηχανηµάτων κ.λ.π). 

• ΧΡΕΩΣΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΟΙ(λ.33).Παρακολουθούνται οι απαιτήσεις που κατά 
κανόνα δεν προέρχονται από πωλήσεις, π.χ απαιτήσεις κατά 
προσωπικού, κατά ∆ηµοσίου, κατά συνδεδεµένων επιχειρήσεων κ.λ.π 
αλλά και επισφαλείς χρεώστες, επιταγές εισπρακτέες κ.λ.π. 

• ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΠΡΟΑΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΙ 
ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ(λ.35).Παρακολουθούνται οι απαιτήσεις της επιχείρησης από 
το προσωπικό της για ποσά που έχει καταβάλει σε αυτούς µε σκοπό την 
εκτέλεση διαφόρων εργασιών της, όπως π.χ. ταξίδια, εκτελωνισµοί κ.λ.π.  

• ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(λ.36).Περιλαµβάνουν τους 
εξής λογαριασµούς: Έξοδα επόµενων χρήσεων, Έσοδα χρήσεως 
εισπρακτέα, Αγορές υπό παραλαβή. 

 

� ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ 

• ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ(λ.31).Παρακολουθεί τις απαιτήσεις κατά τρίτων 
που είναι ενσωµατωµένες σε τίτλους , όπως είναι τα γραµµάτια σε διαταγή 
και οι συναλλαγµατικές. 

• ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ(λ.34).Παρακολουθεί τα έγγραφα τα οποία περιέχουν αξίωση 
παροχής και για τα οποία η αγορά είναι δυνατών να διαµορφώνει τιµή 
διαφορετική από την αναγραφόµενη σε αυτά, όπως π.χ. είναι οι µετοχές, 
οι οµολογίες, τα µερέδια αµοιβαίων κεφαλαίων κ.λ.π. 
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� ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ 

 Στα χρηµατικά διαθέσιµα(λ.38), περιλαµβάνονται τα µετρητά τα οποία 
παρακολουθούνται στο λογαριασµό ταµείο(λ.38.00), οι καταθέσεις 
όψεως(λ.38.03),οι εισπρακτέες επιταγές που δεν είναι µεταχρονολογηµένες και 
τα ληξιπρόθεσµα τοκοµερίδια. 

 

• Απογραφή απαιτήσεων και διαθεσίµων 

 

 Πριν γίνει η αποτίµηση θα πρέπει να αναφερθούµε στην απογραφή των 
απαιτήσεων, δηλαδή στην ενηµέρωση  και συµφωνία µεταξύ των υπολοίπων 
που εµφανίζονται στα βιβλία της επιχείρησης και των υπολοίπων που 
εµφανίζονται στα βιβλία των πελατών ή των λοιπών χρεωστών, για αυτό το λόγο 
στέλνονται σε όλους επαληθευτικές επιστολές από τις απαντήσεις των οποίων 
θα ελεγχθούν οι εγγραφές και θα συµφωνηθούν τα υπόλοιπα. Κατά αυτό τον 
έλεγχο πιθανόν να βρεθούν υπόλοιπα πελατών τα οποία έχουν παραµείνει για 
µεγάλο χρονικό διάστηµα ανείσπραχτα και πιθανόν να υποκρύπτουν πιθανή 
επισφάλεια , δηλαδή ζηµία λόγο του ποσού το οποίο οφείλεται. Για ορισµένες 
κατηγορίες απαιτήσεων, η απογραφή είναι εσωλογιστική, ενώ για άλλες είναι 
εξωλογιστική, δηλαδή φυσική. 

 Για τα διαθέσιµα (ταµείο και λογαριασµών όψεως) γίνεται καταµέτρηση 
µετρητών και λογιστικοποίηση  τυχόν πρόχειρων αποδείξεων µέχρι 31/12 ή 30/6, 
και συµφωνία των υπολοίπων µε τα extrails  των τραπεζών. 

 Τέλος για την απογραφή των συναλλαγµατικών και των επιταγών πρέπει να 
γίνει αναλυτική απογραφή αυτών που είναι στα χέρια της επιχείρησης και 
συµφωνία µε τους τηρούµενους λογαριασµούς. Για όσες είναι σε τράπεζες 
πρέπει να γίνει αναλυτική απογραφή τους και συµφωνία µε τους τηρούµενους 
λογαριασµούς. 

 

� Αποτίµηση απαιτήσεων 

 Η αποτίµηση των απαιτήσεων τους (και βέβαια και των υποχρεώσεων τους) 
και ο χαρακτηρισµός τυχόν απαιτήσεων ως επισφαλών αλλά και οι αποσβέσεις 
των επισφαλών απαιτήσεων, είναι δύο σηµαντικά θέµατα που απασχολούν τις 
επιχειρήσεις, κυρίως κατά την σύνταξη των ισολογισµών τέλους χρήσεως. Η 
αποτίµηση αναφέρεται στην αξία µε την οποία θα εµφανίζονται οι απαιτήσεις (και 
υποχρεώσεις) στον ισολογισµό , αν δηλαδή θα εµφανίζονται µε την πραγµατική 
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αξία κατά την ηµεροµηνία κλεισίµατος του ισολογισµού ή την ονοµαστική τους 
αξία. 

  Το δεύτερο θέµα αναφέρεται στον τρόπο υπολογισµού και απεικόνισης των 
επισφαλών απαιτήσεων, αυτών δηλαδή που είναι ανεπίδεκτες εισπράξεως. Αυτά 
τα θέµατα διευθετούνται µε νοµοθετικές ρυθµίσεις που εκδίδονται κατά καιρούς. 
Καθορίζονται επίσης από τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, γεγονός που 
υπογραµµίζει τη σηµασία που έχει η υιοθέτηση των ∆ΠΛ από τις επιχειρήσεις. 
 Για να κατανοήσουµε καλύτερα τον τρόπο που κινούνται οι απαιτήσεις 
δίδονται παρακάτω δύο παραδείγµατα, ένα µε φερέγγυο πελάτη και ένα µε 
επισφαλή πελάτη.  

 

Παράδειγµα κίνησης ενός φερέγγυου πελάτη: 

 

Την 1/7/20ΧΧ η επιχείρηση Κ πώλησε εµπορεύµατα είδος Β αντί 4.500.000€ µε 
ετήσια πίστωση στον πελάτη Ρ, ο οποίος αποδέχθηκε ισόποση συναλλαγµατική 
της, και λήξης την 30/6/20Χ1(στην τιµή των 4.500.000€ είναι ενσωµατωµένοι 
τόκοι 500.000€). 

 

 

                      1/7/20ΧΧ                                                  ΧΡΕΩΣΗ           ΠΙΣΤΩΣΗ 

Α)31.00 ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΤΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ              4.500.000€ 

Β)70.00 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ                    

    70.00.00 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΙ∆ΟΣ Β                                                       4.000.000€         

    76.02 ∆ΟΥΛΕΥΜΕΝΟΙ ΤΟΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ      250.000€            

    31.06 ΜΗ ∆ΟΥΛ/ΝΟΙ ΤΟΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ         250.000€ 

  

 

 Στο τέλος της χρήσης 20ΧΧ, η απαίτηση των 4.500.000€ αποτιµάται στην 
παρούσα αξία της, 4.250.000€.Αυτή είναι ίση µε την ονοµαστική αξία της 
συναλλαγµατικής µειωµένη κατά το ποσό των µη δεδουλευµένων τόκων. 
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Παράδειγµα κίνησης ενός επισφαλή πελάτη: 

Ο πελάτης ∆ χρωστάει στην επιχείρησή µας 200€ και κρίνεται ως επισφαλής µε 
πιθανό ποσοστό απώλειας 70%. 

                            (31/12)                                                ΧΡΕΩΣΗ      ΠΙΣΤΩΣΗ 

Α) 30.97 ΠΕΛΑΤΗΣ ΕΠΙΣΦΑΛΗΣ ∆                                    200€                                       

             30 ΠΕΛΑΤΕΣ                                                                               

             30.00 ΠΕΛΑΤΗΣ ∆                                                                     200€ 

Β)83 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΚΙΝ∆                       140€ 

             44  ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΑΠΑΙΤ                             140€ 

                                                 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ                                            31/12 

                       ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ                               ΠΑΘΗΤΙΚΟ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΠΕΛΑΤ                 200€ 

ΠΡΟΒΛ ΓΙΑ ΕΠΙΣΦ ΑΠΑΙΤ         140€ 

 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ                              340€ 

 Εάν την επόµενη χρήση ο επισφαλής πελάτης ∆ κρίνεται ανεπίδεκτος 
είσπραξης(διαγράφεται από τα λογιστικά βιβλία).                                                     

  ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ                                            ΧΡΕΩΣΗ     ΠΙΣΤΩΣΗ 

81 ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝ. ΑΠΟΤ                                                                                                                 

      ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΝΕΠΙ∆ ΕΙΣΠΡ ΑΠ             60€ 

44 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

     ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΦ ΑΠΑΙΤ            140€ 

30 ΠΕΛΑΤΕΣ 

     ΕΠΙΣΦΑΛΗΣ ΠΕΛΑΤΗΣ ∆                                                200€ 
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 Στη συνέχεια βλέπουµε τι σηµαίνει να αξιοποιούνται οι απαιτήσεις και πως 
λειτουργεί η είσπραξή τους:  

• Αξιοποίηση απαιτήσεων 

 Όταν εκχωρούµε στην τράπεζα απαιτήσεις που µας είναι ενσωµατωµένες 
σε πιστωτικούς τίτλους και αυτή τις προεξοφλεί µε το τρέχον επιτόκιο, 
εισπράττουµε ένα ποσό που είναι ίσο µε την ονοµαστική αξία των τίτλων 
µειωµένη κατά το ποσό του προεξοφλητικού τόκου και των εξόδων της τράπεζας. 
Η εκχώρηση απαιτήσεων στην τράπεζα σε εγγύηση βραχυπρόθεσµων δανείων 
καταχωρείται στην χρέωση του λογαριασµού 31.02 µε πίστωση του 31.00. Το 
δάνειο που εξασφαλίζουµε αναγράφεται στην πίστωση του λογαριασµού 52. Εάν 
προπληρώνουµε τους τόκους και τα έξοδα της τράπεζας, τότε καταχωρούµε τα 
στοιχεία αυτά στην χρέωση του λογαριασµού 65.03. Η µεταβίβαση (των 
επιχειρήσεων για κάλυψη οφειλών προς τρίτους) καταχωρείται στην χρέωση του 
λογαριασµού 50.00 και στην πίστωση του λογαριασµού 31.04 .  

 

• Είσπραξη απαιτήσεων 

 Στην χώρα µας οι επιχειρήσεις αναθέτουν στις τράπεζες την είσπραξη των 
απαιτήσεων τους. Οι εκχωρηµένες απαιτήσεις παρουσιάζονται στην χρέωση του 
λογαριασµού 31.01 και στην πίστωση του 31.00. Τα προπληρωµένα έξοδα 
εµφανίζονται στην χρέωση του λογαριασµού 65.98. Στην περίπτωση που η 
τράπεζα επιστρέψει ανείσπρακτες τις συναλλαγµατικές που είχαµε δώσει για 
είσπραξη, τότε τις παρουσιάζουµε στην χρέωση του λογαριασµού 31.03. Εάν 
πάλι πιστεύουµε ότι ο πελάτης έγινε επισφαλείς, τότε τις καταχωρούµε στην 
χρέωση του λογαριασµού 30.97 µε πίστωση του λογαριασµού 31.01. Όταν οι 
συναλλαγµατικές που δίνουµε στις τράπεζες για είσπραξη σε ευρώ είναι σε ξένο 
νόµισµα, χρεώνουµε το λογαριασµό 31.08 και πιστώνουµε το λογαριασµό 31.07 
µε την ονοµαστική αξία τους σε ευρώ. 

 

3.7.  Αποτίµηση απαιτήσεων υπόχρεων σε ξένο νόµισµα 

 

 Οι απαιτήσεις, οι υποχρεώσεις, τα διαθέσιµα και τα λοιπά περιουσιακά 
στοιχεία που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα, οπουδήποτε και αν βρίσκονται όλα 
αυτά τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης, αποτιµούνται σε ευρώ µε το ποσό 
που προκύπτει από τη µετατροπή του ξένου νοµίσµατος: 

•   Με βάση την επίσηµη τιµή του κατά την ηµέρα της απογραφής, για τις 
απαιτήσεις, τις υποχρεώσεις και τα διαθέσιµα, και  
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•   Με βάση την επίσηµη τιµή του κατά την ηµέρα κτήσης (αγοράς ή 
ιδιοκατασκευής ή παραγωγής) των χρεογράφων και τίτλων γενικά, των 
στοιχείων του πάγιου ενεργητικού, εκτός των µακροπρόθεσµων 
απαιτήσεων και των αποθεµάτων, αγαθών γενικά. 

 

 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι συναλλαγµατικές διαφορές που 
προκύπτουν από τη µετατροπή σε ευρώ κατά την απογραφή των περιουσιακών 
στοιχείων της προηγούµενης παραγράφου, οι οποίες εικονίζονται στις ακόλουθες 
διατάξεις: 

�   Οι συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν κατά την πληρωµή και την 
αποτίµηση σε ευρώ των υποχρεώσεων από πιστώσεις  ή δάνεια σε ξένο 
νόµισµα, που χρησιµοποιήθηκαν αποκλειστικά για την απόκτηση πάγιων 
περιουσιακών στοιχείων, καταχωρούνται σε λογαριασµό πολυετούς 
απόσβεσης. Η απόσβεση των διαφορών αυτών διενεργείται ως εξής: 

•   Οι χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές, κατά πίστωση ή δάνειο, µετά 
από συµψηφισµό τυχόν πιστωτικών συναλλαγµατικών διαφορών, 
σύµφωνα µε την πιο κάτω υποπερίπτωση ΑΒ’ αποσβένονται ανάλογα µε 
την υπόλοιπη κανονική χρονική διάρκεια της πίστωσης ή του δανείου. Η 
ετήσια απόσβεση του υπόλοιπου του λογαριασµού πολυετούς 
απόσβεσης, κατά πίστωση ή δάνειο, είναι ίση µε το πηλίκο της διαίρεσης 
του υπολοίπου του λογαριασµού αυτού κατά το τέλος της χρήσης µε τον 
αριθµό των ετών από τη λήξη της χρήσης αυτής µέχρι την κανονική λήξη 
της αντίστοιχης πίστωσης ή του δανείου. Χρονική περίοδος µικρότερη του 
δωδεκαµήνου λογίζεται ως έτος.  

•   Οι πιστωτικές συναλλαγµατικές διαφορές, κατά πίστωση ή δάνειο στο 
τέλος της χρήσης µειώνουν τις χρεωστικές και σε περίπτωση που δεν 
υπάρχουν χρεωστικές ή αυτές υπολείπονται των πιστωτικών, κατά το όλο 
ή µέρος το οποίο δεν συµψηφίζεται, µεταφέρονται σε λογαριασµό 
πρόβλεψης, κατά πίστωση ή δάνειο.  

�   Οι συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν κατά την αποτίµηση σε 
ευρώ των απαιτήσεων και των λοιπών υποχρεώσεων σε ξένο νόµισµα 
καταχωρούνται σε ιδιαίτερους λογαριασµούς προβλέψεων κατά ξένο 
νόµισµα,  µε παραπέρα διάκριση σε προερχόµενες από βραχυπρόθεσµες 
ή µακροπρόθεσµες απαιτήσεις και υποχρεώσεις και µεταφέρονται σε 
αποτελεσµατικούς λογαριασµούς ως εξής: 

•   Όταν προέρχονται από βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις και υποχρεώσεις, τα 
χρεωστικά υπόλοιπα των πιο πάνω λογαριασµών προβλέψεων στο τέλος 
κάθε χρήσης µεταφέρονται σε αποτελεσµατικό λογαριασµό της κλειόµενης 
χρήσης , τα δε πιστωτικά σε αποτελεσµατικό λογαριασµό της επόµενης 
χρήσης. 
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•   Όταν προέρχονται από µακροπρόθεσµες απαιτήσεις και υποχρεώσεις, 
στο τέλος κάθε χρήσης τα χρεωστικά υπόλοιπα των πιο πάνω 
λογαριασµών προβλέψεων µεταφέρονται σε αποτελεσµατικό λογαριασµό 
της κλειόµενης χρήσης , από δε τα πιστωτικά υπόλοιπα αυτών , 
µεταφέρονται σε αποτελεσµατικό λογαριασµό κάθε χρήσης το µέρος 
εκείνο που αντιστοιχεί στις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις σε ξένο 
νόµισµα που εισπράχθηκαν ή πληρώθηκαν µέσα στη χρήση. 

�   Οι συναλλαγµατικές διαφορές , χρεωστικές ή πιστωτικές που προκύπτουν 
κατά την αποτίµηση σε ευρώ των χρεογράφων και τίτλων γενικά , των 
στοιχείων του πάγιου ενεργητικού εκτός των µακροπρόθεσµων 
απαιτήσεων , των κάθε µορφής αποθεµάτων αγαθών και των διαθέσιµων 
περιουσιακών στοιχείων , µεταφέρονται σε αποτελεσµατικό λογαριασµό 
της χρήσης στην οποία δηµιουργήθηκαν.  
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Κεφάλαιο 4ο: Προβλέψεις 
 
 
 
 
 

4.1. Η έννοια των προβλέψεων 

 Η πρόβλεψη συνιστά µια επιβάρυνση των αποτελεσµάτων της χρήσεως, η 
οποία γίνεται στο τέλος της χρήσεως, και αποβλέπει στην κάλυψη ζηµίας ή 
εξόδων ή υποτιµήσεως στοιχείων ενεργητικού όταν κατά την ηµεροµηνία που 
συντάσσεται ο ισολογισµός είναι πιθανή η πραγµατοποίηση τους, και το µέγεθος 
τους µπορεί να εκτιµηθεί έστω και κατά ικανοποιητική προσέγγιση. 

 Οι προβλέψεις δικαιολογούνται από την αρχή της συντηρητικότητας η οποία 
διέπει τις λογιστικές µετρήσεις για να διασφαλίσει  τη βιωσιµότητα της 
οικονοµικής µονάδας. Ενώ δηλαδή ένα έσοδο ή ένα κέρδος αναγνωρίζεται 
λογιστικώς µόνο όταν είναι πραγµατοποιηµένο, όταν δηλαδή έχει εισπραχθεί ή 
έχει δηµιουργήσει απολύτως καθορισµένη και διεκδικήσιµη απαίτηση, ένα έξοδο 
ή µία ζηµία αναγνωρίζονται λογιστικώς από τη στιγµή που υπάρχει πιθανότητα 
πραγµατοποιήσεως τους. Η πρόβλεψη αποτελεί τη λογιστική αναγνώριση αυτής 
της πιθανότητας. 

 Γεγονότα που µπορεί να εµφανίζουν πιθανότητες ζηµιών ή εξόδων για την 
οικονοµική µονάδα είναι διάφορα , όπως  για παράδειγµα, προοπτικές για 
µεταβολές στις τιµές του συναλλάγµατος όταν η επιχείρηση έχει απαιτήσεις ή 
υποχρεώσεις που πρέπει να διακανονισθούν σε ξένο νόµισµα, ενδεχόµενες 
επισφάλειες απαιτήσεις κ.α.  

