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ΡΟΛΟΓΟΣ 
Θ μεγάλθ ανάπτυξθ των βιομθχανικϊν και εμπορικϊν επιχειριςεων, που ςτθ 

ςθμερινι καταναλωτικι κοινωνία αποτελοφν, με τθ μορφι πολυεκνικϊν εταιρειϊν, 

τεράςτιουσ οικονομικοφσ οργανιςμοφσ, δθμιοφργθςαν τθν ανάγκθ οργάνωςθσ 

ειδικϊν υπθρεςιϊν για τθν παρακολοφκθςθ και τθν μελζτθ των οικονομικϊν 

γεγονότων κάκε μορφισ επιχείρθςθσ.  

Θ λογιςτικι ωσ εφαρμοςμζνθ επιςτιμθ που απεικονίηει με ακρίβεια όλεσ τισ 

οικονομικζσ πράξεισ και τθν οικονομικι κατάςταςθ των επιχειριςεων, δε μποροφςε 

να παραμείνει ςτα περιοριςμζνα πλαίςια τθσ απλισ απαρίκμθςθσ αρικμϊν. Ζπρεπε 

να εκςυγχρονιςτεί για να μπορζςει να παρακολουκιςει τουσ αςφλλθπτουσ 

οικονομικοφσ χειριςμοφσ των ςθμερινϊν επιχειριςεων, οι οποίεσ, κάτω από το 

διεκνι οξφ ανταγωνιςμό, είναι υποχρεωμζνεσ να αναπροςαρμόηονται προκειμζνου 

να επιβιϊςουν. Ζπρεπε να ανακαλφψει τρόπουσ απλοφσ αλλά ακριβείσ, τρόπουσ 

που με ανάλογθ κωδικοποίθςθ κα μποροφςαν να μθχανοποιιςουν τθν εργαςία, 

ϊςτε να απαλλάξει τισ επιχειριςεισ από τα πολυάρικμα και πολυδάπανα 

λογιςτιρια και τον ίδιο το λογιςτι από τισ βαςανιςτικζσ αρικμθτικζσ πράξεισ. 

Ζπρεπε ακόμα να βρει ςυςτιματα καταχϊρθςθσ των οικονομικϊν πράξεων, τζτοια 

που να μθν είναι κατανοθτά μόνο ςτουσ μφςτεσ τθσ λογιςτικισ, αλλά να γίνονται 

κατανοθτά και παραδεκτά απ’ όλουσ που αςχολοφνται ςιμερα με τα οικονομικά 

κζματα.  

Ο ςθμερινόσ μοντζρνοσ λογιςτισ, εκτόσ από τα ςφγχρονα ςυςτιματα 

λογιςτικισ, κα πρζπει ακόμα να γνωρίηει κζματα που ςχετίηονται με τθν 

κοςτολόγθςθ, τθ φοροτεχνικι και τθν εργατικι νομοκεςία, ςτοιχεία απαραίτθτα για 

να γίνει αποδοτικό και πολφτιμο ςτζλεχοσ τθσ επιχείρθςθσ που εργάηεται.  

Εκτόσ, όμωσ, από τα προαναφερκζντα κζματα, οφείλει και πρζπει να γνωρίηει, 

γιατί αποτελεί βαςικό εργαλείο του λογιςτι, τισ Λογιστικές Εργασίες Τέλους 

Χρήσης.  

Στθν πτυχιακι αυτι εργαςία, κα προςπακιςουμε να παρακζςουμε και να 

αναλφςουμε ςε βάκοσ, κεωρθτικά και πρακτικά, τισ λογιςτικζσ εργαςίεσ τζλουσ 

χριςθσ που πρζπει να γίνουν για κάκε επιχείρθςθ κατά τισ 31/12 κάκε ζτουσ, από 

τον λογιςτι, πριν τθ ςφνταξθ του «Λογαριαςμοφ Γενικισ Εκμετάλλευςθσ», τθσ 

«Κατάςταςθσ Αποτελεςμάτων Χριςεωσ» και του «Ιςολογιςμοφ».  

Κατά τθ διαδικαςία των εργαςιϊν τζλουσ χριςθσ ζνασ λογιςτισ οφείλει να 

κάνει τα ακόλουκα:  

 Απογραφι τθσ περιουςίασ  

 Αποκζματα  

 Οικόπεδα – Κτίρια  

 Αποτίμθςθ των περιουςιακϊν ςτοιχείων  

 Αποτίμθςθ κτιρίων  

 Αποτίμθςθ αςϊματων ακινθτοποιιςεων  
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 Αποτίμθςθ αποκεμάτων  

 Αποτίμθςθ ςυμμετοχϊν και χρεογράφων  

 Αποτίμθςθ απαιτιςεων  

 Αποτίμθςθ απαιτιςεων – υποχρεϊςεων ςε ξζνο νόμιςμα  

 Σχθματιςμόσ προβλζψεων για κινδφνουσ και ζξοδα  

 Φορολογία διάκεςθσ κερδϊν  

 Φορολογία και διάκεςθ κερδϊν Α.Ε.  

 Φορολογία και διάκεςθ κερδϊν Ε.Ρ.Ε.  

 Χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ που ςυντάςςονται και υποβάλλονται  

 

Για τθν καλφτερθ κατανόθςθ των παραπάνω, κα παρατεκεί ζνα παράδειγμα 

με εργαςίεσ τζλουσ χριςθσ εφαρμοςμζνο ςε Α.Ε. . 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:: ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ Α.Ε. 
 

1.1   ΟΙΣΜΟΣ, ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ ΤΘΣ Α.Ε. 
Θ Ανϊνυμθ Εταιρία (Α.Ε.) αποτελεί τον πιο ξεκακαριςμζνο, τον πιο τζλεια 

νομοκετθμζνο και κατά το δυνατό οργανωμζνο τφπο επιχειρθματικισ μονάδασ. Θ 

Α.Ε. είναι ι κατ’ εξοχιν κεφαλαιουχικι εταιρία που το κεφάλαιο τθσ διαιρείται ςε 

ίςα μερίδια, τισ μετοχζσ. 

Θ ευκφνθ που διζπει τουσ μετόχουσ τθσ Α.Ε. είναι περιοριςμζνθ και φκάνει 

μζχρι το ποςό τθσ ειςφοράσ τουσ, δθλαδι, οι μζτοχοι δεν ευκφνονται προςωπικά με 

τθν ατομικι τουσ περιουςία  για τισ υποχρεϊςεισ τθσ εταιρίασ αλλά περιορίηεται 

ςτθν εκπλιρωςθ τθσ υποχρεϊςεωσ που ανζλαβαν για τθν καταβολι τθσ ειςφοράσ 

τουσ. 

Οι αρμόδιοι για τθ λιψθ των αποφάςεων μιασ Α.Ε. είναι θ Γενικι Συνζλευςθ 

των Μετόχων και το Διοικθτικό Συμβοφλιο. Θ Γενικι Συνζλευςθ είναι αυτι που 

παίρνει τισ πιο ςοβαρζσ αποφάςεισ ςε ςχζςθ με το Διοικθτικό Συμβοφλιο. Θ Γενικι 

Συνζλευςθ διορίηει και εκλζγει το Διοικθτικό Συμβοφλιο, αυξάνει ι μειϊνει το 

μετοχικό τθσ κεφάλαιο, αλλάηει το ςκοπό ι αποφαςίηει τθ διάλυςθ τθσ εταιρίασ. 

Στθν Γενικι Συνζλευςθ ζχουν το δικαίωμα να παραςτοφν και να ψθφίηουν όλοι οι 

μζτοχοι. Οι αρμοδιότθτεσ που ζχει το Διοικθτικό Συμβοφλιο είναι να αποφαςίηουν 

για τα τρζχοντα ηθτιματα και για τθν όλθ διοίκθςθ και διαχείριςθ τθσ εταιρικισ 

περιουςίασ. Οι αποφάςεισ ςτθν Α.Ε. παίρνονται κατά πλειοψθφία ζτςι ϊςτε να 

εξαςφαλίηεται θ ςτακερότθτα τθσ διοικιςεωσ κακϊσ και θ απόλυτθ ευχζρεια 

χειριςμϊν τθσ λειτουργίασ τθσ.  

Το κεφάλαιο τθσ Α.Ε.  διαιρείται ςε ίςα μερίδια, που ενςωματϊνονται ςε 

ζγγραφα, τισ μετοχζσ. Οι μετοχζσ είναι αξιόγραφα, που μεταβιβάηονται εφκολα. 