 Είναι φυσικό ότι η εκτίµηση τόσο της πιθανότητας αυτής όσο, πολλές 
φορές, και του πόσου της ενδεχόµενης επιβαρύνσεως που θα έχει η οικονοµική 
µονάδα από την πραγµατοποίηση της ενέχουν σηµαντικό υποκειµενικό στοιχείο. 
Για αυτό κατά την διενέργεια των προβλέψεων θα πρέπει να συλλέγονται και να 
αξιολογούνται όλα εκείνα τα στοιχεία και οι πληροφορίες που µπορούν να τη 
θεµελιώσουν και να την δικαιολογήσουν. Με αυτή την προϋπόθεση η διενέργεια 
των προβλέψεων είναι υποχρεωτική. 
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4.2. ∆ιακρίσεις των προβλέψεων 

 

Το Ε.Γ.Λ.Σ. διακρίνει τις προβλέψεις σε δύο βασικές κατηγορίες : 

� Προβλέψεις για κινδύνους εκµεταλλεύσεως  

 Οι προβλέψεις για κινδύνους εκµεταλλεύσεως προορίζονται να καλύψουν 
έξοδα της χρήσεως τα οποία πιθανολογούνται ότι θα πραγµατοποιηθούν µετά 
από το σχηµατισµό των προβλέψεων. Τα έξοδα αυτά, αν είχαν πραγµατοποιηθεί 
µέσα στη χρήση, θα είχαν προσαυξήσει τα οργανικά έξοδα της χρήσεως.  

� Προβλέψεις  για έκτακτους κινδύνους  

 Οι  Προβλέψεις  για έκτακτους κινδύνους  προορίζονται να καλύψουν 
έκτακτες ζηµίες και έκτακτα έξοδα που πιθανολογούνται ότι θα 
πραγµατοποιηθούν µετά από τον σχηµατισµό προβλέψεων. Οι ζηµίες αυτές και 
τα έξοδα, αν είχαν πραγµατοποιηθεί  µέσα στη χρήση, θα είχαν  προσαυξήσει τις 
έκτακτες και ανόργανες ζηµίες και έξοδα της κλειόµενης χρήσεως ή τις ζηµίες και 
έξοδα προηγούµενων χρήσεων. 

 

4.3. Λογιστικός χειρισµός των προβλέψεων 

 

 Οι προβλέψεις παρακολουθούνται µε τους δευτεροβάθµιους του 
λογαριασµού 44 «προβλέψεις», τα πιστωτικά υπόλοιπα των οποίων εµφανίζουν 
σωρευτικά τις ήδη σχηµατισµένες και από  προηγούµενες χρήσεις προβλέψεις 
που προορίζονται να καλύψουν πιθανολογούµενα έξοδα εκµεταλλεύσεως, 
λογαριασµοί  44.00-44.09 ή έκτακτες ζηµίες και έκτακτα έξοδα, λογαριασµοί 
44.10-44.19..ή έκτακτες ζηµίες και έκτακτα έξοδα λογαριασµοί 44.10-44.19 και 
44.98….. σύµφωνα µε τη βασική διάκριση των προβλέψεων που δέχεται το 
ΕΓΛΣ σε προβλέψεις εκµεταλλεύσεως και προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους. 

 Οι µόνες  προβλέψεις που δεν παρακολουθούνται µε τον λογαριασµό 44 
είναι  εκείνες που γίνονται για υποτιµήσεις συµµετοχών σε λοιπές, εκτός από 
Α.Ε., επιχειρήσεις. Αυτές καταχωρούνται στη πίστωση του λογαριασµού 
18.00.19 αν πρόκειται για συµµετοχές σε συνδεµένες επιχειρήσεις ή του 18.01.19 
αν πρόκειται για λοιπές  συµµετοχές. Οι λογαριασµοί αυτοί θεωρούνται αντίθετοι 
των λογαριασµών συµµετοχών. 
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 Ο λογαριασµός 44 αναλύεται σε δευτεροβάθµιους κατ’ είδος προβλέψεως. 
Επί πλέον, καθένας από τους λογαριασµούς 40.00-40.09 των προβλέψεων 
εκµεταλλεύσεως αναλύεται σε  δύο τριτοβάθµιους µε τίτλους 40.0x.00 
«σχηµατισµένες προβλέψεις» και 40.0x.01 «χρησιµοποιηµένες προβλέψεις» 

 Στα πλαίσια του λογιστικού χειρισµού των προβλέψεων, χρησιµοποιούνται 
και οι λογαριασµοί: 

� 68 «προβλέψεις εκµετάλλευσης». Αναλύεται σε  δευτεροβάθµιους  που 
αντιστοιχούν στους λογαριασµούς 44.00-44.09, εκτός από τον 68.01 
«προβλέψεις για υποτιµήσεις  

� 78.05 «Χρησιµοποιηµένες προβλέψεις προς κάλυψη εξόδων 
εκµεταλλεύσεως». Αναλύεται σε τριτοβάθµιους, κατά είδος προβλέψεων, 
σε απόλυτη αντιστοιχία µε τους 44.00-44.98 

� 83 «Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους» Αναλύεται σε δευτεροβάθµιους, 
κατά είδος προβλέψεων, σε απόλυτη αντιστοιχία µε τους λογαριασµούς 
44.10-44.19 και 44.98 

� 84 «Έσοδα από προβλέψεις προηγούµενων χρήσεων» Περιλαµβάνει τους 
δευτεροβάθµιους: 

� 84.00 «Έσοδα από αχρησιµοποίητες προβλέψεις προηγούµενων 
χρήσεων», οι τριτοβάθµιου του οποίου αντιστοιχούν απόλυτα προς τους 
δευτεροβάθµιους 44.10-4.19 και 44.98 

� «Έσοδα από χρησιµοποιηµένες προβλέψεις προηγούµενων χρήσεων για 
έκτακτους κινδύνους», ο οποίος αναπτύσσεται σε τριτοβάθµιου του 
οποίου αντιστοιχούν προς τους δευτεροβάθµιους 44.10-44.19 κι 44.98. 

 

4.4. Σχηµατισµός και επαύξηση προβλέψεων 

 

� Προβλέψεις εκµεταλλεύσεων 

 Οι προβλέψεις εκµεταλλεύσεως σχηµατίζονται- και οι ήδη σχηµατισµένες 
επαυξάνονται- µε χρέωση του λογαριασµού 68 «Προβλέψεις εκµεταλλεύσεως» 
και πίστωση του λογαριασµού 44 προβλέψεις. Στο τριτοβάθµιο επίπεδο οι 
προβλέψεις καταχωρούνται στους υπολογισµούς «Σχηµατισµένες προβλέψεις» 
του 44. 

 Αν πρόκειται για προβλέψεις υποτιµήσεως συµµετοχών σε λοιπές εκτός 
από Α.Ε. επιχειρήσεις, τότε αντί του λογαριασµού 44 πιστώνεται, κατά 
περίπτωση, ο λογαριασµός 18.00.19 ή ο 18.01.19 
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 Όπως είναι ευνόητο, η χρέωση του λογαριασµού 68 συνεπάγεται 
επιβάρυνση του λογαριασµού γενικής εκµεταλλεύσεως, στον οποίο θα 
µεταφερθεί το υπόλοιπο του 68 στο τέλος της χρήσεως  

 

� Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 

 Οι προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους σχηµατίζονται- και οι ήδη 
σχηµατισµένες επαυξάνονται- µε χρέωση του λογαριασµού 83 « Προβλέψεις για 
έκτακτους κινδύνους» και πίστωση του λογαριασµού 44 «Προβλέψεις» µε κίνηση 
των αντίστοιχων κατά είδος προβλέψεως δευτεροβάθµιων. 

 Η χρέωση του λογαριασµού 83 έχει ως επακόλουθο να µην επιβαρύνεται µε 
τις προβλέψεις αυτές ο λογαριασµός 86 «Αποτελέσµατα χρήσεως» όπου 
µεταφέρεται το υπόλοιπο του 83 στο τέλος της χρήσεως. 

 

4.5. Η Πρόβλεψη για αποζηµιώσεις προσωπικού λόγω εξόδου 
από την υπηρεσία 

 

 Μία σηµαντική πρόβλεψη είναι αυτή µε την οποία οι επιχειρήσεις 
υποχρεούνται να επιβαρύνουν τα αποτελέσµατα τους µε τα ποσά που θα 
υποχρεωθούν να καταβάλλουν στο προσωπικό τους κατά την έξοδο του από την 
υπηρεσία. 

 Όπως είναι γνωστό, η εργατική νοµοθεσία επιβάλλει στους εργοδότες να 
καταβάλουν αποζηµίωση στο προσωπικό που απολύεται, το ύψος της οποίας 
εξαρτάται από τα έτη κατά τα οποία ο απολυόµενος απασχολήθηκε στην 
επιχείρηση. Σε περίπτωση που ο εργαζόµενος αποχωρεί λόγω 
συνταξιοδοτήσεως δικαιούται επίσης αποζηµίωση που ισούται προς το 50% 
αυτής που θα έπαιρνε αν τον απέλυαν, ή προς το 40% εφόσον δικαιούται να 
λάβει σύνταξη και από επικουρικό ταµείο. 

 Είναι προς το συµφέρον τόσο της επιχείρησης όσο και των εργαζοµένων να 
σχηµατίζεται πρόβλεψη που να καλύπτει το σύνολο των αποζηµιώσεων που 
πρέπει να καταβάλει η επιχείρηση αν απολυθεί όλο το προσωπικό της. Για αυτό 
και η πρόβλεψη αυτή επιβάλλεται από την νοµοθεσία των περισσότερων 
οικονοµικά προηγµένων χωρών. 

 Από τη σχηµατισµένη πρόβλεψη που εµφανίζεται σε ιδιαίτερο λογαριασµό 
44.00 «Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την 
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υπηρεσία» καλύπτονται, µε χρησιµοποίηση ισόποσου τµήµατός της, οι 
αποζηµιώσεις απολύσεως ή εξόδου λόγω συνταξιοδότησης. 

 Στο τέλος κάθε χρήσης γίνεται νέος προσδιορισµός του ύψους των 
αποζηµιώσεων που θα δικαιούται το προσωπικό και το υπόλοιπο του 
λογαριασµού της σχηµατισµένης προβλέψεως προσαρµόζεται προς τα νέα 
δεδοµένα. 

 

4.6.  Προβλέψεις για Υποτίµηση Γηπέδων  

 Οι προβλέψεις για την υποτίµηση γηπέδων διενεργούνται για να καλύψουν 
τυχόν ζηµία που µπορεί να προκύψει κατά την αποµάκρυνση ενός γηπέδου από 
την επιχείρηση, λόγω πώλησης ή απαλλοτρίωσης. Ένα γήπεδο µπορεί να 
υποτιµηθεί λόγω της θέσης του ή της προηγούµενης χρήσης του.  

Οι προβλέψεις αυτές σχηµατίζονται:  

Χρέωση: 83.10 Προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιµήσεων γηπέδων  

Πίστωση: 44.10 Προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιµήσεων γηπέδων  

 Από τη στιγµή που έχουν λογιστικοποιηθεί οι προβλέψεις υποτίµησης 
γηπέδων, σε περίπτωση εκποίησης του γηπέδου, έχουµε τις ακόλουθες 
περιπτώσεις:  

� Εάν η πώληση γίνεται µε ζηµιά µεγαλύτερη ή ίση µε το ποσό της αρχικής 
πρόβλεψης τότε η αρχική πρόβλεψη µεταφέρεται ολόκληρη στην 
πίστωση του λογαριασµού του γηπέδου για να µετριάσει ή ακόµη και να 
εξαφανίσει τη ζηµιά.  

� Εάν η πώληση γίνεται µε ζηµιά µικρότερη από το ποσό της αρχικής 
πρόβλεψης τότε µέρος µόνο της αρχικής πρόβλεψης ίσο µε το µέγεθος 
για να εξαφανίσει τη ζηµιά. Το υπόλοιπο ποσό της πρόβλεψης 
µεταφέρεται στην πίστωση του λογαριασµού 84.00 «Έσοδα από 
αχρησιµοποίητες προβλέψεις».  

� Εάν η πώληση γίνεται µε κέρδος τότε ολόκληρη η αρχική πρόβλεψη 
µεταφέρεται στην πίστωση του λογαριασµού 84.00 «Έσοδα από 
αχρησιµοποίητες προβλέψεις».  
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4.7. Προβλέψεις για «Έκτακτους Κινδύνους» ή για «Έξοδα 
Προηγούµενων Χρήσεων»  

 

 «Έκτακτους κινδύνους» έχουµε όταν πρόκειται να συµβούν γεγονότα 
επαναλαµβανόµενα και εκτός της συνηθισµένης παραγωγικής και εµπορικής 
λειτουργίας της επιχείρησης (π.χ. καταστροφή αποθεµάτων, καταστροφή 
µηχανηµάτων, κτιρίων, κλοπές κ.λ.π.). Οι προβλέψεις αυτές λογιστικοποιούνται 
ως εξής:  

Χρέωση: 83.12 Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους  

Πίστωση: 44.12 Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους ή  

Πίστωση: 44.13 Προβλέψεις για έξοδα προηγούµενων χρήσεων  

 Όταν οριστικοποιηθεί το ύψος της ζηµιάς σε επόµενη χρήση και πληρωθεί 
αυτή ή ταχτοποιηθεί µε πίστωση του λογαριασµού του περιουσιακού στοιχείου 
(αν πρόκειται για καταστροφή αποθεµάτων ή παγίων κ.λ.π.), συναντάµε τις 
ακόλουθες περιπτώσεις:  

�   Εάν η ζηµιά είναι ίση ή µεγαλύτερη από την αρχική πρόβλεψη τότε 
κάνουµε την ακόλουθη εγγραφή:  

Χρέωση: 44.12 Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους  

Πίστωση: 84.01 Έσοδα από χρησιµοποιηµένες προβλέψεις  

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

      Χρέωση: 44.12 Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους  

      Πίστωση: 84.01 Έσοδα από χρησιµοποιηµένες προβλέψεις  

      Πίστωση: 84.00 Έσοδα από αχρησιµοποίητες προβλέψεις  
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Κεφάλαιο 5ο: Φορολογία κερδών Α.Ε. 
 

 

5.1. Αντικείµενο και υποκείµενο του φόρου 

 

�    Αντικείµενο του φόρου για τις ηµεδαπές Α.Ε. είναι το συνολικό καθαρό 
εισόδηµα ή κέρδος που προκύπτει στην ηµεδαπή ή αλλοδαπή. Τα 
διανεµόµενα κέρδη λαµβάνονται από το υπόλοιπο των κερδών, που 
αποµένει µετά την αφαίρεση του αντίστοιχου φόρου εισοδήµατος. Για τον 
προσδιορισµό των κερδών που δεν φορολογούνται ή αυτά που 
φορολογούνται µε ειδικό τρόπο, γίνεται διαχωρισµός των συνολικών 
καθαρών κερδών, ανάλογα µε τα φορολογούµενα έσοδα αλλά και 
αφορολόγητα. Επιπλέον, για τις ηµεδαπές Α.Ε. οι οποίες απαλλάσσονται 
του φόρου βάσει ειδικών διατάξεων, αντικείµενο του φόρου τους είναι τα 
κεφαλαιοποιούµενα ή διανεµόµενα κέρδη. 

�   Υποκείµενο του φόρου είναι οι ηµεδαπές Α.Ε., ανεξάρτητα εάν είναι 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή όχι.  

 

5.2. Προσδιορισµός των καθαρών κερδών στις Α.Ε. 

 

 Τα καθαρά κέρδη της Α.Ε. προσδιορίζονται λογιστικά, δηλαδή µε αφαίρεση 
από τα ακαθάριστα έσοδα όλων των δαπανών που πραγµατοποιήθηκαν για την 
Α.Ε.  

 Ως ακαθάριστα έσοδα των νοµικών προσώπων λαµβάνονται: 

�   Το τίµηµα τω οριστικών πωλήσεων που έχουν πραγµατοποιηθεί, καθώς 
και οι αµοιβές από παροχή υπηρεσιών που έχουν αποκτηθεί 

�   Το εισόδηµα από ακίνητα, από κινητές αξίες, από συµµετοχή σε άλλες 
Εµπορικές επιχειρήσεις, από γεωργικές επιχειρήσεις, καθώς και κάθε 
εισόδηµα από οποιαδήποτε άλλη πηγή. 

 Από τα ακαθάριστα έξοδα των πιο πάνω περιπτώσεων εκπίπτουν οι 
δαπάνες απόκτησης εισοδήµατος, που ορίζονται στο άρθρο 31 του Κ.Φ.Ε. 



 - 81 -

 Τα έξοδα µισθοδοσίας εργαζοµένου σε Α.Ε. και συνδεδεµένου µε διοικητικό 
συµβούλιο της εταιρίας µε συγγενικό δεσµό εκπίπτουν µόνο εάν έχουν 
καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές στο Ι.Κ.Α. ή σε άλλους ασφαλιστικούς 
οργανισµούς.  

•   Εκτός από τις πιο πάνω δαπάνες, από τα ακαθάριστα έσοδα της Α.Ε. 
αφαιρούνται κατά περίπτωση και οι παρακάτω δαπάνες, εφόσον φυσικά 
γίνει παρακράτηση φόρου σ’ αυτές µε συντελεστή 35% ή 40% ή 37,5% 
ανάλογα(άρθρο 105 Ν. 2238/94) 

•   Τα πόσα που καταβάλλει η ηµεδαπή Α.Ε. στους κατόχους των δικών της 
προνοµιούχων τίτλων, για την εξαγορά τους. 

•   Οι τόκοι που καταβάλλει η ηµεδαπή Α.Ε. στους κάτοχους των ιδρυτικών 
τίτλων της, εφόσον οι τόκοι αυτοί δεν προέρχονται από τα κέρδη της. 

•   Οι τόκοι που καταβάλλει η ηµεδαπή Α.Ε. στους κάτοχους των δικών της 
προνοµιούχων µετοχών, εφόσον οι τόκο αυτοί δεν προέρχονται από τα 
κέρδη της. 

•   Οι αµοιβές και οι αποζηµιώσεις µελών του διοικητικού συµβουλίου που 
βαρύνουν την ίδια την ανώνυµη εταιρία, σύµφωνα (παρ. 2 άρθρο 24 του 
Κ.Ν. 2190/1920) 

•   Οι παροχές σε χρήµα ή σε είδος και γενικά οι παροχές που µπορούν να 
αποτιµηθούν χρηµατικά, οι οποίες γίνονται χωρίς νόµιµη ή συµβατική 
υποχρέωση προς διευθύνοντες ή εντεταλµένους συµβούλους ή 
προέδρους ή µέλη του ∆.Σ. ή διευθυντές και γενικά σε πρόσωπα που 
εκπροσωπούν νόµιµα την ανώνυµη εταιρία. 

 Τέλος, για τις ασφαλιστικές Α.Ε. εκπίπτουν ως δαπάνες και τα παρακάτω 
ποσά: 

•   Τα µαθηµατικά αποθέµατα ασφάλειας ζωής, τα οποία υπολογίζονται µε 
βάση τους κανόνες της αναλογιστικής. 

•   Τα αποθεµατικά για την κάλυψη των κινδύνων που ισχύουν όταν αυτά 
υπολογίζονται πάνω στα καθαρά ασφάλιστρα µε συντελεστή, που ορίζεται 
µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εµπορίου.  

•   Οι κρατήσεις για ζηµιές που έχουν συµβεί, όταν αυτές καθορίζονται µε 
πραγµατογνωµοσύνη. 

 Το πόσο που αποµένει µετά τις παρακρατήσεις που προαναφέρθηκαν 
αποτελεί το συνολικό καθαρό εισόδηµα των νοµικών προσώπων κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα. 

 Τέλος για την εξερεύνηση του συνολικού καθαρού φορολογητέου 
εισοδήµατος των εταιριών που είτε υποχρεωτικά είτε προαιρετικά εφαρµόζουν τα 
∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα τα οποία υιοθετούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
εφαρµόζονται τα εξής: 
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•   Στην περίπτωση των εταιριών που τηρούν τα βιβλία τους σύµφωνα µε 
τους κανόνες της ισχύουσας φορολογικής νοµοθεσίας τα κέρδη ή οι ζηµιές 
της εταιρίας προκύπτουν µόνο από τα τηρούµενα βιβλία µ βάση τους 
ισχύοντες κανόνες. 

•   Ενώ στη περίπτωση των εταιριών που τηρούν τα βιβλία τους σύµφωνα µε 
τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα που υιοθετούνται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, τα κέρδη ή οι ζηµιές της εταιρίας προκύπτουν αποκλειστικά από 
τον Πίνακα Αποτελεσµάτων Χρήσης της παραγράφου 7 του άρθρου 7 του 
Κ.Β.Σ. 

 

5.3. Πως φορολογούνται τα κέρδη των Α.Ε. 

 

 Από τον ισολογισµό της Α.Ε. προκύπτουν τα συνολικά πραγµατικά καθαρά 
κέρδη. Από τα συνολικά αυτά κέρδη, αφαιρούνται η τυχόν ζηµιά του 
προηγούµενου έτους ή των προηγούµενων 5 ετών, κατά περίπτωση. Επίσης, 
αφαιρούνται τα µερίσµατα εκείνα ή τα κέρδη που προέρχονται από συµµετοχή 
της Α.Ε. σε άλλες εταιρίες, διότι τα εισοδήµατα αυτά φορολογήθηκαν στις 
αντίστοιχες εκείνες εταιρίες που πραγµατοποιήθηκαν (άρθρο 106 παρ. 1 Ν 
2238/1994). Στη συνέχεια, στα ίδια αυτά συνολικά κέρδη προστίθενται τα έξοδα 
που δεν αναγνωρίζονται φορολογικά και αφαιρούνται τα αφορολόγητα έσοδα και 
τα κέρδη που φορολογούνται κατά ειδικό τρόπο µε εξάντληση της φορολογικής 
υποχρέωσης. Μετά από τις πιο πάνω προσθαφαιρέσεις, το υπόλοιπο των 
κερδών που αποµένει ονοµάζεται «φορολογητέα κέρδη» και φορολογείται µε 
συντελεστή 24% 

 Αν όµως γίνει και διανοµή κερδών (που συνήθως γίνεται) και υπάρχουν 
συγχρόνως και αφορολόγητα έσοδα (π.χ. έσοδα από τόκους έντοκων 
γραµµατίων του ∆ηµοσίου κλπ.) ή κέρδη που φορολογήθηκαν κατά ειδικό 
τρόπο(αυτοτελώς) µε εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης(π.χ. έσοδα από 
τόκους καταθέσεων σε ηµεδαπές τράπεζες κλπ.) ή κέρδη που προσδιορίστηκαν 
κατά ειδικό τρόπο (π.χ. για την διάφορα των κερδών , όταν τα πραγµατικά κέρδη 
είναι πιο µεγάλα από τα τεκµαρτά κέρδη των τεχνικών εταιριών) Τότε για τον 
προσδιορισµό των κερδών που φορολογούνται γίνονται τα έξης:  

 Προσδιορίζεται πρώτα το ποσοστό των συνολικών καθαρών κερδών που 
διανέµεται. στη συνέχεια µε το ποσοστό αυτό πολλαπλασιάζονται τα 
αφορολόγητα έσοδα, τα κέρδη που φορολογήθηκαν αυτοτελώς καθώς και τα 
κέρδη που προσδιορίστηκαν µε βάση το άρθρο 34. 

 Τα πόσα αυτά όµως που αναλογούν στα διανεµόµενα κέρδη 
προσαυξάνονται πρώτα µε ανάγωγη και µε το πόσο του φόρου που αναλογεί σε 
αυτά ο οποίος είναι 40%.  
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5.4. Ποσά που προστίθενται επιπλέον στον κύριο φόρο   

 

� Συµπληρωµατικός φόρος 3% 

 Σε περίπτωση που η Α.Ε. έχει εισοδήµατα και από ακίνητα, τότε 
υποβάλλεται συµπληρωµατικός φόρος 3% στο συνολικό ακαθάριστο εισόδηµα 
από τα ακίνητα (γραφεία, καταστήµατα, οικίες κλπ). ∆ηλαδή, όλο το εισόδηµα 
από εκµίσθωση ή ιδιοχρησιµοποίηση οικοδοµών και από εκµίσθωση γαιών που 
δεν απαλλάσσονται του φόρου, αθροιστικά λαµβανόµενο, υπόκειται και σε 
συµπληρωµατικός φόρος 3% . 

 Το ποσό του συµπληρωµατικός φόρου δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερο από 
τον κύριο φόρο που αναλογεί στο συνολικό φορολογητέο εισόδηµα της Α.Ε. 

 Αν η Α.Ε. απαλλάσσεται από τον κύριο φόρο, τότε απαλλάσσεται και από 
τον συµπληρωµατικό φόρο. 

� Προκαταβλητέος φόρος για την επόµενη χρήση 

 Για τον υπολογισµό του προκαταβλητέου φόρου πολλαπλασιάζεται 
καταβλητέος φόρος(κύριος φόρος και συµπληρωµατικός) µε το 80% 

 Σε περίπτωση που στο δηλωµένο εισόδηµα περιλαµβάνεται και εισόδηµα 
για το οποίο παρακρατήθηκε φόρος στην πηγή(φόρος από τόκους 
χορηγηθέντων δανείων)το ποσό του φόρου που προκαταβάλλεται µειώνεται µε 
το πόσο του φόρου που παρακρατήθηκε στη πηγή. 

 Σε περίπτωση που το φορολογητέο εισόδηµα έχει υποστεί σηµαντική 
µείωση (πάνω από 25%) τότε µπορεί ο λογιστής της Α.Ε. να ζητήσει µε αίτηση τη 
µείωση αναλογικά του προκαταβλητέου φόρου. 

 ∆εν υπολογίζεται προκαταβολή στα διανεµόµενα ή κεφαλαιοποιούµενα 
κέρδη Α.Ε. που απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήµατος µε βάση ειδικών 
διατάξεων νόµων(άρθρο 111 Ν.2238/94) 
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5.5. Ποσά που αφαιρούνται στον κύριο φόρο  

 

�   Ο φόρος που τυχόν παρακρατήθηκε 
�   Ο προκαταβληµένος φόρος, δηλαδή ο φόρος που είχε προκαταβληθεί τον 

προηγούµενο χρόνο και αφορούσε τα εισοδήµατα αυτής της χρήσης  
�   Οι παρακρατηµένοι φόροι στην αλλοδαπή. ∆ηλαδή, αν είχε προκαταβληθεί 

µεγαλύτερο πόσο φόρου στην αλλοδαπή, για εισοδήµατα που προέκυψαν 
εκεί, τότε ο φόρος που αφαιρείται είναι ίσος µε το φόρο του εισοδήµατος 
της αλλοδαπής που αναλογεί στην Ελλάδα. 

�   Ο φόρος που αναλογεί στο µέρος των κερδών που έχουν φορολογηθεί 
κατ’ ειδικό τρόπο µε εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης όταν αυτά 
διανέµονται και µε τα οποία έχουν προσαυξηθεί τα φορολογικά κέρδη της 
Α.Ε. 

 Το τελικό πόσο που προκύπτει από τις παραπάνω προσθέσεις και 
αφαιρέσεις από τον κύριο φόρο, είναι το πόσο του όρου που οφείλεται να 
καταβάλλει η Α.Ε. στη ∆.Ο.Υ. για τα κέρδη της χρήσης. 

 

 

5.6. Προθεσµίες υποβολής δηλώσεων Α.Ε. 

 

 Η Α.Ε. υποχρεώνεται να υποβάλλει τη δήλωση του φόρου εισοδήµατος της 
µέχρι τις 10 του πέµπτου µήνα, από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου και αν η 
10η µέρα είναι αργία, η δήλωση υποβάλλεται µέχρι την επόµενη 11η ή 12η κλπ. 
εργάσιµη για το δηµόσιο ηµέρα. Για παράδειγµα: Α.Ε. που η διαχειριστική της 
χρήση λήγει στις 31/12, υποβάλλει τη δήλωσή της µέχρι τις 10/05 του αµέσως 
επόµενου έτους  

 Οι προθεσµίες υποβολής της δήλωσης παρατείνεται ανάλογα µε το 
τελευταίο ψηφίο του ΑΦ.Μ. µε αρχή το ψηφίο 1 και ολοκληρώνονται µέσα σε 11 
εργάσιµες µέρες, ως εξής:  
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ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ                                    

ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2010 
 
 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕ
Σ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕ
ΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ∆ΗΛΩΣΕΩΝ 

Όλες οι 
ηµεδαπές 
Α.Ε. που 
κλείνουν 
ισολογισµό 
στις  

ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΨΗΦΙΟ ΤΟΥ Α.Φ.Μ. ΩΣ ΕΞΗΣ: 

31.12.2009 
και τα 
εγκατεστηµέν
α στη χώρα 
µας 

         ΑΦΜ 
σε 

ΑΦΜ 
σε 

υποκαταστήµ
ατα 
αλλοδαπών 
Α.Ε. εφόσον 
υφίσταται 

ΑΦΜ  ΑΦΜ ΑΦΜ ΑΦΜ ΑΦΜ ΑΦΜ ΑΦΜ ΑΦΜ ΑΦΜ 10 ή 
20 ή 

60 ή 
70 

διµερής 
σύµβαση για 
την αποφυγή 
της διπλής 
φορολο-  

σε 1 σε 2 σε 3 σε 4 σε 5 σε 6 σε 7 σε 8 σε 9 30 ή 
40 ή 

ή 80 
ή 

γίας µεταξύ 
Ελλάδος και 
της χώρας 
στην οποία 
βρίσκεται 

         50 90 ή 
00 

η έδρα της 
αλλοδαπής 
εταιρίας. 

Μέχρι Μέχρι Μέχρι Μέχρι Μέχρι Μέχρι Μέχρι Μέχρι Μέχρι Μέχρι Μέχρι 

 10.5.
10 

11.5.
10 

12.5.
10 

13.5.
10 

14.5.
10 

17.5.
10 

18.5.
10 

19.5.
10 

20.5.
10 

21.5.
10 

25.5.
10 
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5.7. Τρόπος καταβολής φόρου 

 

 Μαζί µε την δήλωση καταβάλλεται και η πρώτη δόση (1/5) του φόρου 
εισοδήµατος και του χαρτόσηµου, στη περίπτωση που υπάρχουν εισοδήµατα 
από ακίνητα, καθώς και του προκαταβλητέου φόρου εισοδήµατος. 

 ο υπόλοιπο ποσό του φόρου εισοδήµατος καταβάλλεται στους αµέσως 
επόµενους 4 µήνες σε ίσα µηνιαία ποσά.( 1η δόση 10/05, 2η δόση 30/06, 3η 
δόση 31/07) 

 Αν όλος ο φόρος καταβληθεί µέσα στη προθεσµία της 1ης δόσης γίνεται 
έκπτωση 2,5%στο καταβαλλόµενο ποσό. 
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Κεφαλαίο 6ο:Η ∆ιάθεση των κερδών της Α.Ε. 
 

 

6.1. Η Έννοια της διάθεσης των κερδών της Α.Ε. 

 

 Σκοπός κάθε επιχειρήσεως, συνεπώς και της ανώνυµης εταιρίας, είναι η 
πραγµατοποίηση κερδών και η διανοµή τους στους φορείς της εταιρίας, δηλαδή 
στους µετόχους, στα µέλη του ∆.Σ., στους ιδρυτές, στο προσωπικό της 
(υπαλλήλους και εργάτες) για τη συµβολή τους στη πραγµατοποίηση του 
κέρδους ή ακόµη και σε τρίτους, λόγω συµβατικής προς αυτούς υποχρεώσεως. 

 Τµήµα όµως των κερδών δεν εξέρχεται από το νοµικό πρόσωπο της 
εταιρίας, δεν διανέµεται, αλλά µε βάση διάταξης του νόµου ή του καταστατικού ή 
ύστερα από απόφαση της γενικής συνελεύσεως των µετόχων, παραµένει στην 
εταιρία µε τη µορφή ποικιλώνυµων αποθεµατικών ή κερδών εις νέο. 

 Ο όρος λοιπόν, διάθεση κερδών περιλαµβάνει τόσο τη διανοµή, η οποία 
περιλαµβάνει τα κέρδη που εξέρχονται από την εταιρία, όσο και την 
αποθεµατικοποίηση των κερδών, στην οποία περιλαµβάνονται τα κέρδη που δεν 
διανέµονται και τα οποί παραµένουν στην εταιρία. 

 Σχηµατικά η διάθεση των κερδών της ανώνυµης εταιρίας µπορεί να 
παρασταθεί ως εξής: 

 

∆ΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡ∆ΩΝ ΤΗΣ Α.Ε. 

 
ΠΟΙΗΣΗ 
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 Τα προς διανοµή κέρδη προέρχονται, είτε από τα κέρδη της κλειόµενης 
χρήσεως, είτε από τα κέρδη εις νέο προηγούµενων χρήσεων, είτε από 
διανεµήσιµα αποθεµατικά, δηλαδή : 

 

 
∆ΙΑΝΕΜΟΜΕΝ

Α  
ΚΕΡ∆Η 

        
      
= 

ΚΕΡ∆Η 
ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ

Σ 
ΧΡΗΣΗΣ 

 
+ 

 ΚΕΡ∆Η ΕΙΣ ΝΕΟ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩ

Ν 
ΧΡΗΣΕΩΝ 

 
+ 
∆ΙΑΝΕΜΗΣΙΜ

Α  
ΑΠΟΘ/ΚΑ 

 
  

 Η κατά τον νόµο (άρθρο 45 ν.2190/1920) υποχρεωτική διάθεση κερδών 
αφορά αποκλειστικά τα κέρδη της κλειόµενης χρήσεως και όχι τα κέρδη που 
προέρχονται από προηγούµενες χρήσεις ή τα πόσα που λαµβάνονται από 
σχηµατισµένα διανεµήσιµα αποθεµατικά 

 ∆ιανεµήσιµα αποθεµατικά είναι τα ελεύθερα αποθεµατικά, εκείνα δηλαδή 
που σχηµατίστηκαν µε ελεύθερη(µη υπαγορευόµενη από το νόµο ή το 
καταστατικό) απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης, καθώς και τα 
καταστατικά αποθεµατικά τα οποία προορίζονται να διανεµηθούν. 

 

6.2. Πολιτική στη διάθεση των κερδών-πολιτική µερισµάτων 

 Η τακτική που ακολουθεί η διοίκηση της εταιρίας σχετικά µε τη διάθεση των 
κερδών της χρήσης, δηλαδή η διατήρηση κάποιας σχέσεως µεταξύ 
διανεµόµενων και µη διανεµόµενων κερδών λέγεται πολιτική κερδών ή πολιτική 
µερισµάτων ή ακόµη και πολιτική σταθεροποιήσεως των µερισµάτων. Η πολιτική 
αυτή αντιµετωπίζεται κάθε χρόνο από την εταιρία κατά την κατάρτιση των 
ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων αυτής. 

∆ΙΑΝΟΜΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 
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 Τη διάθεση των κερδών διέπουν δύο αντίρροπες τάσεις. Η µία που τείνει 
στη διανοµή του µεγαλύτερου δυνατού ποσοστού κερδών στους µετόχους και 
λοιπούς δικαιούχους και η άλλη που τείνει στη διατήρηση στην επιχείρηση του 
µεγαλύτερου δυνατού ποσού κερδών. ∆ιάφοροι παράγοντες συνηγορούν υπέρ 
της µίας ή της άλλης τάσεως και η διοίκηση της εταιρίας πρέπει, αφού σταθµίσει 
µε σύνεση τους παράγοντες αυτούς, να βρει τη χρήση τοµή που θα εξυπηρετήσει 
καλύτερα την επιχείρηση και τους µετόχους. 

 

� Οι κυριότεροι παράγοντες που συνηγορούν υπέρ της διανοµής των κερδών: 

•   Ο νόµος ή το καταστατικό της εταιρίας επιβάλλουν την διανοµή στους 
µετόχους και λοιπούς δικαιούχους των κερδών κάτι που δεν µπορεί να 
αγνοήσει η διοίκηση άλλα µέχρι ενός ορισµένου σηµείου 

•   Το κύρος και το γόητρο που έχει ή προσπαθεί να αποκτήσει στην αγορά η 
εταίρα µε σκοπό τη διανοµή υψηλών µερισµάτων 

•   Μία κατηγορία µετόχων αποβλέπει στη διανοµή όσο το δυνατό 
µεγαλύτερων µερισµάτων. Για αυτό και στη χρήση ακόµη που η εταιρία 
πραγµατοποιεί χαµηλά κέρδη κρίνεται σκόπιµη η διανοµή έστω και µικρού 
µερίσµατος. 

•   Η προσέλευση είτε ίδιων είτε ξένων κεφαλαίων υπαγορεύει τη διανοµή 
σταθερών και υψηλών µερισµάτων. 

•   Η µη διανοµή µερίσµατος, έστω και σε µία χρήση, πιθανόν να έχει 
δυσµενές συνέπειες στις τιµές των µετοχών τους που είναι εισαγµένες στο 
χρηµατιστήριο. 

� Οι κυριότεροι παράγοντες που συνηγορούν στο να µη διανεµόµουν το 
σύνολο των κερδών τους σε µετρητά είναι: 

•   Το καταστατικό της εταιρίας να πιθανόν να επιβάλλει το σχηµατισµό 
διάφορων αποθεµατικών και οπωσδήποτε το τακτικό που επιβάλλεται 
από τον νόµο. 

•   Η δυνατότητα δηµιουργίας αφορολόγητων αποθεµατικών µε βάση τις 
διατάξεις των αναπτυξιακών νόµων που κάθε φόρα ισχύον. Με βάση 
αυτών των ευεργετικών διατάξεων οι επιχειρήσεις δεν διανέµουν το 
µεγαλύτερο µέρος των κερδών τους αλλά το επανεπενδύουν στην 
επιχείρηση. 

•   Η επέκταση της επιχειρήσεως επιβάλλει την αυτοχρηµατοδότηση της µε 
αδιανέµητα κέρδη, τα οποία είτε τα χρησιµοποίει σε πάγιες εγκαταστάσεις 
είτε τα χρησιµοποίει ως κεφάλαιο κίνησης. 

•   Η ρευστότητα της επιχείρησης και γενικά η ανάγκη της διατηρήσεως του 
αναγκαίου κεφαλαίου κίνησης υποχρεώνει την εταιρία στην δηµιουργία 
αποθεµατικών. 

•   Οι περισσότεροι επενδυτές προτιµούν τις επιχειρήσεις που καταβάλλουν 
σταθερό µέρισµα. Έτσι οι διευθυντές εφαρµόζουν µία σχετικά σταθερή 
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πολιτική µερίσµατος και αναγγέλλουν αύξηση µερίσµατος µόνο όταν 
προβλέπουν ότι θα µπορέσουν και στο µέλλον να διατηρήσουν σταθερό 
το µέρισµα. Για αυτό παρακρατούν κέρδη από τις πολύ κερδοφόρες 
χρήσεις για να διαθέτουν πληρωµή µερισµάτων στις χρήσεις οπού τα 
κέρδη δεν επαρκούν για τη διανοµή σταθερού µερίσµατος. 

•  Ο βαθµός δανειακής επιβάρυνσης και η δυνατότητα εξεύρεσης ξένων 
κεφαλαίων. Οι επιχειρήσεις που έχουν δυνατότητα εξεύρεσης δανειακών 
κεφαλαίων µπορούν να ακολουθούν λιγότερο συντηρητική πολιτική 
µερίσµατος και να διανέµουν µεγαλύτερο ποσοστό από τα κέρδη από τις 
υποχρεωµένες επιχειρήσεις οι οποίες βρίσκονται σε αδυναµία περαιτέρω 
δανεισµού και οι οποίες έχουν ανάγκη των κερδών για να µπορούν να 
ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους, 

•  Η έκταση της διασποράς των µετοχών της Α.Ε. Στις εταιρίες µε µικρή 
διασπορά µετοχών επικρατεί η τάση της διανοµής µικρών µερισµάτων 
γιατί οι µέτοχοι στην πλειονότητα τους έχουν µεγάλα εισοδήµατα και 
φορολογούνται µε υψηλούς συντελεστές φορολογίας. ενώ στις εταιρίες µε 
µεγάλη διασπορά µετοχών οι µέτοχοι στην πλειονότητα τους είναι 
µικροεισοδηµατίες και φορολογούνται µε χαµηλούς συντελεστές έτσι 
επικρατεί η τάση της εταιρίας για µεγαλύτερη διανοµή µερισµάτων. 