Για τθ ςφςταςθ τθσ Α.Ε. απαιτοφνται αυςτθροί όροι δθμοςιότθτασ, 

ςυμβολαιογραφικό ζγγραφο, ζγκριςθ από τθν εποπτεφουςα αρχι και δθμοςίευςθ 

του καταςτατικοφ τθσ ςτθν εφθμερίδα τθσ κυβερνιςεωσ. Αλλά και ςε ολόκλθρθ τθ 

διάρκεια τθσ ηωι τθσ, θ δθμοςιότθτα είναι απαραίτθτθ είτε με τθ δθμοςίευςθ ςε 

εφθμερίδεσ του ετιςιου ιςολογιςμοφ τθσ είτε με τισ ανακοινϊςεισ των μελϊν του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ, τυχϊν μεταβολι ζδρα τθσ κ.α. 

Θ διάρκεια τθσ Α.Ε. ορίηεται μακρά με ςυνθκζςτερα τα 50 ζτθ. Θ Γενικι 

Συνζλευςθ των μετόχων ζχει το δικαίωμα ςφμφωνα με πλειοψθφία να επιτρζψει 

τθν λφςθ τθσ Α.Ε. αλλά δεν επιτρζπεται να γίνει καταγγελία πριν από τθ λιξθ τθσ. 

 

Θ Α.Ε. λόγω τθσ ςοβαρότθτασ που τθσ προςδίδουν τα μεγάλα κεφάλαια, το 

πλιρεσ λογιςτιριο και θ δθμοςιότθτα, παρζχει πλεονεκτιματα, που καμία άλλθ 

μορφι επιχειριςεωσ δεν μπορεί να εξαςφαλίςει. Στισ αρχζσ, ςτισ Τράπεηεσ και ςτθν 

αγορά γενικϊσ αντιμετωπίηεται με μεγαλφτερθ εμπιςτοςφνθ. Σ’ αυτό ςυντελεί και ο 

εφκολοσ τρόποσ μεταβιβάςεωσ των μετοχϊν, που μποροφν να δοκοφν ωσ ενζχυρο 
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για τθν εξαςφάλιςθ μιασ ςυναλλαγισ ι και να μεταβιβαςκοφν για να επιτευχκεί θ 

είςοδοσ νζων προςϊπων ςτθν εταιρεία. Τζλοσ ςτο Χρθματιςτιριο Αξιϊν γίνονται 

δεκτζσ μόνο Ανϊνυμεσ Εταιρείεσ. 

 

1.2  ΙΔΥΣΘ ΑΝΩΝΥΜΘΣ ΕΤΑΙΕΙΑΣ 

1.2.1.   ΕΡΩΝΥΜΙΑ ΤΘΣ Α.Ε. 

Θ επωνυμία λαμβάνεται υποχρεωτικά από το αντικείμενο εργαςιϊν που αςκεί 

θ εταιρεία, εκτόσ και αν ο ςκοπόσ τθσ περιλαμβάνει πολλά αντικείμενα, οπότε ςτθν 

περίπτωςθ αυτι θ επωνυμία μπορεί να λαμβάνεται από τα κυριότερα από αυτά. 

Θ επωνυμία τθσ επιχείρθςθσ μπορεί να περιλαμβάνει και τισ λζξεισ <<Ανϊνυμθ 

Εταιρεία>>, ενϊ παράλλθλα μπορεί να περιζχει το ονοματεπϊνυμο του Ιδρυτοφ ι 

Ιδρυτϊν, ι άλλου φυςικοφ προςϊπου ι τθν επωνυμία εμπορικισ εταιρείασ και δεν 

επιτρζπεται να ςυγχζεται με άλλθ επωνυμία. Στθν περίπτωςθ που ζχουμε 

Τραπεηικι Α.Ε. τότε ο νόμοσ προβλζπει ότι θ επωνυμία τθσ κα πρζπει να εγκρικεί 

από το Υπουργείο Εκνικισ Οικονομίασ. Το Νομικό Συμβοφλιο του Κράτουσ με τθν 

υπ’ αρικμό 202/1972 απόφαςι του δζχτθκε ότι απαγορεφεται ρθτϊσ να 

αναφζρεται ςτθν επωνυμία θ λζξθ <<Εκνικι>> ι <<Εκνικόσ>>. 

Σφμφωνα με τθν παράγραφο 5 του άρκρου 5 του Κ.Ν. 2190/20 θ διεφρυνςθ 

του ςκοποφ τθσ εταιρείασ δεν ςυνεπάγεται και τθν υποχρεωτικι μεταβολι τθσ 

εταιρικισ επωνυμίασ, ενϊ με τθν παράγραφο 6 του ίδιου νόμου θ εταιρεία για τισ 

διεκνείσ ςυναλλαγζσ τθσ μπορεί να εκφράςει τθν επωνυμία και ςε ξζνθ γλϊςςα ςε 

πιςτι μετάφραςθ ι με λατινικοφσ χαρακτιρεσ. Θ μεταβολι τθσ επωνυμίασ τθσ Α.Ε. 

επιτρζπεται, αλλά απαιτείται απόφαςθ τθσ Γενικισ Συνελεφςεωσ, που λαμβάνεται 

με τθ ςυνικθ απαρτία και πλειοψθφία, όπωσ επίςθσ χρειάηεται εγκριτικι απόφαςθ 

του νομάρχθ και δθμοςίευςθ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. 

 

1.2.2.   ΕΔΑ ΤΘΣ Α.Ε. 

Ζδρα τθσ εταιρείασ ορίηεται ζνασ Διμοσ ι μία Κοινότθτα τθσ Ελλθνικισ 

Επικράτειασ που κα εγκαταςτακεί θ εταιρεία και όχι ςυνοικία ι δρόμοσ. Θ ζδρα 

μιασ Α.Ε. είναι ουςιαςτικά ςτοιχείο αυτισ διότι: 

1. Από τθν ζδρα προςδιορίηεται θ εκνικότθτα τθσ και θ ικανότθτά τθσ 

ρυκμίηεται από το δίκαιο τθσ ζδρασ. 

2. Από τθν ζδρα επίςθσ προςδιορίηεται θ δωςιδικία τθσ. 

3. Θ ζδρα τθσ Α.Ε. είναι ο τρόποσ τθσ υποχρεωτικισ ςυγκλίςεωσ τθσ Γενικισ 

Συνελεφςεωσ των μετόχων, παρά πολφ ςπάνια , επιτρζπεται να ςυνζρχεται θ 

Γενικι Συνζλευςθ ςε άλλο τόπο. 

Επίςθσ θ ζδρα είναι και ο τόποσ ςυγκλίςεωσ των ςυνεδριάςεων του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου. Πςον αφορά τθ μεταφορά τθσ ζδρασ τθσ ανϊνυμθσ 

εταιρείασ ςε άλλο διμο ι κοινότθτα τθσ Ελλθνικισ Επικράτειασ, επιτρζπεται αλλά 
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απαιτείται απόφαςθ τθσ Γενικισ Συνελεφςεωσ των μετόχων, που λαμβάνεται 

ςυνικωσ με απαρτία και με πλειοψθφία, επίςθσ χρειάηεται και τροποποίθςθ του 

καταςτατικοφ. Για τθ μεταφορά τθσ ζδρασ όμωσ εκτόσ Ελλάδοσ απαιτείται απόφαςθ 

τθσ Γενικισ Συνελεφςεωσ με ενιςχυμζνθ απαρτία και πλειοψθφία, επειδι επζρχεται 

μεταβολι τθσ Εκνικότθτασ. 

 

1.2.3    ΔΙΑΚΕΙΑ ΤΘΣ Α.Ε. 

Από το νόμο ορίηεται ςτο καταςτατικό τθσ Α.Ε. να υπάρχει διάρκεια ηωισ αλλά 

δεν προβλζπει ανϊτατο ι κατϊτατο όριο διάρκειασ τθσ. Στθν πράξθ όμωσ, 

ςυνθκίηεται να τίκεται μια ςχετικόσ μακρά χρονικι περίοδοσ (20-50 ζτθ). Ανϊνυμθ 

Εταιρεία με αόριςτθ διάρκεια δεν γίνεται δεκτι. Ραράταςθ διάρκειασ τθσ Α.Ε. 

μπορεί να αποφαςίςει μόνο θ Γενικι Συνζλευςθ των μετόχων με εξαιρετικι 

απαρτία και πλειοψθφία, τροποποίθςθ του καταςτατικοφ και τζλοσ τθν ζγκριςθ του 

νομάρχθ και δθμοςίευςθ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. Σε περίπτωςθ 

παράταςθσ τθσ διάρκειασ τθσ Α.Ε. θ απόφαςθ παίρνεται από τθ Γενικι Συνζλευςθ 

και πριν τθ λιξθ τθσ ιδθ οριςμζνθσ διάρκειασ τθσ. 