•  Από τις αποφάσεις των νοµισµατικών αρχών ή από τους πιστωτές πολλές 
φορές επιβάλλεται µία ορισµένη σχέση ίδιων και ξένων κεφαλαίων. Η 
σχέση αύτη επιτυγχάνεται και µε τη δηµιουργία αποθεµατικών ή την 
κεφαλαιοποίηση κερδών. 

•  Οι πιστωτές πολλές φόρες υποχρεώνουν την επιχείρηση να διατηρεί ένα 
ορισµένο ποσοστό από τα κέρδη της ή τις δανειακές συµβάσεις της 
επιχείρησης µε τους πιστωτές της (Τράπεζες κλπ) τίθεται ως προϋπόθεση 

 

6.3. Τα όρια εξουσίας της τακτικής γενικής συνελεύσεως για 
την διανοµή κερδών 

 

 Ο νόµος δίνει εξαιρετική βαρύτητα στον τρόπο διαθέσεως των καθαρών 
κερδών της χρήσεως. Καταστατικό που δεν περιέχει σύµφωνα µε τον νόµο 
διατάξεις περί διαθέσεως των καθαρών κερδών είναι παράνοµο και δεν είναι 
δυνατόν να τύχει διοικητικής εγκρίσεως. 

 Άλλα ο νόµος δεν αφήνει ελεύθερο το καταστατικό να ορίσει τον τρόπο 
διάθεσης των κερδών. Ορίζει και τα πλαίσια µέσα στα οποία το καταστατικό 
πρέπει να καθορίζει τον τρόπο διάθεσης των κερδών. Ο νόµος επιβάλλει την 
κράτηση από τα καθαρά κέρδη ορισµένου ποσοστού για σχηµατισµό τακτικού 
αποθεµατικού και από το υπόλοιπο την κράτηση άλλου ποσοστού για την 
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καταβολή πρώτου µερίσµατος στους µετόχους και αφήνει στο καταστατικό την 
ελευθερία να καθορίσει την διάθεση των υπόλοιπων κερδών. 

 Για να επέλθει αλλαγή στη διανοµή των κερδών πρέπει, µέσα στα πλαίσια 
του νόµου, να τροποποιηθεί το καταστατικό. Το καταστατικό όπως είπαµε δεν 
µπορεί να παρέχει πλήρη ελευθερία στη γενική συνέλευση να διανέµει κατά 
βούληση τα κέρδη. Σύµφωνη µε τον νόµο όµως είναι η διάταξη του καταστατικού 
που επιτρέπει στη γενική συνέλευση να ορίζει κατά βούληση τον τρόπο 
διαθέσεως του υπόλοιπου των κερδών που µένει µετά την αφαίρεση από αυτά το 
ποσοστού του τακτικού αποθεµατικού και του πρώτου µερίσµατος. Σε 
περίπτωση σιωπής του καταστατικού, τεκµαίρεται η εξουσιοδότηση της γενικής 
συνέλευσης να αποφασίσει κατά τη συνθήκη της απαρτία και πλειοψηφίας για τη 
διάθεση του υπόλοιπου των κερδών. 

 Την διάθεση των κερδών αποφασίζει κατ’ αρχή το ∆.Σ. της εταιρίας. Η 
απόφαση όµως αποτελεί απλώς πρόταση του ∆.Σ. προς την γενική συνέλευση 
για τον τρόπο διανοµής των κερδών. Η τακτική γενική συνέλευση έχει 
αποκλειστικό δικαίωµα να εγκρίνει τον πίνακα διανοµής κερδών όπως 
καταρτίστηκε από το ∆.Σ. ή και να το τροποποιήσει, µέσα όµως στα πλαίσια του 
νόµου και του καταστατικού. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης περί της 
διάθεσης των κερδών αποτελεί προϋπόθεση κύρους της εγκρίσεως του 
ισολογισµού, γιατί χωρίς αυτή δε νοείται έγκριση των αντίστοιχων κονδυλίων του 
ισολογισµού(αποθεµατικών, µερισµάτων κτλ. ) 

 Στην περίπτωση που η γενική συνέλευση τροποποιήσει τον πίνακα 
διάθεσης κερδών που κατάρτισε το ∆.Σ. είναι αναγκαίο να δηµοσιεύθει και πάλι ο 
ισολογισµός και οι συνοδεύοντες από αυτόν πίνακες, δηλαδή ο πίνακας 
αποτελεσµάτων χρήσης καθώς και ο πίνακας διάθεσης κερδών. Στο ∆ελτίο Α.Ε. 
της εφηµερίδας κυβερνήσεως και να υποβληθεί εκ νέου στη διοίκηση.  

 

 

6.4. Κέρδη που διανέµονται  

 

 Τα διανεµόµενα κέρδη είναι δυνατόν να προέρχονται από κέρδη της 
κλειόµενης χρήσης, από κέρδη παλαιότερων χρήσεων εις νέο και από 
αποθεµατικά των οποίων επιτρέπεται η διανοµή. 

 Η κατά τον νόµο διανοµή κερδών αφόρα αποκλειστικά τα κέρδη της 
κλειόµενης χρήσεως και δεν αφόρα τα κέρδη που προέρχονται από 
προηγούµενες χρήσεις ή τα ποσά που λαµβάνονται από αποθεµατικά. 
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 Συµφώνα µε την διάταξη του (άρθρου 2 του ν. δ. 2065/1992) τα 
διανεµόµενα κέρδη λαµβάνονται από το υπόλοιπο των κερδών που αποµένει 
µετά την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου εισοδήµατος.  

 

 

 

6.5. Απαγορεύσεις και περιορισµοί στη διανοµή κερδών  

 

Πρέπει να επιτρέπεται η διανοµή των κερδών από τον νόµο : 

 Με την διάταξη του άρθρου 43 του ν. 2190/1920 ορίζεται ότι µέχρι την 
πλήρη απόσβεση όλων των εξόδων εγκατάστασης (πολυετούς απόσβεσης) 
απαγορεύεται οποιαδήποτε διανοµή κερδών , έκτος αν το αναπόσβεστο 
υπόλοιπο των εξόδων αυτών είναι µικρότερο από το άθροισµα των προαιρετικών 
αποθεµατικών και του υπολοίπου των κερδών εις νέο. 

 Συµφώνα µε την διάταξη αύτη απαγορεύεται να γίνει διανοµή µερίσµατος 
στους µετόχους, ποσοστών στα µέλη του ∆.Σ. , µερισµάτων σε κάτοχους κοινών 
ιδρυτικών τίτλων, τόκων σε κάτοχους κερδοφόρων οµολογιών και γενικά να 
διανεµηθούν κέρδη της κλειόµενης χρήσης ή κέρδη παρελθούσας χρήσης, έκτος 
αν το αναπόσβεστο υπόλοιπο: 

• Των εξόδων εγκαταστάσεως εκτός από τις σωρευµένες προβλέψεις για 
αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

• Των εξόδων ερευνών και αναπτύξεως 
• Των παραχωρήσεων και δικαιωµάτων βιοµηχανικής ιδιοκτησίας 

 Είναι µικρότερο από το άθροισµα των: 

o Προαιρετικών αποθεµατικών και 
o Του υπολοίπου των κερδών εις νέο 

 Προαιρετικά αποθεµατικά θεωρούνται τα αποθεµατικά των οποίων 
επιτρέπεται η διανοµή µε απόφαση της γενικής συνελεύσεως των µετοχών, τα 
οποία είναι: -τα ελεύθερα αποθεµατικά(τα αποθεµατικά που σχηµατίστηκαν µε 
ελεύθερη απόφαση της τακτικής συνέλευσης π.χ. τα αφορολόγητα αποθεµατικά) 
-τα καταστατικά αποθεµατικά(τα αποθεµατικά που αποσκοπούν στην ενίσχυση 
των µερισµάτων στις χρήσεις που τα κέρδη δεν επαρκούν π.χ. το έκτακτο 
αποθεµατικό) 
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-το τακτικό αποθεµατικό(το αποθεµατικό που σχηµατίζεται πέρα από το 
υποχρεωτικό ανώτατο όριο που, καθορίζεται από τον νόµο ή το καταστατικό).  

 ∆ηλαδή τα αποθεµατικά που πρέπει να συναθροίζονται και το άθροισµα 
αυτών να συγκρίνεται µε το αναπόσβεστο υπόλοιπο των παραπάνω εξόδων 
είναι όλα τα αποθεµατικά που είναι δυνατόν να διανεµηθούν µε απλή απόφαση 
της τακτικής συνελεύσεως των µέτοχων. 

 

 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΡ∆ΩΝ 

 

1. ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ       ΧΧΧ      1. προαιρετικά αποθεµατικά 

▪ έξοδα ιδρύσεως και πρώτης                         ▪ελεύθερα αποθεµατικά                        χχχ 
Εγκαταστάσεως                                              ▪καταστατικά αποθεµατικά                    χχχ 
▪συν/κες διαφορές δανείων για       χχχ           ▪τακτικό αποθεµατικό                           χχχ 
κτήσεις πάγιων στοιχείων  
▪τόκοι κατασκ/κης περιόδου           χχχ        2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΡ∆ΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ   ΧΧΧ                                     
λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως          χχχ 
▪έξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεων  
▪έξοδα αυξήσεως κεφαλαίου          χχχ        3. ΚΕΡ∆Η ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΝ 
▪διαφορά εκδόσεως και                                    µείον φόρος εισοδήµατος                    χχχ 
εξοφλήσεως οµολογιών                 χχχ 
▪έξοδα αναδιοργανώσεως  
λοιπά έξοδα πολ. Αποσβ.              χχχ 
 
2. ΕΞΟ∆Α ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ 

3. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  
ΕΚΜ/ΣΕΩΣ 

4. ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 

Α                                                                                                                                                               Β 

 

 

 Μέγιστο ποσό διατιµήσιµων κερδών είναι η θετική διαφορά των συνόλων Β 
και Α. 

 Η διάταξη αναφέρεται για διανοµή κερδών και συνεπώς δεν απαγορεύει την 
αποθεµατικοποίηση αυτών ούτε και τη διάθεση κερδών για κάλυψη ζηµιών και 
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στις περιπτώσεις που δεν έχουν πλήρως αποσβεστεί τα έξοδα εγκαταστάσεως 
κλπ. 

 

 

  

 

Απαγόρευση διανοµής κερδών όταν δεν εξασφαλίζεται η βιωσιµότητα της 
επιχείρησης 

 

 Ο νόµος 2190/1920 αποβλέποντας προφανώς την βιωσιµότητα της 
επιχείρησης ορίζει µε το άρθρο 44 τα εξής: 

•   Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη µείωση του µετοχικού κεφαλαίου, 
δεν µπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανοµή στους µετόχους, εφόσον, κατά 
την ηµεροµηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων 
κεφαλαίων της εταιρίας είναι ή, µετά από την διανοµή αύτη, θα γίνει 
κατώτερο από το ποσό του µετοχικού κεφαλαίου, προσαυξηµένου µε τα 
αποθεµατικά τα οποία η διανοµή τους απαγορεύεται από τον νόµο ή το 
καταστατικό. Το πόσο αυτό του µετοχικού κεφαλαίου µειώνεται κατά το 
πόσο που δεν έχει ακόµα κληθεί να καταβληθεί. 

•   Το πόσο που διανέµεται στους µετόχους δεν µπορεί να υπερβαίνει το 
ποσό των αποτελεσµάτων της τελευταίας χρήσης, προσαυξηµένο µε τα 
κέρδη που προέρχονται από προηγούµενες χρήσεις καθώς και τα 
αποθεµατικά για τα οποία επιτρέπεται η διανοµή τους και µειωµένο κατά 
το ποσό των ζηµιών προηγούµενων χρήσεων και τα πόσα που 
επιβάλλονται να διατεθούν για το σχηµατισµό αποθεµατικών συµφώνα µε 
τον νόµο και το καταστατικό 

 

Έγκριση των οικονοµικών καταστάσεων από την τακτική γενική συνέλευση των 
µετόχων 

 

 Για να γίνει διανοµή των κερδών της χρήσης πρέπει να έχουν 
προηγούµενος εγκριθεί, από την τακτική γενική συνέλευση των µετόχων, οι 
οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως, από τις οποίες προκύπτουν και τα προς 
διάθεση κέρδη. 
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6.6. Σειρά στη διάθεση των κερδών της χρήσεως της Α.Ε. 

 

 Σύµφωνα µε τον νόµο (ν.2190/1920) τα προς διάθεση κέρδη χρήσεως ή 
αλλιώς τα καθαρά κέρδη της χρήσεως µετά την αφαίρεση του φόρου 
εισοδήµατος και της εισφοράς ΟΓΑ που αναλογούν πάνω στα κέρδη αυτά, 
διαθέτονται µε την παρακάτω σειρά: 

 Η σειρά αυτή πρέπει να τηρείται πίστα. ∆εν επιτρέπεται, η µεταβολή της 
γιατί οι διατάξεις που την καθορίζουν είναι αναγκαστικής εφαρµογής. 

 Τα καθαρά κέρδη της χρήσεως, όπως προκύπτουν από το πιστωτικό 
υπόλοιπο του λογαριασµού «αποτελέσµατα χρήσεως», αυξάνονται ή µειώνονται 
µε: 

• Τις «διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούµενων χρήσεων» 
• Τους «λοιπούς µη ενσωµατωµένους στο λειτουργικό κόστος φόρους» 

 

 Το αλγεβρικό άθροισµα των παραπάνω µεγεθών συνιστά το λογιστικό 
αποτέλεσµα της χρήσεως και εφόσον είναι κέρδος διατίθεται µε την ακόλουθη 
σειρά: 

�   Το καθαρό κέρδος της χρήσεως διαθέτεται πρωταρχικά µε την κάλυψη 
ζηµιών προηγούµενων χρήσεων. Όταν υπάρχει ακάλυπτη ζηµιά 
προηγούµενων χρήσεων, κανένα πόσο από τα κέρδη της χρήσεως δεν 
επιτρέπεται να διαθέτεται για το σχηµατισµό αποθεµατικών και κατά 
µεγάλο λόγο να διανέµεται στους µετόχους, στα µέλη του ∆.Σ. κτλ. Γιατί 
παρόλο που προέκυψαν κέρδη στη συγκεκριµένη χρήση δεν υπάρχουν 
καθαρά κέρδη προς διάθεση, αφού απορροφήθηκαν από ζηµίες 
προηγούµενων χρήσεων. Εξαίρεση από το βασικό αυτό κανόνα 
αποτελούν οι έκτακτες ζηµίες οι οποίες είναι δυνατόν να αποσβεστούν 
τµηµατικά 

 

�   Ακολουθεί η κράτηση για το τακτικό αποθεµατικό. Η κράτηση αυτή 
υπολογίζεται επί του πόσου των καθαρών κερδών της χρήσεως, µετά την 
αφαίρεση από τα καθαρά κέρδη του φόρου εισοδήµατος καθώς και των 
ζηµιών προηγούµενων χρήσεων. 
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�   Ακολουθεί η κράτηση για την διανοµή στους µετόχους πρώτου 
µερίσµατος.  

 

�   Σε περίπτωση που στο τέλος της χρήσεως κατέχονται από την ανώνυµη 
εταιρία δίκες της µετοχές, σχηµατίζεται αποθεµατικό ισόποσο µε την αξία 
κτήσεως των µέτοχων αυτών. Το αποθεµατικό αυτό σχηµατίζεται από τα 
κέρδη της χρήσεως µετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό 
αποθεµατικό και πρώτο µέρισµα. 

�   Τέλος, ακλουθεί η διανοµή του υπολοίπου των κερδών µετά την αφαίρεση 
των παραπάνω κρατήσεων. Το υπόλοιπο αυτό διατίθεται κατά τους 
ορισµούς του καταστατικού της Α.Ε. 

 Σε περίπτωση οπού τα κέρδη δεν επαρκούν για να ικανοποιηθούν όλοι οι 
δικαιούχοι πλήρως στην έκταση που ορίζει το καταστατικό ή ο νόµος, 
ακολουθείται η έξης σειρά: 

�   Αρχικά θα παρακρατηθεί από τα καθαρά κέρδη η κράτηση για φόρο 
εισοδήµατος των κερδών της χρήσεως 

�   Ακολουθεί η παρακράτηση, από τα καθαρά κέρδη, του πόσου που 
ορίζεται από το καταστατικό ή το νόµο για κράτηση προς σχηµατισµό 
τακτικού αποθεµατικού 

�   Ακολουθεί η κράτηση για την καταβολή µερίσµατος στους µετόχους και 
στους λοιπούς δικαιούχους, σύµφωνα µε το καταστατικό ή το νόµο 

Σχηµατικά η σειρά στη διάθεση των καθαρών κερδών της χρήσεως µπορεί να 
παρασταθεί ως εξής: 

ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡ∆ΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

 
1.  ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 
  
2.  ΚΡΑΤΗΣΗ ΓΙΑ ΦΟΡΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ(υπολογίζεται επί του συνόλου των 

καθαρών κερδών , διανεµοµένων και µη, µετά την αφαίρεση των ζηµιών 
προηγούµενης χρήσης και των αφορολόγητων αποθεµάτων) 

  
3. ΚΡΑΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 

( υπολογιζόµενη επί των καθαρών κερδών  µετά την αφαίρεση των ζηµιών 
και του φόρου εισοδήµατος) 

  
4. ΚΡΑΤΗΣΗ ΓΙΑ ∆ΙΑΝΟΜΗ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ 

ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 
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5. ∆ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ∆ΩΝ 
(κατά τους ορισµούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της τακτικής γενικής 
συνέλευσης ) 
- Πρόσθετο µέρισµα 
- Αµοιβές και ποσοστά ∆.Σ. 
- Μέρισµα στο προσωπικό 
- Αποθεµατικά(φορολογηµένα και αφορολόγητα) 
  κτλ. 
 

 

6.7. Κάλυψη ζηµιών 

 

� Κάλυψη ζηµιών µε κέρδη επόµενων χρήσεων 

• Από άποψη νοµική: 

 Όταν υπάρχει ακάλυπτη ζηµιά προγενέστερης χρήσεως, κανένα πόσο 
κέρδους χρήσεως ή κέρδους προηγούµενης χρήσεως δεν είναι δυνατό να 
διανεµηθεί στους µετόχους , στα µέλη του ∆.Σ. και λοιπούς προβλεπόµενους 
από το καταστατικό δικαιούχους, αλλά και να διατεθεί για σχηµατισµό 
αποθεµατικών (τακτικού, έκτακτου κλπ ) γιατί µπορεί να προέκυψαν κέρδη στη 
συγκεκριµένη χρήση αλλά δεν υπάρχουν καθαρά κέρδη προς διάθεση αφού τα 
κέρδη της χρήσεως απορροφήθηκαν από τις ζηµιές των προγενέστερων 
χρήσεων. 

 Εξάλλου το άρθρο 44 του ν 2190/1920 ορίζει ότι, όταν υπάρχουν ακάλυπτες 
ζηµιές προηγουµένων χρήσεων δεν επιτρέπεται να διαθέτονται τα κέρδη 
χρήσεως για διανοµή στους µετόχους ή για σχηµατισµό αποθεµατικών αλλά τα 
κέρδη της χρήσεως χρησιµοποιούνται για να καλυφθούν οι ζηµιές αυτές, γιατί 
στην ουσία δεν υπάρχουν κέρδη για διάθεση, αφού τα κέρδη της χρήσεως 
απορροφήθηκαν από τις ζηµιές των προηγούµενων χρήσεων. 

 Για την υποχρέωση εξαλείψεως των ζηµιών µε κέρδη των επόµενων 
χρήσεων ισχύουν γενικά τα εξής: 

o   Η εξάλειψη των ζηµιών µε τα κέρδη των επόµενων χρήσεων είναι 
υποχρεωτική, εφόσον και καθόσον πραγµατοποιούνται κέρδη, γιατί τα 
κέρδη αυτά ούτε σε µερίσµατα ούτε σε αποθεµατικά µπορούν να 
διατεθούν. 

o   Η εξάλειψη των ζηµιών είναι υποχρεωτική σε περίπτωση που η εταιρία 
επιθυµεί να διανείµει µερίσµατα, ποσοστά ∆.Σ. κλπ από κέρδη 
προηγούµενων χρήσεων(αποθεµατικά ή κέρδη εις νέο) 
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o   Η εξάλειψη των ζηµιών είναι υποχρεωτική αν το σύνολο των ιδίων 
κεφαλαίων της εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στον ισολογισµό, είναι 
µικρότερο από το 1/10 του µετοχικού κεφαλαίου και συντρέχει περίπτωση 
ανακλήσεως της αδείας συστάσεως της εταιρίας από τη ∆ιοίκηση 

o   Η εξάλειψη της ζηµιάς µε τη διάθεση οποιοδήποτε αποθεµατικού είναι 
υποχρεωτική 

 Συµπέρασµα, λοιπόν, µπορούµε να πούµε ότι η εταιρία µπορεί, αλλά δεν 
είναι υποχρεωµένη, να χρησιµοποιήσει αποθεµατικό (τακτικό ή έκτακτο) για την 
κάλυψη της ζηµιάς και µόνο στην περίπτωση που η εταιρία απώλεσε από ζηµιές 
τα 9/10 του µετοχικού κεφαλαίου της, θα πρέπει να δεχτούµε ότι έχει υποχρέωση 
να καλύψει τις ζηµιές µερικά ή ολικά µε τη διάθεση. 

 

� Από άποψη φορολογική: 

 Ο φορολογικός νοµοθέτης υιοθετεί τη βασική λογιστική αρχή της 
αυτοτέλειας των χρήσεων, σύµφωνα µε την όποια τα αποτελέσµατα κάθε 
χρήσεως κρίνονται αυτοτελώς, χωρίς να συσχετίζονται µε τα αποτελέσµατα των 
επόµενων χρήσεων. 

 Η φορολογική νοµοθεσία καθιερώνει εξαίρεση από τη βασική αυτήν αρχή 
σε ότι αφορά τη ζηµιά µε την οποία κλείνουν οι χρήσεις ορισµένων κατηγοριών 
κατηγόριων επιχειρήσεων: 

• Οι εµπορικές επιχειρήσεις, στα πέντε επόµενα οικονοµικά έτη 
• Οι γεωργικές επιχειρήσεις, στα πέντε επόµενα οικονοµικά έτη 
• Οι βιοµηχανικές και µεταλλευτικές επιχειρήσεις, στις πέντε επόµενες 

συνεχείς χρήσεις 
• Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, στις πέντε επόµενες συνεχείς χρήσεις 

 Η κάλυψη των ζηµιών συνεχίζεται από χρήση σε χρήση µέχρι να καλυφτούν 
πλήρως από τα κέρδη των πέντε επόµενων χρήσεων. 

 Είναι δυνατόν ο ισολογισµός µιας χρήσεως να µην αφήνει τελικά κέρδη, 
γιατί αυτά διατέθηκαν για την κάλυψη ζηµιών προηγούµενων χρήσεων, ενώ , 
σύµφωνα µε την φορολογική νοµοθεσία, στην ίδια χρήση είναι δυνατόν να 
υπάρχουν φορολογητέα κέρδη, για τα οποία η εταιρία υποχρεούται να καταβάλει 
φόρο. Σε τέτοιες περιπτώσεις ο φόρος συνεπάγεται την απώλεια κεφαλαίων της 
επιχείρησης, που επιφέρει ζηµία στην ίδια την επιχείρηση. 

 

� Από άποψη λογιστική: 
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 Η χρήση 2010 της βιοµηχανίας Α.Ε. έκλεισε µε ζηµιά 300.000€, που 
καλύπτεται από τα κέρδη της επόµενης χρήσης 20011. Η κάλυψη της ζηµιάς θα 
εµφανιστεί οπωσδήποτε στον πίνα θέσεως κερδών της χρήσεως 2011. 

 

 

 

Θα γίνουν οι εξής εγγραφές: 

 
88 Αποτελέσµατα προς διάθεση                                             300.000 
       (83.03 Ζηµίες προηγούµενων χρήσεων προς κάλυψη)  
42 Αποτελέσµατα εις νέο                                                                            300.000 
       (42.01 Υπόλοιπο ζηµιών χρήσεως εις νέο) 

88 Αποτελέσµατα προς διάθεση                                             300.000 
       (88.99 Κέρδη προς διάθεση)  
88 Αποτελέσµατα προς διάθεση                                                                 300.000 
       (88.03 Ζηµίες προηγ. Χρήσεως προς κάλυψη) 

 

 

6.8. Τα Αποθεµατικά 

 

 Σύµφωνα µε το άρθρο 44 του ν. 2190/1920 Ετησίως αφαιρείται το 5% 
τουλάχιστον των καθαρών κερδών για τον σχηµατισµό του τακτικού 
αποθεµατικού. Ο σχηµατισµός τακτικού αποθεµατικού δεν είναι υποχρεωτικός 
στη περίπτωση που ξεπερνάει το 1/3 του µετοχικού κεφαλαίου. 

 

� Υπολογισµός τακτικού αποθεµατικού 

 Η κράτηση για τακτικό αποθεµατικό υπολογίζεται επί του συνολικού ποσού 
των καθαρών κερδών της χρήσεως και πριν την αφαίρεση του φόρου 
εισοδήµατος και της εισφοράς σε Ο.Γ.Α. από τα καθαρά κέρδη. 



 - 100 -

 Αν εκτός από τα κέρδη της χρήσεως διανέµονται και κέρδη προηγούµενων 
χρήσεων ή και αποθεµατικά το τακτικό αποθεµατικό υπολογίζεται και πάλι επί 
των καθαρών κερδών της χρήσεως 

 Σε περίπτωση που υπάρχουν ζηµιές προηγούµενων χρήσεων, το τακτικό 
αποθεµατικό υπολογίζεται επί του υπολοίπου των κερδών που αποµένει µετά 
την κάλυψη των ζηµιών. Αν τα κέρδη που προέκυψαν στη χρήση είναι µικρότερα 
από το ποσό των ζηµιών που υπάρχουν από προηγούµενες χρήσεις, δεν 
υπάρχει υποχρέωση για κράτηση τακτικού αποθεµατικού. 

 Το καταστατικό ή η γενική συνέλευση των µετόχων δε µπορούν να ορίσουν 
άλλη βάση υπολογισµού του τακτικού αποθεµατικού. 

 Το ποσό του αποθεµατικού που αναλογεί επί των κερδών της τρέχουσας 
χρήσεως είναι δυνατό να παρακρατηθεί από τα αδιανέµητα κέρδη 
προηγούµενων χρήσεων ή και από αποθεµατικά των οποίων επιτρέπεται η 
διανοµή. 

 

� Ποσοστό κρατήσεως για τακτικό αποθεµατικό 

 

 Ο νόµος ορίζει ότι ετησίως αφαιρείται το 5% των καθαρών κερδών για 
σχηµατισµό τακτικού αποθεµατικού.  

 Το καταστατικό της εταιρίας µπορεί να ορίσει ποσοστό µεγαλύτερο από του 
5% αλλά όχι όµως και µικρότερο αυτού. 

 Η γενική συνέλευση των µετόχων δεν µπορεί να ορίσει παρακράτηση 
κερδών µε βάση ποσοστό µεγαλύτερο από το προβλεπόµενο από το 
καταστατικό της εταιρίας γιατί η αύξηση του ποσοστού αυτού επηρεάζει το ποσό 
των διανεµόµενων κερδών, την διανοµή των οποίων ορίζει το καταστατικό. 
Έκτος αν το καταστατικό αφήνει στην απόλυτη κρίση της γενικής συνέλευσης των 
µετόχων να αποφασίσει για την διανοµή των πέρα από του τακτικού 
αποθεµατικού και του πρώτου µερίσµατος κερδών και τα προς διανοµή κέρδη 
επαρκούν για το σκοπό αυτό. 

 Αν σε µία χρήση δεν έγινε κράτηση για τακτικό αποθεµατικό, επειδή η 
χρήση δεν άφησε καθαρά κέρδη ή αν η κράτηση που έγινε υπολείπεται από 
εκείνη που ορίζει το καταστατικό ή ο νόµος, επειδή τα κέρδη είναι ανεπαρκή, 
κατά την επόµενη χρήση θα κρατηθεί µόνο το οριζόµενο από το καταστατικό 
ποσοστό και δεν θα υπολογιστεί κράτηση και για την προηγούµενη χρήση, κατά 
την οποία δεν προέκυψαν κέρδη ή αυτά ήταν ανεπαρκή.  
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 Αν το τακτικό αποθεµατικό µειωθεί εξαιτίας χρησιµοποιήσεως µέρους ή 
ολόκληρου για την κάλυψη της ζηµιάς µιας χρήσεως, η κράτηση που γίνεται στην 
επόµενη χρήση θα είναι η προβλεπόµενη από το καταστατικό, διαφορετικά από 
τον νόµο, ανεξάρτητα αν αυτή καλύπτει ή όχι το ποσό του αποθεµατικού που 
χρησιµοποιήθηκε. Το ίδιο θα συµβεί και στην περίπτωση που, πριν 
χρησιµοποιηθεί το αποθεµατικό, είχε διακοπεί η κράτηση για σχηµατισµό του, 
επειδή αυτό είχε φτάσει το όριο που καθορίζει το καταστατικό ή ο νόµος.  

 Επίσης ο νόµος ορίζει ότι ο σχηµατισµός αποθεµατικού αφαίρεσης παύει να 
είναι υποχρεωτική άµα φτάσει το 1/3 του µετοχικού κεφαλαίου. 

 Ο νοµοθέτης όρισε το ελάχιστο όριο µέχρι καλύψεως του οποίου η κράτηση 
τακτικού αποθεµατικού είναι υποχρεωτική είναι το 1/3 του µετοχικού κεφαλαίου. 
Το καταστατικό όµως µπορεί να ορίσει µεγαλύτερο ποσό αλλά όχι και µικρότερο 
από το οριζόµενο από τον νόµο.  

 Η γενική συνέλευση των µετόχων δεν µπορεί να αποφασίσει τη συνέχιση 
της κράτησης για τακτικό αποθεµατικό γιατί η κράτηση επηρεάζει το ποσό των 
διανεµητέων κερδών, τη διανοµή των οποίων ορίζει το καταστατικό. Αν το 
καταστατικό ορίσει ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει για την διανοµή των 
κερδών της χρήσεως που αποµένουν µετά τις κρατήσεις για τακτικό αποθεµατικό 
και πρώτο µέρισµα ή αν το καταστατικό σιωπά για την διανοµή των κερδών 
αυτών, η συνέλευση τότε µπορεί να αποφασίσει τη συνέχιση της κρατήσεως για 
τακτικό αποθεµατικό και πάνω από το όριο που ο νόµος ή το καταστατικό θέτει. 

 

� Προορισµός του τακτικού αποθεµατικού 

 

 Το τακτικό αποθεµατικό χρησιµοποιείται αποκλειστικά προς εξίσωση για 
κάθε διανοµή µερίσµατος του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασµού 
κερδών και ζηµιών.  

 Το τακτικό αποθεµατικό προορίζεται να καλύψει µόνο τη ζηµιά που 
προκύπτει µε την σύνταξη του ισολογισµού και του λογαριασµού αποτελέσµατα 
χρήσεως, ως χρεωστικό υπόλοιπο.  

 Έκτακτη ζηµία που προέκυψε π.χ. από σεισµό, δεν είναι δυνατό να 
καλυφτεί κατά τη διάρκεια της χρήση µε χρησιµοποίηση τακτικού αποθεµατικού 
γιατί η ζηµία αυτή είναι δυνατό να καλυφτεί, µερικά ή ολικά, από τα κέρδη της 
χρήσεως.  



 - 102 -

 Πέρα από το υποχρεωτικό όριο, τακτικό αποθεµατικό είναι δυνατόν, µε 
απόφαση της γενικής συνελεύσεως των µετόχων, να κεφαλοποίηθει, να 
µετατραπεί σε άλλο αποθεµατικό, ακόµα και να διανεµηθεί στους µετόχους.  

 

6.9. Το µέρισµα των µετόχων από τα κέρδη της χρήσεως  

 

� Είδη µερισµάτων  

 Τα µερίσµατα που διανέµονται στους µετόχους προέρχονται από τα καθαρά 
κέρδη της τρέχουσας χρήσης ή προηγούµενων χρήσεων. Τα πιο συνηθισµένα 
είδη µερισµάτων είναι: 

•   Μέρισµα σε µετρητά: για να αποφασίσει η γενική συνέλευση τη διανοµή 
µερίσµατος σε µετρητά, πρέπει πρωταρχικά να υπάρχουν κέρδη της 
τρέχουσας χρήσης ή της προηγούµενης αλλά επίσης να υπάρχουν και τα 
απαραίτητα µετρητά. Η ρευστότητα λοιπόν µελετάται πριν από κάθε 
απόφαση διανοµής µερίσµατος και µάλιστα σταθµίζεται η στατική 
ρευστότητα της επιχείρησης. 

•   Μέρισµα σε µετοχές: όταν η εταιρία επιθυµεί να διατηρήσει τα κέρδη που 
πραγµατοποίησε, άλλα ταυτόχρονα να ικανοποιήσει και τους µετόχους µε 
το πόσο του µερίσµατος, εκδίδει νέες µετοχές που τις διανέµει, χωρίς 
αντάλλαγµα, στους µετόχους ανάλογα µε τις κατεχόµενες από κάθε 
µέτοχο µετοχές. 

•   Μερίσµατα σε περιουσιακά στοιχεία: πρόκειται για µερίσµατα που 
καταβάλλεται µε άλλα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης έκτος από 
µετρητά. Τέτοια στοιχεία είναι συνήθως τα χρεόγραφα εκδόσεως άλλων 
επιχειρήσεων, εµπορεύµατα, οικόπεδα και άλλες επενδύσεις , τα οποία 
όµως παρουσιάζουν προβλήµατα κατά τη διανοµή. 

•   Μερίσµατα σε Scrip: στην αλλοδαπή έχει επινοηθεί η προσωρινή αναβολή 
της καταβολής του µερίσµατος στις περιπτώσεις που η εταιρία 
πραγµατοποιεί µεν κέρδη άλλα αντιµετωπίζει προσωρινή ταµιακή 
ρευστότητα. Έτσι εκδίδει και παραδίδει στους µετόχους αντί για µετρητά 
ένα πιστωτικό τίτλο, που περιλαµβάνει υπόσχεση της εταιρίας να 
καταβάλλει το πόσο που αναγράφεται στον τίτλο, συνήθως σε 
καθορισµένη ηµεροµηνία ή σε ηµεροµηνία που θα καθοριστεί 
µεταγενέστερα και το οποίο καλείται scrip.  

 

� Υπολογισµός µερίσµατος των µετόχων 

 



 - 103 -

 Το µέρισµα που υποχρεωτικά διανέµεται στους µετόχους καθορίζεται κατά 
δύο τρόπους: 

 

• Σε συνάρτηση µε το κεφάλαιο  

Από τα καθαρά κέρδη της χρήσεως κρατείται το απαιτούµενο ποσό διά τη 
καταβολή πρώτου µερίσµατος 6% τουλάχιστον επί του καταβεβληµένου 
εταιρικού κεφαλαίου 

• Σε συνάρτηση προς τα καθαρά κέρδη της χρήσεως 

Οι ανώνυµες εταιρίες υποχρεούνται να διανέµουν σε µετρητά στους µετόχους 
ποσοστό τουλάχιστον 35% επί των κερδών, µετά την αφαίρεση του τακτικού 
αποθεµατικού. 

 

� Πρώτο µέρισµα 

 Ο µέτοχος έχει δικαίωµα στα κέρδη που µένουν µετά την αφαίρεση της 
κρατήσεως για τακτικό αποθεµατικό. Επί του υπόλοιπου αυτού ο µέτοχος έχει 
δικαίωµα πόσου 6% επί του καταβεβληµένου ποσού της µετοχής του, εκτός αν 
το καταστατικό ορίζει µεγαλύτερο ποσοστό. 

 Εφόσον το καταστατικό της εταιρίας ή η απόφαση περί αυξήσεως του 
κεφαλαίου δεν αναφέρει τίποτα, σε περίπτωση όπου κατά τη διάρκεια της 
χρήσεως αυξηθεί το µετοχικό κεφάλαιο οι µέτοχοι δικαιούνται µέρισµα ανάλογο 
προς το χρόνο που διέρρευσε η µετοχή, από την καταβολή της µέχρι της λήξεως 
της χρήσης. Και αυτό γιατί το ποσό που ορίζει το καταστατικό είναι ετησίως 
βάσεως. 

 Για παράδειγµα: Α.Ε. είχε την 31/12/2010 κεφάλαιο 300.000€, από το οποίο 
το ½ καταβλήθηκε 1/07/2011 το πρώτο µέρισµα της χρήσεως 2011, σε 
περίπτωση πραγµατοποίησης κερδών, θα υπολογιστεί: 

300.000€ × 6% × 12/12 = 18.000€ 

300.000€ × 6% × 6/12 = 9.000€ 

Συνολικό µέρισµα:          27.000€ 
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 Αν το υπόλοιπο των κερδών δεν επαρκεί για να καταβληθεί ολόκληρο το 
µέρισµα, το δικαίωµα του µετόχου περιορίζεται στο υπόλοιπο των κερδών. Αν σε 
µία χρήση δεν αποµείνουν κέρδος, γιατί ολόκληρο απορροφήθηκε από την 
κράτηση για τακτικό αποθεµατικό και για φόρο εισοδήµατος της εταιρίας, ο 
µέτοχος δεν αποκτά δικαίωµα για το υπόλοιπο που αποµένει. 

 Ο µέτοχος κοινών ή µετοχών µε απλό προνόµιο δεν έχει δικαίωµα να 
αξιώσει να του καταβληθεί το µέρισµα που δεν έλαβε σε µία χρήση από τα κέρδη 
των επόµενων χρήσεων. Τέτοιο δικαίωµα έχει µόνο ο κάτοχος µετοχών µε 
συσωρευτικό προνόµιο. 

 Το δικαίωµα για το µέρισµα αποκτούν εξίσου όλοι οι µέτοχοι. Άλλα όταν 
υπάρχουν προνοµιούχοι αυτοί προηγούνται επί του µερίσµατος. Οι κοινοί 
µέτοχοι αποκτούν δικαίωµα για το µέρισµα µόνο µετά την ικανοποίηση του 
δικαιώµατος των προνοµιούχων και εφόσον υπολείπεται ποσό από το κέρδος 
που διανέµεται. 