 

1.2.4   ΣΚΟΡΟΣ ΤΘΣ Α.Ε. 

Σφμφωνα με το νόμο απαιτείται ςυςχετιςμόσ επωνυμίασ και ςκοποφ. Για το 

λόγο αυτό κα πρζπει να υπάρχει περιλθπτικι περιγραφι των κφριων και 

παρεπόμενων δραςτθριοτιτων με τισ οποίεσ κα πρόκειται να αςχολθκεί θ Α.Ε. 

επομζνωσ ο ςκοπόσ τθσ Α.Ε. μπορεί να είναι ευρφσ ι να περιλαμβάνει περιςςότερα 

από ζνα αντικείμενα. Για τθ μεταβολι του ςκοποφ τθσ θ Α.Ε. χρειάηεται 

τροποποιιςθ του καταςτατικοφ τθσ και θ απόφαςθ πρζπει να λθφκεί από τθ Γενικι 

Συνζλευςθ των μετόχων με τθν αυξθμζνθ απαρτία και πλειοψθφία 

 

1.2.5   ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.Ε. 

Το Μετοχικό κεφάλαιο τθσ Α.Ε. είναι μια αφθρθμζνθ και ςτακερι μακθματικι 

ποςότθτα θ οποία αναγράφεται ςτο καταςτατικό και αντιςτοιχεί ςτθν αξία των 

ειςφορϊν των μετόχων . προςδιορίηεται αν πολλαπλαςιάςουμε τον αρικμό των 

μετοχϊν επί τθν ονομαςτικι αξία. Υπάρχουν δφο ειδϊν τρόποι να χρθςιμοποιιςουν 

τισ μετοχζσ τουσ οι μζτοχοι α) καταβάλλοντασ τθν αξία τουσ, δθλαδι, Κάλυψθ του 

Μετοχικοφ Κεφαλαίου και β) εκπλθρϊνοντασ τισ υποχρεϊςεισ τουσ, δθλαδι, 

Καταβολι του Μετοχικοφ Κεφαλαίου. Θ Κάλυψθ του Μετοχικοφ Κεφαλαίου 

διακρίνεται ςε δφο είδθ: 

1. Ιδιωτικι Κάλυψθ του Μετοχικοφ Κεφαλαίου, δθλαδι όταν οι ιδρυτζσ 

αναλάβουν τισ μετοχζσ. 

2. Δθμόςια Κάλυψθ του Μετοχικοφ Κεφαλαίου, δθλαδι, όταν και τρίτα 

πρόςωπα εκτόσ από τουσ ιδρυτζσ αναλάβουν μετοχζσ. 
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Θ Κάλυψθ του Μετοχικοφ Κεφαλαίου πραγματοποιείται με δθμόςια εγγραφι 

μζςω Τραπεηϊν ι άλλων Οργανιςμϊν ενϊ θ πρόςκλθςθ του κοινοφ γίνεται με 

δθμοςίευςθ, οπότε οι ενδιαφερόμενοι εγγράφονται να αναλάβουν ζναν αρικμό 

μετοχϊν με τθν υποχρζωςθ να καταβάλλουν τθν αξία των αναλθφκζντων μετοχϊν 

που αποτελεί ζνα μζροσ του Μετοχικοφ Κεφαλαίου. Οι Τράπεηεσ ι οι Οργανιςμοί 

που ζχουν αναλάβει αυτιν τθν εργαςία παίρνουν μια αμοιβι που λζγεται 

προμικεια.  

Μετά τθν εγγραφι τθσ κάλυψθσ του Μετοχικοφ Κεφαλαίου μιασ Α.Ε. και αφοφ 

περάςει ζνασ χρόνοσ από τθ δθμοςίευςθ αυτι τότε θ Α.Ε. ζχει το δικαίωμα για τθν 

ειςαγωγι των μετοχϊν τθσ ςτο Χρθματιςτιριο αξιϊν. Ο ςχθματιςμόσ του Μετοχικοφ 

Κεφαλαίου μπορεί να περιλαμβάνει χριματα, υλικά και άυλα αγακά, απαιτιςεισ 

κλπ. Θ αξία των υλικϊν και άυλων αγακϊν και απαιτιςεων κακορίηεται με 

απόφαςθ τθσ επιτροπισ του άρκρου 9 του Νόμου 2190/20 θ οποία υποβάλλεται ςε 

δθμοςιότθτα. 

Το κατϊτερο όριο του Μετοχικοφ Κεφαλαίου για τισ Α.Ε. ορίηεται ςε 60000€ 

ολοςχερϊσ καταβεβλθμζνο ανεξάρτθτα με ποιον τρόπο ζγινε θ κάλυψι του. Θ 

καταβολι του Μετοχικοφ Κεφαλαίου μπορεί να γίνει είτε εφάπαξ ι με δόςεισ. Πταν 

θ καταβολι του Μετοχικοφ Κεφαλαίου γίνεται με δόςεισ τότε ςφμφωνα και κατά το 

νόμο υπόκειται ςε περιοριςμοφσ ϊςτε να περιοριςτοφν οι κίνδυνοι που μπορεί να 

δθμιουργιςει θ τμθματικι καταβολι. Οι περιοριςμοί αυτι είναι: 

1. Ο χρόνοσ για τθν ολοκλθρωτικι καταβολι του Κεφαλαίου δεν μπορεί να 

υπερβεί τα δζκα χρόνια 

2. Το κατϊτερο όριο Κεφαλαίου που κακορίηεται από το νόμο πρζπει να 

καταβλθκεί ολοςχερϊσ κατά τθ ςφςταςθ τθσ εταιρείασ με τθν άμεςθ δόςθ. 

3. Θ άμεςθ καταβολι Κεφαλαίου δεν μπορεί να είναι κατϊτερθ από το ¼ του 

Μετοχικοφ Κεφαλαίου, δθλαδι, το ¼ τθσ ονομαςτικισ αξίασ τθσ Μετοχισ. 

4. Αν θ ζκδοςθ των μετοχϊν γίνεται πάνω από το άρτιο, δθλαδι, πάνω απ’ τθν 

ονομαςτικι τθσ αξία θ διαφορά αυτι υπζρ το άρτιο καταβάλλεται 

ολόκλθρθ, εφάπαξ κατά τθν αρχικι μεταβολι (άμεςθ δόςθ). 

5. Οι μετοχζσ παραμζνουν ονομαςτικζσ μζχρι τθν ολοκλθρωτικι εξόφλθςθ 

τουσ. 

6. Σε περίπτωςθ μεταβιβάςεωσ μετοχισ που δεν πλθρϊκθκε ολοκλθρωτικά, ο 

αρχικόσ κάτοχοσ ευκφνεται αλλθλεγγφωσ με τον νζο Κφριο για το 

οφειλόμενο τμιμα τθσ μετοχισ μζχρι μια διετία από τθν μεταβίβαςθ. 

 

 

1.2.6   ΜΕΤΟΧΕΣ (ΓΕΝΙΚΑ) 

Το Μετοχικό Κεφάλαιο κάκε Α.Ε. ενςωματϊνεται ςε τίτλουσ ελεφκερα 

μεταβιβάςιμουσ, οι οποίοι ονομάηονται μετοχζσ. Θ απόκτθςθ μιασ μετοχισ δίδει 

ςτον ιδιοκτιτθ τθσ τθν ιδιότθτα του μετόχου όπου απορρζουν όλα τα δικαιϊματα 
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και υποχρεϊςεισ αυτοφ απζναντι ςτθν εταιρεία. Τα βαςικότερα δικαιϊματα του 

μετόχου είναι: 

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτα κζρδθ 

2. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο τελικό προϊόν εκκακάριςθσ  

3. Δικαίωμα ςυμμετοχισ και ψιφου ςτθν Γενικι Συνζλευςθ τθσ εταιρείασ 

Πλα τα δικαιϊματα αςκοφνται από τον μζτοχο με βάςθ το ποςοςτό του 

Μετοχικοφ Κεφαλαίου που αντιπροςωπεφουν οι μετοχζσ του. Θ ονομαςτικι αξία 

κάκε μετοχισ δεν μπορεί να είναι μικρότερθ από το ποςό των τριάντα λεπτϊν 

(0,30€) και το ανϊτατο όριο αυτισ το ποςό των εκατό ευρϊ (100€). 

Οι μετοχζσ εκδίδονται ςτο άρτιο, δθλαδι, ςτθν ονομαςτικι τουσ αξία και 

διατίκενται ι ςτο άρτιο ι υπζρ το άρτιο, δθλαδι, πάνω από τθν ονομαςτικι τουσ 

αξία. Απαγορεφεται θ διάκεςθ των μετοχϊν υπό το άρτιο, δθλαδι, ςε τιμι 

μικρότερθ τθσ ονομαςτικισ αξίασ. 