 

6.10. ∆ιάθεση του υπολοίπου των κερδών 

 

� Καθορισµός του υπολοίπου των κερδών 

 

 Το υπόλοιπο των κερδών µετά τις κρατήσεις προκύπτει αν από το σύνολο 
των καθαρών κερδών αφαιρεθούν: 

• Η κράτηση για τακτικό αποθεµατικό 
• Ο φόρος εισοδήµατος επί της κρατήσεως για τακτικό αποθεµατικό 
• Η κράτηση για πρώτο µέρισµα στους µετόχους  

 Και διατίθεται κατά τους ορισµούς του καταστατικού. Το καταστατικό της 
εταιρίας θα πρέπει να καθορίζει τον τρόπο που διατίθεται το υπόλοιπο των 
κερδών. Επίσης είναι δυνατό το καταστατικό της εταιρίας να αναθέσει στη γενική 
συνέλευση των µετόχων την αρµοδιότητα να αποφασίσει για τη διάθεση του 
υπόλοιπου των κερδών. Σε περίπτωση οπού το καταστατικό δεν αναφέρεται 
στον τρόπο διανοµής του υπόλοιπου των κερδών, ούτε ορίζει όργανο, τότε 
αποφασίζει η γενική συνέλευση. Άλλα η γενική συνέλευση όµως δεν είναι 
απόλυτα ελεύθερη για την διανοµή του υπολοίπου των κερδών, γιατί η διανοµή 
πρέπει να εξυπηρετεί τους καταστατικούς σκοπούς της εταιρίας και όχι σκοπούς 
άσχετους µε το αντικείµενο της δράσεως της.  
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� Πρόσθετο µέρισµα 

 

 Το καταστατικό δυνατό να ορίζει ότι όλο ή τµήµα των κερδών, που αποµένει 
µετά την κράτηση για τακτικό αποθεµατικό και την κράτηση για την καταβολή του 
πρώτου µερίσµατος στους προνοµιούχους και κοινούς µετόχους, διανέµεται 
στους µετόχους. Είναι δυνατό, επίσης, η διανοµή προσθέτου µερίσµατος να 
αποφασιστεί από την τακτική γενική συνέλευση των µετόχων, όταν αυτή 
νοµιµοποιείται να αποφασίσει σχετικά. 

 Σε περίπτωση όπου η καταβολή του κεφαλαίου έγινε κατά τη διάρκεια της 
χρήσεως, το πρόσθετο µέρισµα υπολογίζεται ανάλογα προς το χρόνο που 
διέρρευσε από την καταβολή µέχρι τη λήξεως της χρήσης. Πάντως η γενική 
συνέλευση έχει αρµοδιότητα να αποφασίσει αν οι νέες µετοχές δικαιούνται 
πλήρως µέρισµα όσο και οι παλιές µετοχές ή µειωµένου µερίσµατος. Αρµόδιο 
όργανο να αποφασίσει τη διανοµή πρόσθετου µερίσµατος είναι η τακτική γενική 
συνέλευση.  

 

� ∆ιάθεση κερδών σε τρίτους  

 Σε περίπτωση όπου έχει αναθέτει στη γενική συνέλευση των µετόχων η 
διανοµή του υπόλοιπου των κερδών, η γενική συνέλευση µπορεί να αποφασίσει 
τη διάθεση κερδών τρίτους.  

 Τρίτοι είναι πρόσωπα που δεν έχουν δικαίωµα στα κέρδη της εταιρίας ούτε 
από το καταστατικό ούτε από κάποια σύµβαση µεταξύ αυτών και της εταιρίας. Αν 
υπάρχει σχετική σύµβαση, έχουµε παραχώρηση κερδών σε τρίτους και όχι 
διάθεση κερδών σε τρίτους. Σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει ούτε 
καταστατική ούτε συµβατική υποχρέωση της εταιρίας για διάθεση κερδών στους 
τρίτους, άλλα η γενική συνέλευση των µετόχων προβαίνει στη διάθεση αυτή. 

 Για διάθεση κερδών προς τρίτους µιλάµε µόνο µετά τον προσδιορισµό των 
καθαρών κερδών της χρήσεως. Τα διατιθέµενα στους τρίτους ποσά δεν 
αποτελούν «εταιρικό βάρος», έξοδο της χρήσης, άλλα αντλούνται από τα καθαρά 
κέρδη της χρήσεως. Για παράδειγµα : η γενική συνέλευση των µετόχων 
αποφασίζει να ενισχύσει το ασφαλιστικό επικουρικό ταµείο του προσωπικού της, 
διαθέτοντας ορισµένο πόσο από τα κέρδη της χρήσεως. Η εταιρία δεν έχει 
υποχρέωση ούτε από το καταστατικό ούτε από σύµβαση να προβεί στη διάθεση 
κερδών στους οργανισµούς αυτούς. 
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Κεφάλαιο 7ο : Πρακτικό µέρος  
 
 
 

7.1. Παράδειγµα Α.Ε. 

 

 Στις 01/01/2011 ιδρύεται επιχείρηση µε την επωνυµία ''ΒΗΤΑ Α.Ε.'' και µε 
αντικείµενο δραστηριότητας, παραγωγή και πώληση ψυγείων, αγορά και 
µεταπώληση συσκευών από ηλεκτρικές κουζίνες. 
 
Στο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισµού, ο αρχικός Ισολογισµός της Α.Ε. είναι: 
 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ                    ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ                     ΠΑΘΗΤΙΚΟ 
 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ                                              Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
 
∆ιαθέσιµα 
38. Ταµείο                          60000                           40. Κεφάλαιο             60000 
 
 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 60000                       ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 60000 
 
 
 
 
 
 
 
 Κατά τη διάρκεια του έτους 2011 πραγµατοποιήθηκαν τα παρακάτω 
λογιστικά γεγονότα: 
 

• Γεγονός 5/1/2011 
 
1. Πλήρωσε στην Β΄ ∆.Ο.Υ. Χανίων µε το ∆.Ε.10 για φόρο συγκέντρωσης 
κεφαλαίου το 1% του κεφαλαίου. 
2. Πλήρωσε στο ταµείο Νοµικών ΑΠΟ∆.20 ποσό ίσο µε το 0,5% του κεφαλαίου. 
3. Πλήρωσε στο ταµείο Πρόνοιας δικηγόρων ΑΠΟ∆.15 ποσό ίσο µε το 1% του 
κεφαλαίου. 
4. Πλήρωσε στο επιµελητήριο για εγγραφή της εταιρείας 50€ 
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.  
 
 
ΚΩ∆ 5/1/2011 ΒΟΗΘ/ΚΑ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 
16 Ασώµατες 

ακινητοποιήσεις & 
έξ. πολ. απ. 

 1550 
 

 

16.10 Έξοδα ίδρυσης & 
πρώτης εγκτ 

1550   

16.10.000 Έξοδα ίδρυσης & 
πρώτης εγκτ 

1550   

 Φόρος 
συγκέντρωσης 
κεφαλαίου 

600 
 

  

 Ταµείο νοµικών 300 
 

  

 Ταµείο πρόνοιας 600 
 

  

 Εγγραφή στο 
επιµελητήριο 

50   

38 Χρηµατικά∆ιαθέσιµα   1550 
 

38.00 Ταµείο 1550   
38.00.000 Ταµείο επιχείρησης 1550 

 
  

 Πληρωµή αρχικών 
εξόδων 

   

 
  

• Γεγονός 7/1/2011 
 

Η επιχείρηση αγοράζει 10 τόνους σίδηρο (α΄ύλη) µε τιµή 5€/ κιλό συν 23% ΦΠΑ 
από την "ΜΕΤΑΛΛΟ Α.Ε." µε πίστωση µε το Τ∆Α Νο 15. 
 
 
ΚΩ∆ 7/1/2011 ΒΟΗΘ/ΚΑ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 
24 Πρώτες & 

βοηθητικές ύλες 
 50000  

24.01 Αγορές χρήσης 50000   
24.01.023 Αγορές χρήσης µε 

23% 
50000   

54 Υποχρ.από φόρους-
τέλη 

 1150  

54.00 ΦΠΑ 1150   
54.00.223 ΦΠΑ αγορών µε 

23% 
1150   
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50 Προµηθευτές   51150 
50.00 Προµηθευτές 

εσωτερικού 
51150   

50.00.00 "ΜΕΤΑΛΛΟ Α.Ε.'' 51150   
 Αγορά πρώτων 

υλών ως Τ∆Α Νο 
15/7-1- 
2011 
'ΜΕΤΑΛΛΟ Α.Ε." 
 

   

 
• Γεγονός 08/1/2011 

 
Η επιχείρηση αγοράζει δύο φιάλες οξυγόνου (αναλώσιµο υλικό) µε τιµή 250€ την 
µία συν 23% ΦΠΑ από την "Μαρινάκης Ο.Ε." το µισό µετρητοίς και το υπόλοιπο 
µε πίστωση µε το Τ∆Α Νο 32. 
 
 
ΚΩ∆ 08/1/2011 ΒΟΗΘ/ΚΑ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 
25 Αναλώσιµα υλικά  500  
25.01 Αγορές χρήσης 500   
25.01.023 Αγορές χρήσης µε 

23% 
500   

54 Υποχρ. από 
φόρους-τέλη 

 115  

54.00 ΦΠΑ 115   
54.00.223 ΦΠΑ αγορών µε 

23% 
115   

50 Προµηθευτές   307,5 
50.00 Προµηθευτές 

εσωτερικού 
307,5   

50.00.001 "Μαρινάκης Ο.Ε." 307,5   
38 Χρηµατικά 

διαθέσιµα 
  307,5 

38.00 Ταµείο 307,5   
38.00.000 Ταµείο επιχείρησης 307,5   
 Αγορά αναλ. Υλ. ως 

Τ∆Α Νο32/08-1-
2011 
"Μαρινάκης Ο.Ε." 
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• Γεγονός 10/1/2011 
 

Η επιχείρηση πούλησε µε πίστωση 100 ηλεκτρικές κουζίνες χονδρικά 
(εµπορεύµατα) στον "Στεφανάκη ΟΕ", προς 3000€ την κάθε µια συν 23% ΦΠΑ 
µε το Τ∆Α Νο35. 
 
 
 
ΚΩ∆ 10/1/2011 ΒΟΗΘ/ΚΑ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 
30 Πελάτες  369000  
30.00. Πελάτες εσωτερικού 369000   
30.00.000 "Στεφανάκης ΟΕ" 369000   
70 Πωλήσεις 

εµπορευµάτων 
  300000 

70.00 Πωλήσεις 
εσωτερικού 

300000   

70.00.023 Πωλ.χονδρικής 300000   
54 Υποχρεώσεις από 

φόρους –τέλη 
  69000 

54.00 ΦΠΑ 69000   
54.00.723 ΦΠΑ πωλήσεων µε 

23% 
69000   

 Ηλεκτρικές κουζίνες 
στον "Στεφαν. ΟΕ" 
ως Τ∆Α Νο35/10-1-
2011 

   

 
 
 
 
 

• Γεγονός 11/1/2011 
 
Η επιχείρηση αγόρασε από SATO έπιπλα αξίας 4000€ συν ΦΠΑ 23% µε το Τ∆Α 
Νο38, καθώς επίσης Η/Υ από MICROSOFT OFFICE ΑΕ αξίας 1500€ συν ΦΠΑ 
23%µε το Τ∆Α Νο41, η πληρωµή γίνεται µε γραµµάτια λήξης 5/4/11 και 10/3/11, 
αντίστοιχα. 

 
 
 

ΚΩ∆ 11/1/2011 ΒΟΗΘ/ΚΑ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 
14 Έπιπλα & λοιπός 

εξοπλισµός 
 5500  

14.00 Έπιπλα 4000   



 - 110 -

14.00.00 Έπιπλα γραφείων 4000   
14.03 Η/Υ & ηλεκτρονικά 

συστήµατα 
1500   

14.03.00 Η/Υ 1500   
54 Υποχρεώσεις από 

φόρους-τέλη 
 1265  

54.00 ΦΠΑ 1265   
54.00.123 ΦΠΑ αγορών 

παγίων 
1265   

51 Γραµµάτια 
πληρωτέα 

  6765 

51.00 Γραµµάτια 
πληρωτέα 

6765   

51.00.000 Γραµµ. σε SATO 4920   
51.00.001 Γραµµ. σε 

MICR.OFF 
1845   

 Αγ.επ.ως Τ∆ΑΝο38 
µε γρ.Λ.5/4/11 & 
αγ.Η/Υ ως 
Τ∆ΑΝο41 µε 
γρ.Λ.10/3/11 
 

   

 
 
 
• Γεγονός 12/1/11 

 
Ο Χίος Αργύρης (λογιστής) θα ταξιδέψει στην Αθήνα, µε σκοπό να διευθετήσει 
µια συµφωνία ψυγείων. Ο χρόνος απουσίας του από την επιχείρηση θα είναι 
τριήµερος. Έστω ότι θα απουσιάσει Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Ζήτησε 
προκαταβολή 500€. 
 
 
ΚΩ∆ 12/1/2011 ΒΟΗΘ/ΚΑ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 
35 Λογ/µοί 

διαχειρ.προκατ. & 
πιστώσεων 

 500  

35.01 01 Προσωπικό-
λογ/µοί προς 
απόδοση 

500   

35.01.000 Χίος Αργύρης 500   
38 Χρηµατικά διαθ   500 
38.00 Ταµείο 500   
38.00.000 Ταµείο επιχ/σης 500   
 Καταβολή αµοιβής 

εκτός έδρας στον 
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Χίο Αργύρη. 
 

 
Σύµφωνα µε την µισθοδοσία του µηνός Ιανουαρίου οι ηµερολογιακές εγγραφές 
έχουν ως εξής: 
 
 
ΚΩ∆ 12/1/2011 ΒΟΗΘ/ΚΑ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 
64 ∆ιάφορα έξοδα  1448  
64.01 Έξοδα ταξιδιών 1448   
64.01.000 Έξοδα 

ταξ.εσωτ.χωρίς 
ΦΠΑ & χωρίς 
παρακράτηση 
φόρου 
 

1150   

64.01.001 Έξοδα ταξ. εσωτ. 
χωρίς ΦΠΑ 
& µε παρακράτηση 
φόρου 
 

298   

35 Λογ/µοί 
διαχ.προκατ. & 
πιστώς 

  500 

35.01 Προσωπικό-λογ/µοί 
προς απόδ. 

500   

35.01.000 Χίος Αργύρης 500   
53 Πιστωτές διάφοροι   861,58 
53.00 Αποδοχές προσωπ. 

Πληρωτέες 
861,58   

53.00.000 Αποδοχές εκτός 
έδρας 

861,58   

54 Υποχρεώσεις από 
φόρους –τέλη 

  86,42 

54.03 Φόροι-τέλη αµοιβών 
προσωπ. 

86,42   

54.03.001 Φόρος αµοιβών 
εκτός έδρας Αµοιβή 
& έξοδα εκτός έδρας 
Χίου Αργ. 
 

86,42   

 Αµοιβή & έξοδα 
εκτός έδρας Χίου 
Αργ. 
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ΚΩ∆ 12/1/2011 ΒΟΗΘ/ΚΑ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 
53 Πιστωτές διάφοροι  861,58  
53.00 Αποδοχές προσωπ. 

Πληρωτέες 
861,58   

53.00.000 Αποδοχές εκτός 
έδρας 

861,58   

38 Χρηµατικά διαθ   861,58 
38.00 Ταµείο 861,58   
38.00.000 Ταµείο επιχ/σης 861,58   
 Καταβολή στον Χίο 

αµοιβ. εκτός έδρ. 
 

   

 
 
 
 
 

� Εγγραφές Τακτοποίησης 
 

1. Υπολογισµός και εγγραφές αποσβέσεων 
Στο τέλος κάθε χρόνου γίνεται και υπολογισµός των αποσβέσεων των πάγιων 
περιουσιακών στοιχείων. Έστω, ότι τα ποσοστά για τον υπολογισµό των 
αποσβέσεων των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης που εξετάζουµε για 
το έτος 20011 είναι τα εξής: 
• 15% ποσοστό απόσβεσης για το λογαριασµό 14 Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός 
• 20% ποσοστό απόσβεσης για το λογαριασµό 13 Μεταφορικά Μέσα 
Όσον αφορά το λογαριασµό 16.10, αποσβένεται είτε εφάπαξ κατά το έτος της 
πραγµατοποίησής τους, είτε τµηµατικά και ισόποσα, µέσα σε µια πενταετία. 
Εµείς θα την κάνουµε τµηµατικά, οπότε έχουµε: 1550/5 έτη=310/έτος 
 
α) Σύµφωνα µε τα πιο πάνω ποσοστά, οι αποσβέσεις για το έτος 2011 
υπολογίζονται ως εξής: 
 
13                          Μεταφορικά µέσα 
13.02.000              Αυτοκίνητα φορτηγά                25000*20%=5000€ αποσβέσεις 
14                         Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός 
14.00.000             Έπιπλα γραφείου                         4000*15%=600€ αποσβέσεις 
14.03.000              Ηλεκτρονικοί υπολογιστές           1500*15%=225€ αποσβέσεις 
                              Σύνολο                                        5500*15%=825€ αποσβέσεις 
16                         Ασώµατες ακινητοποιήσεις και έξοδα 
                             πολυετούς απόσβεσης 
16.10.000             Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκ.        1550/5=310€ αποσβέσεις 
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Στη συνέχεια µε τα αντίστοιχα ποσά των αποσβέσεων γίνεται στο ηµερολόγιο 
εγγραφών ισολογισµού, η ακόλουθη εγγραφή: 
 
 
ΚΩ∆ 12/1/2011 ΒΟΗΘ/ΚΑ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 
66 Αποσβέσεις πάγιων 

στοιχείων 
ενσωµατοµ. 
στο λειτουργικό 
κόστος 

 6135  

66.03 Αποσβ. 
µεταφορικών µέσων 

5000   

66.03.002 Αποσβ. 
αυτοκινήτων-
φορτηγών 

5000   

66.04 Αποσβ.επίπλων & 
λοιπ. Εξοπλ 

825   

66.04.000 Αποσβέσεις 
επίπλων 

600   

66.04.003 Αποσβέσεις Η/Υ 225   
66.05 Αποσβ.ασώµατων 

ακινητοποιήσεων & 
εξόδων πολυετούς 
απόσβεσης 
 

310   

66.05.010 Αποσβ.εξ.ίδρυσης & 
α΄εγκατάστ 

310   

13 Μεταφορικά µέσα   5000 
13.99 Αποσβεσµένα 

µεταφ.-µέσα 
5000   

13.99.002 Αποσβεσµ. 
φορτηγά-αυτοκίν 

5000   

14 Έπιπλα & λοιπός 
εξοπλισµός 

  825 

14.99 Αποσβ.έπιπλα & 
λοιπ. Εξοπλ 

825   

14.99.000 Αποσβεσµένα 
έπιπλα 

600   

14.99.003 Αποσβεσµένοι Η/Υ 225   
16 Ασώµατες 

ακινητοποιήσεις & 
έξοδα πολυετούς 
απόσβεσης 

  310 

16.99 Αποσβεσµ. 310   
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ασώµατες ακινητοπ. 
& έξοδα 
πολυετούς 
απόσβεσης  
 

16.99.010 Αποσβ.έξοδα ίδρ.& 
α' εγκατ 

310   

 Υπολογισµός 
αποσβέσεων ετος 
2011 
 

   

 
 
 

� Προσδιορισµός των αποτελεσµάτων χρήσης (λογιστικά) 
 

 
ΚΩ∆.               31/12/2011                               ΒΟΗΘ/ΚΑ      ΧΡΕΩΣΗ   ΠΙΣΤΩΣΗ 
80                    Γενική εκµετάλλευση                                          450500 
80.00               Λογ/µός γενικής εκµετάλλευσης    450500 
80.00.000        Λογ. γεν. εκµετάλ. χρήσης 2011    450500 
20                    Εµπορεύµατα                                                                              
400000 
20.01               Αγορές χρήσης                              400000 
20.01.023        Αγορές εµπ/των ΦΠΑ 23%            400000 
24                    Πρώτες & βοηθητικές ύλες                                                          
50000 
24.01               Αγορές χρήσης                                50000 
24.01.023        Αγορές χρήσης µε 23%                   50000 
25                    Αναλώσιµα υλικά                                                                            
500 
25.01               Αγορές χρήσης                                    500 
25.01.023        Αγορές χρήσης µε 23%                       500 
                 Μεταφορά αγορών στο λογ/σµό γεν. 
                 εκµετάλ. χρήσης 2007 (80.00.000) 
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ΚΩ∆.              31/12/2011                                ΒΟΗΘ/ΚΑ     ΧΡΕΩΣΗ    ΠΙΣΤΩΣΗ 
80                   Γενική εκµετάλλευση                                       35819,24 
80.00             Λογ/µός γενικής εκµετάλλευσης     35819,24 
80.00.000      Λογ. γεν. εκµετάλ. χρήσης 2011     35819,24 
60                  Αµοιβές & έξοδα προσωπικού                                                     
22536,24 
60.00             Αµοιβές έµµισθου προσωπικού        17400 
60.00.000      Τακτικές αποδοχές                            17400 
60.03             Εργοδ.εισ/ρές & επιβαρ.έµµ.πρ.       5136,24 
60.03.000      Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ                5136,24 
61                  Αµοιβές & έξοδα τρίτων                                                                
2000 
61.00             Αµοιβές & έξοδα ελεύθ.επαγγ.              2000 
                      υποκείµενες σε παρακράτηση 
                      φόρου εισοδήµατος 
61.00.000      Αµοιβή δικ.απαλ/νου του ΦΠΑ              2000 
62                  Παροχές Τρίτων                                                                                
2300 
62.00             Ηλεκτρ. Ρεύµα Παραγωγής                   1500 
62.00.000      Ηλεκτρ. Ρεύµα Παρ.∆ιαδικ.                   1500 
62.03             Τηλεπικοινωνίες                                      800 
62.03.000      Τηλεφωνικά ΟΤΕ                                    800 
64                  ∆ιάφορα έξοδα                                                                                  
2848  
64.01             Έξοδα ταξιδίων                                     1448 
64.01.000      Έξοδα ταξ.εσωτ.χωρίς ΦΠΑ                 1150 
                      & χωρίς παρακράτηση φόρου 
64.01.001      Έξοδα ταξ. εσωτ. χωρίς ΦΠΑ                 298 
                      & µε παρακράτηση φόρου 
64.02             Έξοδα προβολής & διαφήµησης          1000 
64.02.003      ∆ιάφ.απο λοιπά µέσα ενηµέρ.              1000 
64.07             Έντυπα και γραφική ύλη                         400 
64.07.003       Γραφ. ύλη & λοιπά υλικά γραφ.             400 
66                  Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων ενσωµατ.στο 
                      λειτουργ. κόστος                                                                                
6135 
66.03             Αποσβ. µεταφορικών µέσων               5000 
66.03.002      Αποσβ. αυτοκινήτων-φορτηγών          5000 
66.04             Αποσβ.επίπλων & λοιπ. εξοπλ.             825 
66.04.000      Αποσβέσεις επίπλων                             600 
66.04.003      Αποσβέσεις Η/Υ                                     225 
66.05             Αποσβ.ασώµατων ακινητοπ. & εξόδων 
                       πολυετούς απόσβεσης                         310 
66.05.010      Αποσβ.εξ.ίδρυσης & α΄εγκατ.                310 
                      Μεταφορά εξόδων στο λογ. 
                      Γεν.εκµετάλ. χρήσ. 2011 (80.00.000) 
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31/12/2011 
70                 Πωλήσεις εµπορευµάτων                                          525000 
70.00            Πωλήσεις εσωτερικού                     525000 
70.00.023     Πωλ. χονδρικής µε 23%                 525000 
71                 Πωλ. προϊόντων έτοιµων & ηµιτ.                               445000 
71.00            Πωλ. προϊόντων στο εσωτερικό     445000 
71.00.023    Πωλ. προϊόντων χονδρ. µε 23%     445000 
80                 Γενική εκµετάλλευση                                                                     
970000 
80.00            Λογ/µός γενικής εκµετάλλευσης   970000 
80.00.000     Λογ. γεν. εκµετάλ. χρήσης 2011   970000 
                     Μεταφ.των πωλήσεων στο λογ. γεν. 
                     εκµετάλ. χρήσης 2011 (80.00.000.) 
 
 
 
 
 
 
ΚΩ∆.          31/12/2011                               ΒΟΗΘ/ΚΑ        ΧΡΕΩΣΗ     ΠΙΣΤΩΣΗ 
80                Γενική εκµετάλλευση                                         483680,76 
80.00           Λογ/µός γενικής εκµετάλλευσης      483680,76 
80.00.000    Λογ. γεν. εκµετάλ. χρήσης 2011     483680,76 
80                Γενική εκµετάλλευση                                                           483680,76 
80.00           Λογ/µός γενικής εκµετάλευσης       483680,76 
80.00.001    Καθαρά κέρδη εκµετάλ. 2011         483680,76 
                    Προσδιορ. καθαρών κερδών εκµετάλ. 
 
 

31/12/2011 
80                Γενική εκµετάλλευση                                             483680,76 
80.00           Λογ/µός γενικής εκµετάλλευσης      483680,76 
80.00.001    Καθαρά κέρδη εκµετάλ. 2011          483680,76 
80                Γενική εκµετάλλευση                                                                       
483680,76 
80.01           Μικτά αποτ/τα εκµετάλευσης           483680,76 
80.01.000    Μικτά αποτ/τα εκµετ. 2011              483680,76 
                    Μεταφορά καθαρών κερδών στα µικτά 
                    αποτ/τα εκµετάλ. 2011 (80.01.000) 
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31/12/2011 
80                Γενική εκµετάλευση                                                 35819,24 
80.02           Έξοδα µη προσδ. των µικτών απ/των 35819,24 
80.02.000    Έξοδα διοικητικής λειτουργείας            21491,54 
80.02.002    Έξοδα λειτουργίας διάθεσης                14327,7 
80                Γενική εκµετάλευση                                                  35819,24 
80.01           Μικτά αποτ/τα εκµετάλευσης                35819,24 
80.01.000    Μικτά αποτ/τα εκµετάλ. 2011                35819,24 
                    Έξοδα µη προσδιοριστικά των µικτών 
                     Αποτελεσµάτων 
 
 

31/12/2011 
80               Γενική εκµετάλλευση                                              519500 
80.01          Μικτά αποτ/τα εκµετάλλευσης            519500 
80.01.000   Μικτά αποτ/τα εκµετάλ. 2011             519500 
80               Γενική εκµετάλευση                                                                       
519500 
80.01          Μικτά αποτ/τα εκµετάλευσης            519500 
80.01.001   Μικτά κέρδη εκµετάλ. 2011               519500 
                   Προσδιορισµός µικτών κερδών 2011 
 
 
ΚΩ∆.         31/12/2011                                   ΒΟΗΘ/ΚΑ       ΧΡΕΩΣΗ    ΠΙΣΤΩΣΗ 
80              Γενική εκµετάλευση                                                 519500 
80.01         Μικτά αποτ/τα εκµετάλευσης             519500 
80.01.001  Μικτά κέρδη εκµετάλ. 2011               519500 
86              Αποτελέσµατα χρήσης                                                               519500 
86.00         Αποτελέσµατα εκµετάλευσης            519500 
86.00.000 Μικτά κέρδη εκµετάλ.                         519500 
                  Μεταφορά των κερδών από τον λογ. 
                  80.01.001 στο λογ/σµό 86.00.000 
 
                 

31/12/2011 
86             Αποτελέσµατα χρήσης                                            35819,24 
86.00        Αποτελέσµατα εκµετάλευσης               35819,24 
86.00.002 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας             21491,54 
86.00.004 Έξοδα λειτουργίας διάθεσης               14327,7 
80              Γενική εκµετάλευση                                                                 35819,24 
80.02         Έξοδα µη προσδ. µικτών απ/των        35819,24 
80.02.000  Έξοδα διοικητικής λειτουργείας           21491,54 
80.02.002  Έξοδα λειτουργίας διάθεσης               14327,7 
                 Μεταφορά του λογ.80.02 στο λογ.86 
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31/12/2011 
86             Αποτελέσµατα χρήσης                                            35819,24 
86.99        Καθαρά αποτ/τα χρήσης                       35819,24 
86.99.000 Καθαρά αποτ/τα χρήσης 2011              35819,24 
86             Αποτελέσµατα χρήσης                                                             35819,24 
86.00        Αποτελέσµατα εκµετάλευσης                35819,24 
86.00.002 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας              21491,54 
86.00.004 Έξοδα λειτουργίας διάθεσης                14327,7 
                  Μεταφορά του λογ. 86.00.002 & 
                  86.00.004 στο λογ/σµό 86.99.000 
 
                  
 

31/12/2011 
86             Αποτελέσµατα χρήσης                                          519500 
86.00        Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης           519500 
86.00.000 Μικτά κέρδη εκµετάλ.                         519500 
86             Αποτελέσµατα χρήσης                                                           519500 
86.99        Καθαρά αποτ/τα χρήσης                    519500 
86.99.000 Καθαρά αποτ. χρήσης 2011              519500 
                 Μεταφορά του λογ. 86.00.000 
                 στο λογ/σµό 86.99.000 
 
ΚΩ∆.         31/12/20011                       ΒΟΗΘ/ΚΑ                ΧΡΕΩΣΗ     ΠΙΣΤΩΣΗ 
86             Αποτελέσµατα χρήσης                                        483680,76 
86.99        Καθαρά αποτ/τα χρήσης                  483680,76 
86.99.000 Καθαρά αποτ/τα χρήσης 2011         483680,76 
88             Αποτ/τα προς διάθεση                                                           483680,76 
88.00        Καθαρά αποτ/τα χρήσης                  483680,76 
88.00.000 Καθαρά κέρδη χρήσης 2011            483680,76 
                 Μεταφορά του λογαριασµού 
                 86.99.000 στο λογ/σµό 88 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Από το σύνολο των εξόδων της οµάδας 6 
το 60% αφορά τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας και 
το 40% αφορά έξοδα λειτουργίας διάθεσης. 
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ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ 
 
Απογραφή 31/12/2011 
                                                                                             Αναλυτική        Συγκεντρωτική 
                                                                                                στήλη                   στήλη 
                                                                                                                      
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
13 Μεταφορικά µέσα                                                                            20000,00 
13.02.000 Αυτοκίνητα-φορτηγά                                   25000,00 
µείον 
13.99.002 Αποσβ/να αυτοκίνητα-φορτηγά                   -5000,00 
14 Έπιπλα & λοιπός εξοπλισµός                                                            4675,00 
14.00.000 Έπιπλα γραφείου                                          4000,00 
14.03.000 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές                             1500,00 
µείον 
14.99.000 Αποσβεσµένα έπιπλα                                    -600,00 
14.99.003 Αποσβεσµένοι Η/Υ                                         -225,00 
16 Ασώµατες ακινητοποιήσεις                                                                1240,00 
16.10.000 Έξοδα ίδρυσης & α΄εγκατ/σης                       1550,00 
µείον 
16.99.010 Αποσβ/να εξ. ίδρ. & α΄εγκ/σης                         -310,00 
Σύνολο ακινητοποιήσεων                                                                        25915,00 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ 
α) Αποθέµατα 
20 Εµπορεύµατα                                                                                                         
0,00 
20.01.019 Αγορά εµπ/των µε ΦΠΑ 23%                                     0,00 
24 Πρώτες & βοηθητικές ύλες 
24.01.019 Αγορές χρήσης µε ΦΠΑ 23%                                     0,00 
25 Αναλώσιµα υλικά 
25.01.019 Αγορές χρήσης µε ΦΠΑ 23%                                     0,00 
β) Απαιτήσεις 
30 Πελάτες                                                                                              296230,00 
30.00.000 Στεφανάκης Ο.Ε.                                                157000,00 
30.00.001 Χρυσαφάκης Ο.Ε.                                              114240,00 
30.00.002 Φραγκεδάκης Ο.Ε.                                               24990,00 
31 Γραµµάτια εισπρακτέα                                                                       147560,00 
31.00.000 Γραµµ.Χρυσαφάκης Λ.3/4/11                               76160,00 
31.00.001 Γραµµ.Φραγκεδάκης Λ.20/4/11                            71400,00 
33 Χρεώστες διάφοροι                                                                            484388,12 
33.00.000 Πρ/βολή στον Χίο Αργύρη                                            0,00 
33.00.001 Πρ/βολή στον Χρήστου Γεωρ.                                      0,00 
33.03.000 Μέτοχος Κ. Μαυράκης                                                  0,00 
33.03.001 Μέτοχος Χ. Σκαράκης                                                   0,00 
33.03.002 Μέτοχος Θ. Βροντάκης                                                 0,00 
33.03.003 Μέτοχος Α. Αποστολάκης                                             0,00 
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33.13.000 Προκαταβολή φόρου εισοδηµ.                              78598,12 
33.90.000 Επιταγή εισπρ. Σταµέλου Ο.Ε.                            291550,00 
33.90.001 Επιταγή εισπρ. ΧρυσαφάκηςΟ.Ε.                       114240,00 
35 Λογ.διαχ.-προκατ. & πιστώσεων                                                                 0,00 
35.01.000 Χίος Αργύρης                                                                                   0,00 
Σύνολο κυκλοφορούντος                                                                         928178,12 
∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ 
38 Ταµείο                                                                                                344431,88 
38.00.000 Χρηµατικά διαθέσιµα                                           344431,88 
Σύνολο διαθεσίµων                                                                                 344431,88 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ                                                                    1298525,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΑΘΗΤΙΚΟ 
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 
40 Κεφάλαιο                                                                                              60000,00 
40.00.000 Κατ/µένο µετοχικό κεφάλαιο                                 60000,00 
40.02.000 Οφειλόµενο µετοχικό κεφάλαιο                                     0,00 
41 Αποθ/κά-διαφορές αναπ/γής                                                              242138,03 
41.02.000 Τακτικό αποθεµατικό επιχ/σης                              18138,03 
41.05.000 Έκτακτο αποθεµατικό επιχ/σης                           224000,00 
42 Αποτελέσµατα εις νέο                                                                                  4,65 
42.00.001 Υπόλοιπο κερδών χρήσης 2011                                   4,65 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων                                                                         302142,68 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
50 Προµηθευτές                                                                                      491172,50 
50.00.000 Μέταλλο Α.Ε.                                                         59500,00 
50.00.001 Μαρινάκης Ο.Ε.                                                         297,50 
50.00.002 ΤΟΥΟΤΑ                                                                14875,00 
50.00.003 ΗΛ.ΣΥΘ. Α.Ε.                                                      416500,00 
51 Γραµµάτια πληρωτέα                                                                             7735,00 
51.00.000 Γραµµ. σε SATO Λ.5/4/11                                       4760,00 
51.00.001 Γραµµ. σε Microsoft Λ.10/3/11                                1785,00 
51.00.002 Γραµµ. σε COSMOS Λ.14/3/11                               1190,00 
53 Πιστωτές διάφοροι                                                                             194992,89 
53.00.000 Αποδοχές εκτός έδρας                                                   0,00 
53.00.001 Αποδ. πληρ. διοικ. υπαλλήλων                                      0,00 
53.01.000 Μερίσµατα ανώνυµων µετοχών                           120617,89 
53.08.000 Παπαδόπουλος Νικόλαος 0,00 
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53.90.000 Επιταγή πληρ/τέα στην ΤΟΥΟΤΑ                          14875,00 
53.90.001 Επιταγή πληρ/τέα στην ΗΛ.ΣΥΘ.                          59500,00 
54 Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη                                                         294244,29 
54.00.119 ΦΠΑ αγορών παγίων µε 23%                                        0,00 
54.00.219 ΦΠΑ αγορών µε 23%                                                     0,00 
54.00.609 ΦΠΑ δαπανών µε 13%                                                  0,00 
86    
54.00.619 ΦΠΑ δαπανών µε 23%                                                  0,00 
54.00.719 ΦΠΑ πωλήσεων µε 23%                                                0,00 
54.00.999 Απόδοση εκκαθάριση ΦΠΑ                                    92357,00 
54.03.000 Φόρος µισθωτών υπηρεσιών                                   1882,56 
54.03.001 Φόρος από αµοιβές εκτός έδρας                                  86,42 
54.04.000 Φόρος αµοιβών ελεύθερων επαγ.                                               400,00 
54.07.000 Φόρος εισοδ. χρήσης 2011                                             0,00 
54.08.000 Λογ. εκκ/σης φόρων χρήσ.2011                            199518,31 
55 Ασφαλιστικοί οργανισµοί                                                       8237,64 
55.00.000 Λογ. τρέχουσας κίνησης ΙΚΑ                                                     8237,64 
Σύνολο υποχρεώσεων                                                                           996382,32 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ                                                                        1298525,00 
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2011 ΒΗΤΑ Α.Ε. 
 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ                           Αξία κτήσης        Απ/σεις  Αναπόσβ. Αξία       
 
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 
13 Μεταφορικά µέσα                                25000,00          5000,00        20000,00 
14 Έπιπλα & λοιπός εξοπλισµός               5500,00            825,00          4675,00 
16 Ασώµατες ακινητοποιήσεις                   1550,00            310,00          1240,00 
Σύνολο πάγιου ενεργητικού                     32050,00          6135,00        25915,00 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
α) Αποθέµατα 
20 Εµπορεύµατα                                                                                            0,00 
24 Πρώτες & βοηθητικές ύλες                                                                        0,00 
25 Αναλώσιµα υλικά                                                                                       0,00 
β) Απαιτήσεις 
30 Πελάτες                                                                                            296230,00 
31 Γραµµάτια εισπρακτέα                                                                     147560,00 
33 Χρεώστες διάφοροι                                                                         484388,12 
35 Λογ. διαχ. προκ.& πιστώσεων                                                                   0,00 
Σύνολο κυκλοφορούντος                                                                      928178,12 
∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ 
38 Χρηµατικά διαθέσιµα                                                                        344431,88 
Σύνολο διαθεσίµων                                                                               344431,88 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ                                                                   1298525,00 
 
 
ΠΑΘΗΤΙΚΟ 
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
40 Κεφάλαιο                                                                                             60000,00 
41 Αποθεµατικά                                                                                      242138,03 
42 Αποτελέσµατα εις νέον                                                                                4,65 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων                                                                        302142,68 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
50 Προµηθευτές                                                                                      491172,50 
51 Γραµµάτια πληρωτέα                                                                             7735,00 
53 Πιστωτές διάφοροι                                                                             194992,89 
54 Υποχ/σεις από φόρους-τέλη                                                              294244,29 
55 Ασφαλιστικοί οργανισµοί                                                                       8237,64 
Σύνολο υποχρεώσεων                                                                           996382,32 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ                                                                       1298525,00 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 
31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ) 
 
                                                                                             
 
                                                                                                   Ποσά κλειόµενης 
Αποτελέσµατα εκµετάλευσης                                                    χρήσης 2011                                                         
 
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) έτοιµ. προϊόντων                               445000,00 
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) εµπορευµάτων                                  525000,00 
Μείον Κόστος πωληθέντων                                                            -450500,00 
Μικτά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµετάλευσης                                     519500,00 
Μείον Έξοδα διοικητικής λειτουργίας                                                -21491,54 
Μείον Έξοδα λειτουργίας διάθεσης                                                  -14327,70 
Καθαρά κέρδη χρήσης (προ φόρων)                                             483680,76 
 
Κόστος Πωληθέντων= Αρχικό Απόθεµα+Αγορές-Τελικό Απόθεµα 
Κόστος Πωληθέντων= 0+450500-0 
Κόστος Πωληθέντων= 450500 
 
 
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
                                                                                                   Ποσά κλειόµενης 
                                                                                                     χρήσης 2011 
 
 
Καθαρά αποτελέσµατα χρήσης                                                     483680,76 
Μείον φόρος εισοδήµατος                                                               -120920,19 
Κέρδη προς διάθεση                                                                       362760,57 
 
Η διάθεση των κερδών, γίνεται ως εξής: 
 
Τακτικό αποθεµατικό                                                                           18138,03 
Πρώτο µέρισµα                                                                                  120617,89 
Ειδικά & έκτακτα αποθεµατικά                                                           224000,00 
Υπόλοιπο κερδών εις νέο                                                                            4,65 
ΣΥΝΟΛΟ                                                                                           362760,57 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ 
31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ) 
 