 

 

 1.3   ΣΥΣΤΑΣΘ Α.Ε. 
Για τθν ίδρυςθ Α.Ε. πρζπει να αναλθφκεί από δφο τουλάχιςτον ιδρυτζσ. Τα 

ιδρυτικά μζλθ τθσ Α.Ε. πρζπει να ζχουν ςυμπλθρϊςει το δζκατο όγδοο ζτοσ τθσ  

θλικίασ τουσ, δθλαδι, να ζχουν δικαιοπρακτικι ικανότθτα. Θ διαδικαςία για τθν 

ςφςταςθ μιασ Ανϊνυμθσ Εταιρείασ είναι θ ακόλουκθ: 

1. Σφςταςθ Καταςτατικοφ Α.Ε. 

Καταρχιν ςυντάςςεται το καταςτατικό  τθσ Α.Ε. που υποχρεωτικά ςυντάςςεται 

ςτθν δθμοτικι γλϊςςα. Θ παράςταςθ δικθγόρου κατά τθν υπογραφι του 

ςυμβολαίου ςυςτάςεωσ Α.Ε. είναι υποχρεωτικι. 

2. Υπογραφι τθσ ιδρυτικισ πράξεωσ τθσ Α.Ε. 

Το ιδρυτικό Συμβοφλιο υπογράφεται από τα ιδρυτικά μζλθ τθσ Α.Ε. και τον 

ςυμπράττοντα δικθγόρο και ςυντάςςεται πάντοτε ενϊπιων ςυμβολαιογράφου. 

Οι ιδρυτζσ μποροφν να παρίςτανται και να υπογράφουν όλοι αυτοπροςϊπωσ 

ι να αντιπροςωπευτοφν  με ςυμβολαιογραφικό πλθρεξοφςιο από άλλα πρόςωπα 

που κα υπογράφουν αντί γι’ αυτοφσ. Ζνα αντίγραφο του ςυμβολαίου υποβάλλεται 

ςτθν εποπτεφουςα αρχι (αρμόδια νομαρχία) προσ ζγκριςθ. Τθν άδεια ςυςτάςεωσ 

τθσ Α.Ε. τθν χορθγεί θ εποπτεφουςα αρχι (νομάρχθσ), εκτόσ από τισ Τράπεηεσ και τισ 

Αςφαλιςτικζσ Α.Ε., τισ εταιρείεσ επενδφςεωσ χαρτοφυλακίου και αμοιβαίων 

κεφαλαίων, τισ ακλθτικζσ Α.Ε. και τισ Α.Ε. που ζχουν τισ μετοχζσ τουσ ειςαγμζνεσ 

ςτο Χρθματιςτιριο Ακθνϊν. Θ άδεια ςυςτάςεωσ για όλεσ αυτζσ χορθγείται από το 

Υπουργείο Εμπορείου. 

3. Φόροσ ςυγκεντρϊςεωσ κεφαλαίου 1% 

Μζςα ςε 15 μζρεσ από τθν καταχϊριςθ τθσ πράξεωσ ςυςτάςεωσ, μετατροπισ ι 

ςυγχωνεφςεωσ Α.Ε. ςτο Μθτρϊο Α.Ε. τθσ Οικείασ Νομαρχίασ, οι ιδρυτζσ τθσ 

εταιρείασ οφείλουν να καταβάλουν ςτθν ΔΟΥ τθσ ζδρασ τουσ το φόρο 
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ςυγκεντρϊςεωσ κεφαλαίου που ανζρχεται ςε ποςοςτό ζνα τισ εκατό (1%) ςτο φψοσ 

του μετοχικοφ κεφαλαίου. Το αποδεικτικό καταβολισ του φόρου προςκομίηεται 

ςτθν αρμόδια Υπθρεςία τθσ οικείασ νομαρχίασ ι του Υπουργείου, όπου ζχει 

υποβλθκεί το καταςτατικό τθσ εταιρείασ προσ ζγκριςθ. 

4. Ανταποδοτικό τζλοσ 1‰ υπζρ Επιτροπισ Ανταγωνιςμοφ 

Με το άρκρο 1 παράγραφοσ 5 του Νόμου 2837/2000 κακιερϊκθκε θ καταβολι 

ανταποδοτικοφ τζλουσ ζνα τοισ χιλίοισ (1‰) ςτθ ςφςταςθ και αφξθςθ κεφαλαίου 

μόνο των Α.Ε. 

5. Θεϊρθςθ ιδρυτικοφ ςυμβολαίου από το οικείο Επιμελθτιριο 

Το ιδρυτικό ςυμβόλαιο, που περιζχει και το καταςτατικό τθσ ςυντεινόμενθσ 

Α.Ε., προςκομίηεται ςτο οικείο Επιμελθτιριο, το οποίο χορθγεί Βεβαίωςθ περί του 

ελζγχου τθσ Επωνυμίασ και του διακριτικοφ τίτλου αυτισ. Οι ςυμβολαιογράφοι 

είναι υποχρεωμζνοι να μθν προβαίνουν ςτθ ςφνταξθ εγγράφου ςυςτάςεωσ 

εταιρείασ και οι νομαρχίεσ να μθν εγκρίνουν καταςτατικό εάν δεν προςκομιςκεί 

προζγκριςθ του οικείου Επιμελθτθρίου για το δικαίωμα χριςεωσ τθσ επωνυμίασ και 

του διακριτικοφ τίτλου αυτϊν. 

6. Δθμοςιότθτα ςυςτάςεωσ Α.Ε. 

Μετά τθν ζγκριςθ του καταςτατικοφ και τθν χοριγθςθ τθσ ςχετικισ αδείασ τθσ 

λειτουργίασ τθσ Α.Ε. θ αρμόδια υπθρεςία τθσ νομαρχίασ εγγράφει τθν νεοϊδρυκείςα 

εταιρεία ςτο ειδικό μθτρϊο το οποίο τθρεί για τισ ανϊνυμεσ εταιρείεσ. Στθ ςυνζχεια 

αφοφ εκδϊςουν με ςχετικό παράβολο από τθν ΔΟΥ αποςτζλλεται για τθ 

δθμοςίευςθ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ περίλθψθ τθσ ςυςτάςεωσ τθσ Α.Ε. 

και καταχωριςεωσ τθσ ςυςτατικισ πράξεωσ ςτο Μθτριό Α.Ε. 

7. Απόκτθςθ νομικισ προςωπικότθτασ Α.Ε. 

Φςτερα από τθν ζγκριςθ τθσ ςχετικισ περίλθψθσ του Καταςτατικοφ για τθ 

δθμοςίευςθ τθσ Α.Ε. ςτο ΦΕΚ κα πρζπει για να αποκτιςει νομικι υπόςταςθ θ Α.Ε. 

να καταχωρθκοφν ςε αρκετά αντίγραφα το καταςτατικό, θ βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο 

Επιμελθτιριο, το αποδεικτικό απόκομμα που μασ ζχουν αποςτείλει για τθ ςχετικι 

καταχϊρθςθ τθσ ςυςτατικισ πράξεωσ ςτο Μθτρϊο Α.Ε. και τζλοσ εάν κάποιοσ από 

τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου κατζχει πάνω από 5% του Μετοχικοφ 

Κεφαλαίου κα πρζπει να προςκομίςει βεβαίωςθ απαλλαγισ ι ζγκριςθσ από το 

ΤΑΕΘ. 

Αφοφ κατατεκοφν όλα τα παραπάνω αποδεικτικά ςτοιχεία τότε θ Α.Ε. αποκτά 

νομικι υπόςταςθ και αποκτά επίςθσ ΑΦΜ (Αρικμό Φορολογικοφ Μθτρϊου). Ο 

αρμόδιοσ που ζχει οριςτεί από το πρϊτο Δ.Σ. για τθ ςφςταςθ και ίδρυςθ τθσ 

εταιρείασ ορίηει το Διοικθτικό Συμβοφλιο που ζχει οριςτεί από το Καταςτατικό, 

Θεωρεί τα Βιβλία τθσ εταιρείασ, κάνει τισ εγγραφζσ ζναρξθσ ςτα κεωρθμζνα βιβλία 

και αφοφ γίνουν όλα αυτά ανοίγετε και ζνασ λογαριαςμόσ ςτθν Τράπεηα ςτο όνομα 

τθσ εταιρείασ. 

Τζλοσ μζςα ςε δφο μινεσ από τθν ζναρξθ και ςφςταςθ του καταςτατικοφ κα 

πρζπει να καταχωρθκοφν ςτον τραπεηικό λογαριαςμό που ζχει ανοιχτεί ςτο όνομα 
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τθσ εταιρείασ τα χριματα που αντιςτοιχοφν ςτον κάκε μζτοχο τθσ εταιρείασ για τθν 

καταβολι του Μετοχικοφ Κεφαλαίου. 

 

 1.4   ΑΚΥΩΤΘΤΑ ΤΘΣ Α.Ε. 
Θ Α.Ε. κθρφςςετε άκυρθ με δικαςτικι απόφαςθ μόνο εάν: 

1) Το καταςτατικό δεν περιλαμβάνει διατάξεισ για τθν επωνυμία, το ςκοπό, το 

φψοσ και τον τρόπο καταβολισ του μετοχικοφ κεφαλαίου 

2) Ο ςκοπόσ τθσ εταιρείασ είναι παράνομοσ ι αντίκειται ςτθν δθμόςια τάξθ 

3) Ο αρικμόσ των ιδρυτϊν είναι κατϊτεροσ των δφο ατόμων  

4) Πλοι οι ιδρυτζσ, όταν υπογράφθκε θ εταιρικι ςφμβαςθ δεν είχαν τθν 

ικανότθτα για δικαιοπραξία  

5) Το ςυντακτικό ζγγραφο δεν είναι δθμόςιο (ςυμβολαιογραφικό) 

Θ ακφρωςθ τθσ εταιρείασ επζρχεται με τθν ζκδοςθ τθσ τελεςίδικθσ δικαςτικισ 

αποφάςεωσ, αλλά ανατρζχει ςτον χρόνο τθσ πρωτόδικθσ αποφάςεωσ. Θ τελεςίδικθ 

απόφαςθ καταχωρείται ςτο Μθτρϊο Α.Ε. τθσ οικείασ νομαρχίασ και δθμοςιεφεται 

ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. 

 

1.5  ΒΙΒΛΙΑ ΤΘΣ Α.Ε. 

1.5.1.   Τθροφμενα βιβλία 

Τα υποχρεωτικά βιβλία που πρζπει να τθρεί μια ανϊνυμθ εταιρεία, 

ανεξάρτθτα από το αντικείμενο των εργαςιϊν τθσ, το μζγεκοσ τθσ, και το λογιςτικό 

ςφςτθμα που εφαρμόηει είναι τα εξισ: 

1 Βιβλίο Απογραφϊν και Ιςολογιςμϊν 

Στο βιβλίο αυτό κατ’ αρχιν καταχωρείται θ απογραφι ενάρξεωσ και κατόπιν, ςτο 

τζλοσ κάκε εταιρικισ χριςεωσ καταχωρείται θ απογραφι και ο ιςολογιςμόσ τζλουσ 

χριςεωσ. Ο ιςολογιςμόσ ςυνοδεφεται από τθν ανάλυςθ των αποτελεςμάτων 

χριςεωσ και πίνακα διανομισ κερδϊν. Τα πρόςωπα που ζχουν οριςκεί για να 

υπογράφουν τον ιςολογιςμό, υπογράφουν και ςτο βιβλίο απογραφϊν- 

ιςολογιςμϊν. 

2 Συγκεντρωτικό θμερολόγιο 

Εδϊ καταχωροφνται ςτο τζλοσ κάκε μινα, ςυγκεντρωτικά όλεσ οι λογιςτικζσ 

εγγραφζσ, όπωσ προζρχονται από τα αναλυτικά θμερολόγια (ταμείου, αγορϊν, 

πωλιςεων, διαφόρων πράξεων). 

3 Γενικό κακολικό 

Στουσ λογαριαςμοφσ του οποίου μεταφζρονται όλεσ οι εγγραφζσ από το 

ςυγκεντρωτικό θμερολόγιο 

4 Αναλυτικό κακολικό 

Τα ςυγκεκριμζνα τθροφνται ςε βιβλία ι καρτζλεσ. Κάκε πρωτοβάκμιοσ λογαριαςμόσ 

αναλφεται ςε δευτεροβάκμιουσ λογαριαςμοφσ. 

5 Βιβλίο Αποκικθσ 
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Το οποίο είναι επίςθσ αναλυτικό κακολικό, αλλά κατ’ εξαίρεςθ χριηει κεωριςεωσ 

πριν χρθςιμοποιθκεί. 

6 Βιβλίο γραμματίων ειςπρακτζων και βιβλίο γραμματίων πλθρωτζων 

Σ’ αυτά καταχωροφνται ζνα προσ ζνα τα γραμμάτια ειςπρακτζα και πλθρωτζα. Τα 

βιβλία αυτά ζχουν ειδικι γραμμογράφθςθ και αντικακιςτοφν τα αντίςτοιχα 

αναλυτικά κακολικά των πρωτοβάκμιων λογαριαςμϊν γραμμάτια ειςπρακτζα και 

γραμμάτια πλθρωτζα. 

7 Βιβλίο πρακτικϊν ςυνεδριάςεων των Γενικϊν Συνελεφςεων των Μετόχων 

8 Βιβλίο πρακτικϊν ςυνεδριάςεων του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

Αυτά τα βιβλία τα τθροφν μόνο οι θμεδαπζσ εταιρείεσ. 

9 Βιβλίο μετόχων 

Το βιβλίο αυτό ζχει ειδικι γραμμογράφθςθ, ϊςτε να μποροφν να καταχωρθκοφν τα 

ςτοιχεία εκάςτου μετόχου κακϊσ και ο αρικμόσ μετοχϊν και των τίτλων που αυτόσ 

κατζχει. 

10 Βιβλίο μετοχϊν 

Σ’ αυτό καταχωροφνται οι τίτλοι τόςο των ονομαςτικϊν, όςο και των ανϊνυμων 

μετοχϊν κατά αρικμθτικι ςειρά και κατά ςειρά εκδόςεωσ. Στο βιβλίο μετοχϊν 

καταχωροφνται όχι μόνο οι οριςτικοί τίτλοι αλλά και οι προςωρινοί τίτλοι. 

 

1.5.2  κεϊρθςθ βιβλίων  

Κάκε Α.Ε. υποχρεοφται να προςκομίςει ςτθν αρμόδια ΔΟΥ πριν από κάκε 

χρθςιμοποίθςθ, για κεϊρθςθ και χαρτοςιμανςθ όλα τα αναλυτικά βιβλία που 

ορίηει ο ΚΒΣ εκτόσ από το αναλυτικά κακολικά. Θ νεοϊδρυκείςα Α.Ε. για να κεϊρθςθ 

τα πρϊτα βιβλία τθσ ςτθν αρμόδια ΔΟΥ πρζπει προθγουμζνωσ να κάνει εγγραφι 

ςτα μθτρϊα αυτισ για τα οποία απαιτοφνται τα ακόλουκα δικαιολογθτικά: 

 Καταςτατικό τθσ Α.Ε. 

 Φωτοαντίγραφα τθσ αποφάςεωσ του Υπουργείου Εμπορίου ι τθσ Νομαρχίασ 

που εγκρίνει τθν ςφςταςθ τθσ εταιρείασ και τθσ ανακοινϊςεωσ αυτισ ςτθν 

Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ 

 Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν.1599/86 ότι κα προςκομίςουν ςτισ αρμόδιεσ ΔΟΥ 

δφο ΦΕΚ ςτα οποία δθμοςιεφτθκε θ περίλθψθ ςυςτάςεωσ τθσ Α.Ε. 

 Φωτοαντίγραφο τθσ δθλϊςεωσ πλθρωμισ του φόρου ςυγκζντρωςθσ 

κεφαλαίου 1% 

 Βεβαίωςθ του οικείου Επιμελθτθρίου για τον ζλεγχο τθσ επωνυμίασ τθσ Α.Ε. 

 Αντίγραφο του μιςκωτθρίου ςυμβολαίου με το οποίο θ Α.Ε. μίςκωςε τα 

γραφεία τθσ ζδρασ τθσ 

 Διλωςθ ενάρξεωσ δραςτθριότθτασ ςε ζντυπο τθσ ΔΟΥ τον οποίο 

υπογράφεται από το νομικό εκπρόςωπο τθσ εταιρείασ 

Αφοφ ζχει γίνει θ εγγραφι ςτα μθτρϊα τθσ ΔΟΥ θ Α.Ε. προςκομίηει τα βιβλία 

τθσ για κεϊρθςθ ςτθν υπθρεςία ΚΒΣ τθσ αρμόδιασ ΔΟΥ . εκεί απαιτοφνται τα εξισ: 
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1. Βεβαίωςθ ενάρξεωσ δραςτθριότθτασ 

2. Υπεφκυνθ διλωςθ ότι θ εταιρεία ωσ νεοςφςτατθ κεωρεί για πρϊτθ φορά 

βιβλία και ςτοιχεία 

3. Βεβαίωςθ από το ΤΕΒΕ ι από το ΤΑΕ για τθν αςφάλιςθ των μελϊν του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Α.Ε. που ζχουν ςυμμετοχι ςτο εταιρικό 

κεφάλαιο κατά ποςοςτό τουλάχιςτον 5% ι 3% αντίςτοιχα. 