                                                                                               Ποσά κλειόµενης 
ΧΡΕΩΣΗ                                                                                    χρήσης 2011 
 
Αγορές χρήσης 
          20           Εµπορεύµατα                                                        400000,00 
          24           Α΄& βοηθητικές ύλες                                                50000,00 
          25           Αναλώσιµα υλικά                                                         500,00 
Σύνολο αρχικών αποθεµάτων & αγορών                                       450500,00 
 
 
Μείον Αποθέµατα τέλους χρήσης 
         20            Εµπορεύµατα                                                                  0,00 
Αγορές & διαφορά (+ -) αποθεµάτων                                             450500,00 
 
 
Οργανικά έξοδα 
         60            Αµοιβές & έξοδα προσωπικού                                22536,24 
         61            Αµοιβές & έξοδα τρίτων                                            2000,00 
         62            Παροχές τρίτων                                                        2300,00 
         64            ∆ιάφορα έξοδα                                                         2848,00 
         66            Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων  
                         ενσ/νων στο λειτουργικό κόστος                              6135,00 
Σύνολο οργανικών εξόδων                                                             35819,24 
 
Κέρδη εκµετάλλευσης                                                                   483680,76 
ΣΥΝΟΛΟ                                                                                       970000,00 
 
  
ΠΙΣΤΩΣΗ 
 
Πωλήσεις 
                70 Εµπορευµάτων                                                        525000,00 
                71 Πρoϊόντων έτοιµων & ηµιτελών                               445000,00 
Σύνολο πωλήσεων                                                                       970000,00 
ΣΥΝΟΛΟ                                                                                      970000,00 
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7.2. Παράδειγµα διάθεσης κερδών και υπολογισµού φόρου 
εισοδήµατος Ανώνυµης Εταιρείας 

 
 
 
∆εδοµένα 
Τα δεδοµένα της επιχείρησης ΒΗΤΑ Α.Ε..  για τη σύνταξη του Πίνακα 
∆ιάθεσης Κερδών και την υποβολή δήλωσης Φορολογίας Εισοδήµατος 
είναι: 
  
Καθαρά κέρδη χρήσεως 650.000 ευρώ 
Κέρδη εις νέο προηγ. Χρήσεων 30.000 ευρώ 
Καταβληµένο Μετοχικό Κεφάλαιο 300.000 ευρώ 
∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου  
προηγούµενων χρήσεων 55.000 ευρώ 
∆απάνες Ε.Ι.Χ. κατά το µέρος που  
δεν εκπίπτουν στη Φορολογία Εισοδήµατος 12.000 ευρώ 
Πρόστιµα και προσαυξήσεις 11.000 ευρώ 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 22.000 ευρώ 
  
Τα έσοδα της εταιρείας αναλύονται ως εξής:   
Έσοδα από εµπορική δραστηριότητα 1.300.000 

ευρώ 
Έσοδα από συµµετοχές 20.000 ευρώ 
Έσοδα από ακίνητα 60.000 ευρώ 
Έσοδα από τόκους οµολογιακών  
δανείων του ∆ηµοσίου 10.000 ευρώ 
Κέρδη από πώληση µεριδίων  
αµοιβαίων κεφαλαίων 30.000 ευρώ 
Έσοδα από τόκους καταθέσεων 5.000 ευρώ 
Σύνολο  1.425.000 

ευρώ 
  
  
Παρακρατηµένος φόρος από καταθέσεις 4.000 ευρώ 
Παρακρατηµένος φόρος από πωλήσεις  
στο ∆ηµόσιο 7.200 ευρώ 
Προκαταβολή φόρου έναντι κερδών  
προηγ. Χρήσεως 40.000 ευρώ 
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Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας σε συνεδρίασή του προτείνει προς 
τα Γενική Συνέλευση της Εταιρείας: 
  
1. Το σχηµατισµό του κατά νόµο τακτικού αποθεµατικού  
2. Τη διανοµή του προβλεπόµενου από το νόµο υποχρεωτικού πρώτου 
µερίσµατος 
3. Τη χορήγηση αµοιβών στα µέλη του ∆.Σ. ποσού ύψους 100.000 ευρώ 
4. Το υπόλοιπο ποσό της διάθεσης κερδών να αχθεί σε λογαριασµό 
κερδών εις νέο. 
  
Βήµατα για τη σύνταξη του Πίνακα ∆ιάθεσης Κερδών 
  
Με βάση τα παραπάνω, από το λογιστήριο της επιχείρησης γίνονται οι 
παρακάτω ενέργειες: 
 

� Τακτικό Αποθεµατικό 
 
 

Σύµφωνα µε το άρθρο 44 του Κ.Ν.2190/20 ετησίως το 1/20 των κερδών 
διατίθεται για σχηµατισµό Τακτικού Αποθεµατικού. Ο σχηµατισµός του Τακτικού 
Αποθεµατικού είναι υποχρεωτικός µέχρι το ποσό να φτάσει στο ένα τρίτο του 
Εταιρικού Κεφαλαίου. 
Ο σχηµατισµός γίνεται από τα κέρδη της χρήσης µετά την αφαίρεση κάθε ζηµίας 
και κάθε εταιρικού βάρους (όπως του φόρου εισοδήµατος). 
Το Τακτικό Αποθεµατικό θα υπολογισθεί ως εξής: 
 
 
 
  
Καθαρά κέρδη χρήσεως 650.000,00 
Μείον: ∆ιαφορές φορ. Ελέγχου πρ. Χρήσεων 55.000,00 
  595.000,00 
Μείον: Ο φόρος που αναλογεί (24%) 148.750,00 
Υπόλοιπο κερδών για σχηµατισµό Τ.Α. 227.120,00 
    
Τακτικό Αποθεµατικό:446.250 Χ 5% =  22.312,50 
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΨ - A.E. 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ 
          ΠΟΣΑ 

  88.00(86.99) 
Καθαρά αποτελέσµατα 
Χρήσεως     650.000,00 

Μείον  
 

88.03 
(42.01) 

Ζηµίες 
προηγ.χρήσεων προς 
κάλυψη     0,00 

  
88.04 
(42.01) 

Ζηµίες 
προηγ/νης.χρήσεων 
προς κάλυψη     0,00 

  42.04 
∆ιαφορές 
Φορολογικού ελέγχου     55.000,00 

  88.09 
Λοιποί µη ενσ/νοι στο 
λειτουρ.Κόστος Φόροι     0,00 

    Υπόλοιπο Κερδών     595.000,00 
            

Μείον  
 88.08 

Φόρος εισοδήµατος Α 
χ Β 
Φόρος(Aναλογούν)  595.000,00 24% 148.750,00 

    Υπόλοιπο Κερδών     446.250,00 
Μείον  
 41.02 

Τακτικό Αποθεµατικό χ 
5% 446.250,00   22312.50 

    Υπόλοιπο Κερδών     423.937,50 
  
  
  

� ∆ιανοµής Μερίσµατος 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Α.Ν.148/1967 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 
του Ν.876/1979 και το άρθρο 3, παρ. 18 του Ν.2753/99, οι ανώνυµες εταιρείες 
υποχρεούνται να διανέµουν ως πρώτο µέρισµα ποσοστό ίσο µε το 35% των 
καθαρών κερδών της χρήσεως µετά την αφαίρεση του Τακτικού Αποθεµατικού, 
των τυχόν ζηµιών προηγουµένων χρήσεων του φόρου εισοδήµατος και εφόσον 
το ποσό αυτό είναι µεγαλύτερο από το ποσό που ορίζεται απ’ το άρθρο 45 του 
Κ.Ν.2190/1920. 
Στην περίπτωση που το ποσόν του µερίσµατος µε βάση τις διατάξεις του άρθ. 3 
του Α.Ν.148/1967, είναι µεγαλύτερο του προβλεπόµενου από το άρθρο 45 του 
Κ.Ν.2190/20, η Γενική Συνέλευση µπορεί να αποφασίσει τα εξής: 



 - 128 -

• Με πλειοψηφία 70% τουλάχιστον, να µη διανέµει ως µέρισµα το 35% των 
κερδών, αλλά το πρώτο µέρισµα που προβλέπεται από τις διατάξεις της 
παρ. 2β, του άρθ. 45 του Κ.Ν.2190/20. 

• Σηµειώνεται ότι µε πλειοψηφία 100% του καταβεβληµένου Μ.Κ. η εταιρία 
µπορεί να µη διανέµει ούτε πρώτο, αλλά ούτε και πρόσθετο µέρισµα, µε 
την προϋπόθεση ότι το ποσό αυτό θα διατεθεί για την κάλυψη αναγκών 
της εταιρίας και όχι για τη διανοµή αµοιβών ∆.Σ. (Απόφαση Ν.Σ.Κ. 
723/6.10.1972). 

  
 Υπολογισµός µερίσµατος 
  
Υπολογισµός Μερίσµατος, άρθρο 1, Ν.876/79 
Υπόλοιπο καθαρών κερδών για σχηµατισµό Τ.Α. 446.250,00 
Μείον: Τακτικό Αποθεµατικό 22.312,50 
Υπόλοιπο για σχηµατισµό α’ µερίσµατος 423.937,50 
Επί συντελεστή α’ µερίσµατος 35% 
  148.378,13 
  
∆ιανεµόµενα Κέρδη 
Α’ µέρισµα 148.378,13 
Αµοιβές µελών ∆.Σ. 100.000,00 
∆ιανεµόµενα κέρδη 248.378,13 
    
  

     Αποθεµατικά από αφορολόγητα έσοδα 
 
Το αποθεµατικό από αφορολόγητα έσοδα υπολογίζεται ως εξής: Από το 
συνολικό ποσό των αφορολογήτων εσόδων αφαιρείται το µέρος των 
αφορολογήτων εσόδων που αναλογούν στα διανεµόµενα κέρδη, προσαυξηµένο 
µε τον αναλογούντα φόρο 
  
Μέρος Αφορολογήτων που  

αναλογούν στα διανεµόµενα 
= 

∆ιανεµόµενα Κέρδη * 
Αφορολόγητα Έσοδα 

Καθαρά Κέρδη Χρήσεως 
  
Μέρος Αφορολογήτων 
που αναλογούν στα 
διανεµόµενα 

248.378,13 * 40.000,00 
= 15.284,31 650.000,00 

  
  
Πλέον: Αναλογών Φόρος (32/68) 5.094,94 
  20.379,25 
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Αφορολόγητα έσοδα 40.000,00 
Μείον: Μέρος Αφορολογήτων που  
αναλογούν στα διανεµόµενα 20.379,25 
Αφορολόγητο Αποθεµατικό από  
Έσοδα Αφορολόγητα 19.620,75 
  
Σηµείωση: Αφορολόγητα Έσοδα στο παράδειγµα είναι τα ‘’Έσοδα από τόκους 
οµολογιακών δανείων του ∆ηµοσίου’’ (10.000,00) και ‘’Κέρδη από πώληση 
µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων’’ (30.000,00). 
 
  

� Λογιστικές διαφορές 
 

Σύµφωνα µε την παρ. 8 του άρθρου 31 του Ν.2238/1994 ‘’Σε περίπτωση κατά 
την οποία στα ακαθάριστα έσοδα περιλαµβάνονται και έσοδα που 
απαλλάσσονται του φόρου εισοδήµατος ή φορολογούνται κατά ειδικό τρόπο µε 
εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης ή έσοδα από µερίσµατα και κέρδη από 
συµµετοχή σε ηµεδαπές εταιρίες, για τον υπολογισµό του καθαρού κέρδους της 
επιχείρησης που υπόκειται σε φορολογία, το συνολικό ποσό των δαπανών που 
πρόκειται να εκπεσθεί µειώνεται κατά τα εξής ποσά δαπανών, που βαρύνουν τα 
πιο πάνω ακαθάριστα έσοδα: 
 
α. Ποσό των χρεωστικών τόκων που εξευρίσκεται µε επιµερισµό των τόκων 
αυτών µεταξύ των υποκείµενων στη φορολογία ακαθάριστων εσόδων και αυτών 
που αναφέρονται πιο πάνω. 

β. Ποσοστό 5% (πέντε τοις εκατό) των εσόδων που απαλλάσσονται της 
φορολογίας ή φορολογούνται κατά ειδικό τρόπο µε εξάντληση της φορολογικής 
υποχρέωσης ή των εσόδων από µερίσµατα και κέρδη από συµµετοχή σε άλλες  
ηµεδαπές επιχειρήσεις, ως λοιπές δαπάνες. Το ποσό αυτό δεν µπορεί να 
υπερβαίνει το είκοσι τοις εκατό (20%) των πάσης φύσεως δαπανών της 
επιχείρησης.’’ 

Με βάση τα παραπάνω και µε δεδοµένο ότι υπάρχουν µη εκπιπτόµενες δαπάνες 
Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων, καθώς και πρόστιµα και προσαυξήσεις, οι λογιστικές 
διαφορές εξευρίσκονται ως εξής: 
 
 
 
  



 - 130 -

∆απάνες Ε.Ι.Χ. κατά το µέρος που δεν  
εκπίπτουν στη Φορολογία Εισοδήµατος 12.000,00 
Πρόστιµα και προσαυξήσεις 11.000,00 
  
Αφορολόγητα έσοδα 40.000,00 
Έσοδα από συµµετοχές 20.000,00 
  60.000,00 
  
∆απάνες που αφορούν τα αφορολόγητα έσοδα και τα έσοδα 
φορολογηθέντα κατ’ ειδικό τρόπο που δεν εκπίπτουν από τη 
Φορολογία Εισοδήµατος (60.000,00 * 5%=)             3.000,00 3.000,00 
    
Αναλογία χρεωστικών τόκων (1) 926,32 
Σύνολο Λογιστικών ∆ιαφορών 5.678,00 
  
(1) Η Αναλογία χρεωστικών τόκων  υπολογίζεται :  
Χρεωστικοί τόκοι * Αφορολόγητα έσοδα και φορολογηθέντα κατ’ ειδικό 

τρόπο 
                  Ακαθάριστα έσοδα 

  
22.000  *         60.000,00 

= 926,32 
1. 425.00,00 

  
 2. Υπολογισµός φόρου εισοδήµατος 
  
Φορολογητέα κέρδη     
Καθαρά κέρδη χρήσεως   650.000,00 
Πλέον: Λογιστικές ∆ιαφορές   26.926,32 
    676.926,32 
Μείον: Έσοδα συµµετοχών 20.000,00   
Αποθ. από αφορολ. έσοδα 19.620,75   
  39.620,75 
Φορολογητέα κέρδη   637.305,57 
      
Φόρος Εισοδήµατος     
α. Κύριος Φόρος Εισοδήµατος 637.305,57 * 24% 
=  

  
 159.326.39 

β. Συµπληρ/κός φόρος εις/τος 60.000,00 * 3% =   1.800,00 
Σύνολο Φόρου Εισοδήµατος   161.126,39 
      
Προκαταβολή φόρου εισοδήµατος     
Φόρος Εισοδήµατος   161.126,39 
Επί συντελεστή προκαταβολής   80% 

Σύνολα   128.901,11 
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Μείον:Παρακρατηµένοι φόροι εισοδήµατος     
       από τόκους καταθέσεων 400,00   
       από πωλήσεις στο ∆ηµόσιο 7.200,00 7.600,00 
Προκαταβολή φόρου εισοδήµατος  
κερδών επόµενης χρήσης 

  
52.901,11 

      
Φόρος Εισοδήµατος για καταβολή     
Φόρος Εισοδήµατος   136.126,39 
Πλέον: προκαταβολή Φ.Ε. επ. Χρήσης   101.301,11 

Σύνολα   237.427,50 
Μείον: Προκαταβολή κερδών προηγ. Χρήσης 40.000,00   
Παρακρατηµένος φόρος τόκων καταθέσεων 400,00   
Παρακρατηµένος φόρος από πωλήσεις στο 
∆ηµόσιο 7.200,00 47.600,00 
Σύνολο υποχρέωσης φόρου   189.827,50 
  
 
 

� Εγγραφές διάθεσης κερδών και φόρου εισοδήµατος 
 

Μετά τον προσδιορισµό του τακτικού αποθεµατικού, του µερίσµατος, του φόρου 
και της προκαταβολής του φόρου ακολουθούν οι εγγραφές του φόρου, της 
προκαταβολής φόρου και της ∆ιάθεσης Κερδών, που έχουν ως εξής: 
 
  
Όλοι οι υπολογαριασµοί του 88 έχουν πλέον µηδενιστεί και τα υπόλοιπά τους 
έχουν µεταφερθεί στον 88-99, προκειµένου να γίνει η διανοµή. 
 
  
Το υπόλοιπο του λογαριασµού 80-00-00 δηµιουργήθηκε ως εξής: 
  
                                      ΕΓΓΡΑΦΗ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΡ∆ΩΝ 
  Χρέωση  Πίστωση  
88-99-00 Κέρδη προς διάθεση 388.873,61   
                41-02-00 Τακτικό Αποθεµατικό   22.312,50 
                53-01-00 Μερίσµατα πληρωτέα   148.378,13 
                53-08-00 Αµοιβές µελών ∆.Σ.   100.000,00 
                41-90-00 Αποθεµατικό από απαλλασσόµενα  

                της φορολογίας έσοδα 

  

19.620,75 
                   

  
                42-00-00 Υπόλοιπο κερδών εις νέο   98.562,23 
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Με την εγγραφή ο λογαριασµός 88-99 κλείνει και έτσι ολοκληρώνεται η 
σειρά των εγγραφών διανοµής των κερδών της χρήσης. 
  

� Πίνακας ∆ιάθεσης Κερδών 
Κατόπιν αυτών ο Πίνακας ∆ιάθεσης Κερδών διαµορφώνεται ως εξής: 
   
                                ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ.88) 
  

ΚΩ∆.ΛΟΓ.ΣΧΕ∆ΙΟΥ 

  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 

Ποσά κλειόµενης 
Χρήσης 2008 

88.00 Καθαρά αποτελέσµατα (κέρδη ) χρήσεως 650.000,00 
88.02–04 (42.00–
02) 

Πλέον: Υπόλοιπο αποτελεσµάτων 
(κερδών) προηγουµένων χρήσεων 

30.000,00 

88.06 (42.04) Μείον: ∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου 
προηγ. χρήσεων 

55.000,00 

  Σύνολο 625.000,00 
  Μείον:   
88.08 1. Φόρος εισοδήµατος 136.126,39 
  Κέρδη προς διάθεση 388.873,61 
  Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:   
41.02 1. Τακτικό αποθεµατικό 22.312,50 
53.01 2.   Πρώτο µέρισµα 148.378,13 
    
 -    
41.90 6α. Αποθεµατικά από απαλλασσόµενα της 

φορολογίας έσοδα 
19.620,75 

53.08 Αµοιβές από ποσοστά µελών ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου 

100.000,00 

42.00 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο 98.562,23 
    388.873,61 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: 
 
 

� ΤΑ ∆ΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΕΡ∆Η ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ 
ΕΤΑΙΡΙΩΝ, ΣΑΚΕΛΛΗΣ 

 
� ∆ΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡ∆ΩΝ Α.Ε. – Ε.Π.Ε. , ΣΑΚΕΛΗΣ 

 
� ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ν. ΣΑΡΣΕΝΤΗ- ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΠ. 

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΥ 
 

� ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ, ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΣ. 
ΝΑΟΥΜ 

  
� ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Γ. ΚΟΝΤΑΚΟΥ 

 
� ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ – ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ  – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ, ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ 

ΣΧΕ∆ΙΟ – Κ.Β.Σ., ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ ∆. 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ – ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ∆. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 

 
� ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ∆ΗΜΗΤΡΗΣ Π. 

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ 
 
 
 
 
ΠΗΓΕΣ: 
 

�  http://www.taxheaven.gr 
 
�  http://www.minfin.gr 

 
�  http://www.forin.gr 
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