 

1.6  ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 
Το καταςτατικό τθσ ανϊνυμθσ εταιρείασ αποτελεί τον καταςτατικό χάρτθ 

αυτισ, γιατί όχι μόνο το νομικό ζγγραφο τθσ ςυςτάςεωσ τθσ, αλλά περιλαμβάνει και 

όλα τα βαςικά κζματα που αφοροφν ςτισ ςχζςεισ των μετόχων μεταξφ τουσ, ςτθ 

διοίκθςθ τθσ εταιρείασ, αλλά και ςτο κάνατο (διάλυςθ) αυτισ. Ρρόδθλθ, λοιπόν θ 

ανάγκθ να είναι ςυνταγμζνο με ςαφινεια και ακριβολογία, που να προλαβαίνει 

αμφιβολίεσ και περίπλοκεσ. Το καταςτατικό περιζχει τα εξισ: 

1. Τθν εταιρικι επωνυμία και το ςκοπό τθσ εταιρείασ 

2. Τθν ζδρα τθσ εταιρείασ 

3. Τθ διάρκεια τθσ  

4. Το φψοσ και τον τρόπο καταβολισ του μετοχικοφ κεφαλαίου 

5. Τον αρικμό των μετοχϊν κάκε κατθγορίασ, εάν υπάρχουν περιςςότερεσ 

κατθγορίεσ μετοχϊν  

6. Το είδοσ των μετοχϊν, κακϊσ και τον αρικμό, τθν ονομαςτικι αξία τουσ και 

τθν ζκδοςθ τουσ 

7. Τθν μετατροπι ονομαςτικϊν μετοχϊν ςε ανϊνυμεσ ι ανωνφμων ςε 

ονομαςτικζσ 

8. Τθ ςφγκλιςθ, τθ ςυγκρότθςθ, τθ λειτουργία και τισ αρμοδιότθτεσ του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου  

9. Τουσ ελεγκτζσ 

10. Τα δικαιϊματα των μετόχων  

11. Τον ιςολογιςμό και τθν διάκεςθ κερδϊν 

12. Τθ λφςθ τθσ εταιρείασ και τθν εκκακάριςθ τθσ περιουςίασ τθσ  

Επίςθσ το καταςτατικό τθσ ανϊνυμθσ εταιρείασ πρζπει να περιζχει: 

1. Τα ατομικά ςτοιχεία των φυςικϊν ι νομικϊν προςϊπων που υπζγραψαν το 

καταςτατικό τθσ εταιρείασ ι ςτο όνομα και για λογαριαςμό των οποίων ζχει 

υπογραφεί το καταςτατικό αυτό 

2. Το ςυνολικό ποςό, τουλάχιςτον κατά προςζγγιςθ, όλων των δαπανϊν που 

απαιτικθκαν για τθ ςφςταςθ τθσ εταιρείασ και βαρφνουν αυτι. 

Ακόμα είναι απαραίτθτο να περιζχει τα εξισ: 

1. Τα μζλθ του πρϊτου Διοικθτικοφ Συμβουλίου και τθ κθτεία αυτοφ 

2. Τουσ ελεγκτζσ τθσ πρϊτθσ εταιρικισ χριςεωσ  

3. Τθ διάρκεια τθσ πρϊτθσ εταιρικισ χριςεωσ 
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1.7  ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

1.7.1  Λόγοι αυξιςεωσ του μετοχικοφ κεφαλαίου 

1. Πταν δεν ζχει επάρκεια κεφαλαίων. Στθν περίπτωςθ αυτι θ εταιρεία κα 

αναηθτιςει τα αναγκαία αυτά κεφάλαια είτε ςτο δανιςμό είτε ςτθν αφξθςθ 

του ίδιου κεφαλαίου τθσ. 

2. Πταν γίνεται ςυνεργαςία τθσ Α.Ε. με νζα πρόςωπα, φυςικά ι νομικά, τα 

οποία ςυνειςφζρουν ςε χριμα ι ςε είδοσ και ζτςι επζρχεται αφξθςθ του 

μετοχικοφ κεφαλαίου, δθλαδι, οι νζοι μζτοχοι ειςφζρουν μετρθτά ι άλλα 

είδθ (μθχανιματα, ακίνθτα κλπ.) χριςιμα ςτθ λειτουργία τθσ εταιρείασ. 

3. Πταν θ ανϊνυμθ εταιρεία ζχει μεγάλα ζκτακτα αποκεματικά. Τα 

αποκεματικά ζχουν οριςμζνο ςκοπό. Το τακτικό αποκεματικό προορίηεται 

για να καλφψει τυχόν ηθμίεσ όπωσ και διάφορα άλλα αποκεματικά 

ςχθματίηονται για να καλφψουν ειδικζσ ανάγκεσ τθσ επιχείρθςθσ. 

Υπάρχουν, όμωσ και αποκεματικά τα οποία ςχθματίςτθκαν απλϊσ επειδι δεν 

διανεμικθκε ςτουσ μετόχουσ το ςφνολο ι μζροσ των πραγματοποιθκζντων κερδϊν 

μιασ ι περιςςοτζρων χριςεων. 

Τα αποκεματικά αυτά πρζπει να κεφαλαιοποιθκοφν, δθλαδι, να 

ενςωματωκοφν ςτο λογαριαςμό ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ και μετά τθν 

κεφαλαιοποίθςθ κα εκδοκοφν νζεσ μετοχζσ ίςθσ ονομαςτικισ αξίασ, οι οποίεσ κα 

διανεμθκοφν ςτουσ μετόχουσ κατά τθν αναλογία τθσ ςυμμετοχισ τουσ ςτο μετοχικό 

κεφάλαιο. 

4. Κεφαλαιοποίθςθ τθσ υπεραξίασ από αναπροςαρμογι ακινιτων. Το 

υπόλοιπο τθσ υπεραξίασ από τθν αναπροςαρμογι των ακινιτων 

κεφαλαιοποιείται μζχρι το τζλοσ του δεφτερου ζτουσ απ’ το τζλοσ τθσ 

αναπροςαρμογι, επερχόμενθσ αυξιςεωσ του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Α.Ε. 

είτε με ζκδοςθ νζων μετοχϊν, είτε με αφξθςθ τθσ ονομαςτικισ αξίασ των 

υπαρχουςϊν μετοχϊν, είτε και με τουσ δφο τρόπουσ. 

5. Πταν κεφαλαιοποιοφνται χρζθ τθσ εταιρείασ. Ρολλζσ φορζσ, μια ανϊνυμθ 

εταιρεία μπορεί να υπερβεί τθν ορκι ςχζςθ μεταξφ ιδίων και των ξζνων 

κεφαλαίων, δθλαδι, καταλιγει να είναι υποχρεωμζνθ ι και απλϊσ 

βρίςκεται ςε ταμειακι δυςχζρεια και αδυναμία εξοφλιςεωσ των χρεϊν τθσ. 

Σ’ όλεσ αυτζσ τισ περιπτϊςεισ είναι δυνατόν να επιδιωχκεί θ εξυγνίαςθ τθσ 

εταιρείασ και θ βελτίωςθ τθσ ρευςτότθτασ τθσ, με τθ μετατροπι των χρεϊν 

ςε μετοχικό κεφάλαιο. Αυτό γίνεται αφοφ ςυνεννοθκοφν και ςυμφωνιςουν 

οι δανειςτζσ, οι οποίοι δζχονται, όπωσ ςε εξόφλθςθ των απαιτιςεων τουσ, 

λαμβάνουν ίςθσ αξίασ μετοχζσ τθσ εταιρείασ, που αντιςτοιχοφν ςε ιςόποςθ 

αφξθςθ του μετοχικοφ τθσ κεφαλαίου. 

 



18 
 

1.7.2.  Αφξθςθ του Μετοχικοφ Κεφαλαίου χωρίσ τροποποίθςθ του 

Καταςτατικοφ 

Θ αφξθςθ του Μετοχικοφ Κεφαλαίου τθσ ανϊνυμθσ εταιρείασ επιτρζπεται 

μόνο κατόπιν τροποποιιςεωσ του καταςτατικοφ τθσ που δθμοςιεφεται ςτθν 

Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ (Κ.Ν. 2190/20). Θ απόφαςθ για αφξθςθ του Μετοχικοφ 

Κεφαλαίου λαμβάνεται από τθ γενικι ςυνζλευςθ των μετόχων. Πμωσ υπάρχουν και 

δφο περιπτϊςεισ αυξιςεωσ του μετοχικοφ κεφαλαίου χωρίσ τροποποίθςθ του 

καταςτατικοφ (άρκρο 13 Κ.Ν. 2190/20). Αυτζσ οι περιπτϊςεισ είναι: 

1. Κατά τθν διάρκεια τθσ πρϊτθσ πενταετίασ από τθ ςφςταςθ τθσ εταιρείασ ι 

μζςα ςε πζντε ζτθ από τθ ςχετικι απόφαςθ τθσ γενικισ ςυνζλευςθσ, το 

διοικθτικό ςυμβοφλιο ζχει το δικαίωμα να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με 

ζκδοςθ νζων μετοχϊν. Αφοφ λθφκεί απόφαςθ με πλειοψθφία των 2/3 του 

ςυνόλου των μελϊν του. Το ποςό των αυξιςεων δεν μπορεί να υπερβεί το 

ποςό του αρχικοφ κεφαλαίου. 

2. Κατά τθ διάρκεια τθσ πρϊτθσ πενταετίασ από τθ ςφςταςθ τθσ εταιρείασ θ 

γενικι ςυνζλευςθ των μετόχων ζχει το δικαίωμα με απόφαςθ τθσ, να 

αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ι ολικά, με τθν ζκδοςθ νζων μετοχϊν, 

ςυνολικά μζχρι το πενταπλάςιο του αρχικοφ μετοχικοφ κεφαλαίου. 

 

 1.7.3  Μείωςθ του Μετοχικοφ Κεφαλαίου 

Θ μείωςθ μπορεί να πραγματοποιθκεί με απόφαςθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ 

των μετοχϊν είτε λόγω των ςυςςωρευμζνων ηθμιϊν είτε λόγω του αυξθμζνου 

υπολοίπου ταμείου τθσ εταιρείασ. 

Στθν πρϊτθ περίπτωςθ θ μείωςθ ζχει ωσ ςκοπό τθν εξυγνίαςθ τθσ εταιρείασ 

ϊςτε να είναι δυνατι ι διανομι κερδϊν ςτουσ μετόχουσ τθσ μελλοντικά, αν ζχει 

κερδοφορία, γιατί ςτθν αντίκετθ περίπτωςθ τα κζρδθ κα ςυμψθφίηουν τισ 

υπάρχουςεσ ηθμίεσ και κατά ςυνζπεια δεν κα ιταν δυνατι θ διανομι. 

Στθν δεφτερθ περίπτωςθ, θ μείωςθ του κεφαλαίου αποςκοπεί ςτθν ελάττωςθ 

του αυξθμζνου ταμείου για τθν κάλυψθ προςωπικϊν ωσ επί το πλείςτων αναγκϊν 

των μετόχων τθσ ι και τθσ ίδιασ τθσ εταιρείασ όταν αυτι μάλιςτα είναι 

οικογενειακισ μορφισ, οπότε ς’ αυτιν τθν περίπτωςθ ζχουμε απόςβεςθ 

κεφαλαίου. 

Θ μείωςθ κεφαλαίου διακρίνεται ςε: 

1. Ρραγματικι, όταν θ εταιρεία επιςτραφεί ςτουσ μετόχουσ τθσ μζροσ του 

ειςφερκζντοσ κεφαλαίου, γιατί δεν ζχει ανάγκθ αυτοφ, κάποτε που είναι 

δυςανάλογο προσ τθσ ανάγκεσ τθσ. 

2. Ονομαςτικι, όταν θ εταιρεία ζχει υποςτεί ηθμίεσ και θ γενικι ςυνζλευςθ 

αποφαςίςει τθ μείωςθ του κεφαλαίου με ςυμψθφιςμό των ηθμιϊν τθσ που 

αυτό ζχει ςυνζπεια να μθν επιτρζψει το αντίςτοιχο ποςό τθσ μείωςθσ ςτουσ 

μετόχουσ. 
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1.7.4   Υποχρεωτικι και εκοφςια μείωςθ κεφαλαίου 

Εκουςίωσ κα προβεί ςε μείωςθ του μετοχικοφ τθσ κεφαλαίου θ ανϊνυμθ 

εταιρεία όταν: 

 Αυτό είναι δυςανάλογα μεγάλο ςε ςχζςθ νε τισ ανάγκεσ τθσ και ζτςι 

καταλιγει να υπάρχει αντιοικονομικι δζςμευςθ κεφαλαίου και 

 Για απόςβεςθ ηθμιϊν ιδίωσ όταν αυτζσ ςυςςωρεφονται για πολλά χρόνια. 

Για τθν υλοποίθςθ τθσ μείωςθσ πρζπει να παρκεί απόφαςθ από τθ Γενικι 

Συνζλευςθ και μάλιςτα με αυξθμζνα ποςοςτά απαρτίασ και πλειοψθφίασ. Ρρζπει 

να ςθμειωκεί εδϊ ότι θ μείωςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου ανϊνυμθσ εταιρείασ κατά 

τα παραπάνω νοείται όταν οι ηθμίεσ δεν ζχουν ξεπεράςει τα όρια που κζτει ο 

νόμοσ. Σε περίπτωςθ που το ςφνολο των ιδίων κεφαλαίων, όπωσ προςδιορίηονται 

ςτο υπόδειγμα ιςολογιςμοφ, γίνει καλφτερο απ’ το μιςό του μετοχικοφ κεφαλαίου, 

το διοικθτικό ςυμβοφλιο υποχρεοφται να ςυγκαλζςει τθ γενικι ςυνζλευςθ, μζςα ςε 

προκεςμία ζξι μθνϊν απ’ τθ λιξθ τθσ χριςεωσ για να αποφαςίςει αν κα λυκεί θ 

εταιρεία ι υιοκετθκεί  άλλο μζτρο (άρκρο 47 Κ.Ν. 2190/20, άρκρο 42γ Κ.Ν. 

2190/20). 

Υποχρεωτικόσ κα προβεί ςτθ μείωςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου επί τμθματικισ 

καταβολισ αυτοφ θ εταιρεία όταν απζτυχε θ εκποίθςθ των μετόχων που δεν ζχουν 

αποπλθρωκεί (άρκρο 12 Κ.Ν. 2190/20). 

 

1.7.5   Τρόποι μειϊςεωσ κεφαλαίου 

Οι τρόποι με τουσ οποίουσ μπορεί να επιλεχκεί μείωςθ του μετοχικοφ 

κεφαλαίου είναι οι εξισ: 

1. Με μείωςθ τθσ ονομαςτικισ αξίασ όλων των μετοχϊν, όχι όμωσ κάτω του 

νόμιμου ορίου των 0,30€. Ζτςι ο τρόποσ αυτόσ δε μπορεί να εφαρμοςκεί 

όταν οι ονομαςτικι αξία τθσ μετοχισ είναι ακριβϊσ 0,30€. Με αυτό τον 

τρόπο ςφραγίηονται οι μετοχζσ με τθ νζα αξία τουσ ι αποςφρονται και 

αντικακίςτανται με νζεσ που αναγράφουν τθ νζα μειωμζνθ τιμι. 

2. Με μείωςθ του αρικμοφ των μετοχϊν. Με αυτό τον τρόπο ςφραγίηονται και 

ακυρϊνονται οι μετοχζσ που αντιςτοιχοφν ςτθ μείωςθ του κεφαλαίου ι 

εκδίδονται νζεσ μετοχζσ που ανταλλάςςονται με τισ παλιζσ ςε ςχετικι 

αναλογία. 

3. Με εξαγορά και ακφρωςθ αναλόγου αρικμοφ μετοχϊν. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: ΑΡΟΓΑΦΘ ΤΘΣ ΡΕΙΟΥΣΙΑΣ 
 

2.1   Ειςαγωγικά Στοιχεία 
Απογραφι είναι το ςφνολο των ενεργειϊν των ςχετικϊν με τθ λεπτομερι 

περιγραφι, τθ μζτρθςθ και τθν απόδοςθ με χρθματικζσ μονάδεσ των ςτοιχείων του 

ενεργθτικοφ, του πακθτικοφ και τθσ κακαρισ κζςεωσ μιασ οικονομικισ μονάδασ ςε 

μια δεδομζνθ χρονικι ςτιγμι. 

Σκοπόσ τθσ απογραφισ είναι να προςδιοριςτεί θ πραγματικι επαγγελματικι 

περιουςία, τόςο ποςοτικά όςο και ποιοτικά κατ’ είδοσ. Κατά τθν απογραφι 

αποτιμοφνται όλα τα περιουςιακά ςτοιχεία με τθν ίδια νομιςματικι μονάδα. 

Θ περιγραφι των περιουςιακϊν ςτοιχείων πρζπει να γίνεται με 

ςχολαςτικότθτα για να επιτυγχάνεται θ ορκι εξατομίκευςθ τουσ. Για το λόγο αυτό 

είναι απαραίτθτθ θ ςφμπραξθ ειδικϊν προςϊπων, όπωσ τεχνικϊν, χθμικϊν 

προϊςταμζνων υπθρεςιϊν, που κα ςυμπλθρϊςουν και κα ςυνυπογράφουν τα 

απογραφικά δελτία, με βάςθ τα οποία τελικά, κα καταχωρθκεί θ απογραφι ςτο 

βιβλίο απογραφϊν. 

Εδϊ πρζπει να επιςθμανκεί ότι με τισ διαδικαςίεσ τθσ φυςικισ απογραφισ 

διορκϊνονται οι ποςοτικζσ ανακρίβειεσ τθσ επιχειρθματικισ περιουςίασ, για να 

προςδιορίςουμε όμωσ τθν << νομιςματικι αξία>> τθσ περιουςίασ είναι απαραίτθτο 

το επόμενο ςτάδιο τθσ <<αποτίμθςθσ>> το οποίο αναλφουμε ςτα επόμενα 

κεφάλαια. 

 

2.2  Διαδικαςία Απογραφισ 
Πλα τα ςτοιχεία του Ιςολογιςμοφ μποροφν να απογραφοφν εκτόσ από τθν 

Κακαρι Θζςθ. Στον λογαριαςμό τθσ  <<Κακαρισ Θζςθσ>> άλλωςτε καταχωροφνται 

όλεσ οι διαφορζσ (ελλείμματα και πλεονάςματα) που εμφανίηονται κατά τθ 

διεξαγωγι τουσ. 

Για όλουσ τουσ υπόλοιπουσ Λογαριαςμοφσ θ διαδικαςία απογραφισ  

περιλαμβάνει φυςικι καταμζτρθςθ και αξιολόγθςθ είτε των φυςικϊν αντικειμζνων 

ςτθν περίπτωςθ των υλικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων (π.χ. πάγια, αποκζματα), είτε 

τθν εξακρίβωςθ τθσ φπαρξθσ  τίτλων, δικαιωμάτων ι απαιτιςεων ςτθν περίπτωςθ 

των άυλων ςτοιχείων (π.χ. απαιτιςεισ, υποχρεϊςεισ). 

Σε κάκε περίπτωςθ εκτόσ από τθν φπαρξθ του ςτοιχείου εξετάηουμε και τθν 

ποιότθτα του (π.χ. απαξιωμζνα πάγια/ αποκζματα, ανεπίδεκτεσ ειςπράξεωσ 

απαιτιςεισ). 

Θ απογραφι ςε ςχζςθ με τον τρόπο που διενεργείται διακρίνεται ςε: 

 Φυςικι ι εξωτερικι ι εξωλογιςτικι: όταν τα περιουςιακά ςτοιχεία 

αναγνωρίηονται και προςδιορίηονται πραγματικά, χωρίσ δθλαδι να 

λαμβάνονται υπόψθ τα δεδομζνα των λογιςτικϊν βιβλίων 
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 Θεωρθτικι ι εςωτερικι ι εςωλογιςτικι: όταν προκφπτει από τα λογιςτικά 

βιβλία τθσ επιχείρθςθσ 

Πταν διενεργείται κεωρθτικι απογραφι είναι ςκόπιμο να γίνεται και 

πραγματικόσ ζλεγχοσ ςυμφωνίασ, ζςτω και δειγματολθπτικά, μερικϊν απαιτιςεων 

και υποχρεϊςεων τθσ επιχείρθςθσ ι ζλεγχοσ των λογιςτικϊν εγγραφϊν με τα 

παραςτατικά ζγγραφα. 

Θ απογραφι καταγράφεται ςφμφωνα με τθ δομι των λογαριαςμϊν τθσ 

επιχείρθςθσ, με καταχϊρθςθ πάντοτε ςτο κατϊτερο δυνατό επίπεδο ανάλυςθσ. 

 

2.3  Είδθ Απογραφισ 
Θ απογραφι ανάλογα με τθν ζκταςθ τθσ διακρίνεται ςε: 

 Γενικι: περιλαμβάνει το ςφνολο των επιδεκτικϊν απογραφισ ςτοιχείων τθσ 

περιουςίασ, δθλαδι, αναφζρετε ςε όλα τα περιουςιακά ςτοιχεία. Θ γενικι 

απογραφι είναι κατά κανόνα φυςικι για οριςμζνα περιουςιακά ςτοιχεία και 

κεωρθτικι για τα υπόλοιπα π.χ. θ απογραφι ενάρξεωσ λειτουργίασ, θ 

απογραφι χριςεωσ, κλπ. 

 Μερικι: περιλαμβάνει μζροσ μόνο των επιδεκτικϊν απογραφισ ςτοιχείων 

τθσ περιουςίασ, δθλαδι, αναφζρεται ςε οριςμζνα περιουςιακά ςτοιχεία. Θ 

μερικι απογραφι πρζπει να είναι φυςικι. Τθ χρθςιμοποιοφμε για να 

ελζγξουμε τα αποκζματα και τισ λοιπζσ υλικζσ αξίεσ τθσ επιχείρθςθσ μασ. 

Ζχοντασ ςαν κριτιριο τθν επανάλθψθ θ απογραφι διακρίνεται ςε: 

 Τακτικι: επαναλαμβάνετε ςε τακτά χρονικά διαςτιματα π.χ. για τθ ςφνταξθ 

του Ιςολογιςμοφ 

 Ζκτακτθ: γίνεται απρόοπτα και χωρίσ υποχρζωςθ επανάλθψθσ. 

Τζλοσ με κριτιριο το αντικείμενο ζχουμε τισ διάφορεσ κατθγορίεσ 

περιουςιακϊν ςτοιχείων που απογράφονται π.χ. απογραφι παγίων ι αποκεμάτων. 

 

2.4  Στάδια Απογραφισ 
Θ απογραφι προκειμζνου για τθ διεξαγωγι τθσ χωρίηεται ςε τρία (3) ςτάδια: 

1. Στάδιο καταμζτρθςθσ: ςε αυτό το ςτάδιο καταμετροφνται τα περιουςιακά 

ςτοιχεία κατά είδοσ, ποςότθτα, ποιότθτα και τιμι μονάδοσ του κάκε 

ςτοιχείου 

2. Στάδιο Καταχϊρθςθσ: ςε αυτό το ςτάδιο γίνεται θ καταχϊρθςθ τθσ 

απογραφισ ςτο επίςθμο βιβλίο Απογραφϊν και Ιςολογιςμοφ 

3. Στάδιο Αποτίμθςθσ: ςε αυτό γίνεται θ αποτίμθςθ κάκε περιουςιακοφ 

ςτοιχείου με τθν αξία που ζχει κατά τθν θμζρα τθσ απογραφισ 
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2.5  Θ Σθμαςία τθσ Απογραφισ 
Θ ςωςτι απογραφι κεωρείται ςθμαντικι γιατί μζςω αυτισ επαλθκεφεται θ 

ακρίβεια των λογιςτικϊν καταχωριςεων και αποκαλφπτονται τα πραγματικά 

ελλείμματα ι και πλεονάςματα. Αυτά τα ελλείμματα- πλεονάςματα αποκαλφπτουν 

τθν καλι ι κακι διαχείριςθ τθσ επιχειρθματικισ περιουςίασ. Επίςθσ, μζςω τθσ 

απογραφισ ο λογιςτισ μπορεί να αποκαταςτιςει το ακριβζσ μζγεκοσ τθσ 

επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ. 

Ππωσ ζχει προαναφερκεί θ απογραφι απεικονίηει με κάκε λεπτομζρεια τα 

περιουςιακά ςτοιχεία τθσ επιχείρθςθσ. Άλλωςτε αυτό είναι το ουςιϊδεσ 

αντικείμενο τθσ απογραφισ γιατί, μζςω αυτισ καταςτρϊνεται ο Ιςολογιςμόσ και ο 

προςδιοριςμόσ του τελικοφ αποτελζςματοσ τθσ επιχείρθςθσ για κάκε οικονομικι 

χριςθ. Ο Ιςολογιςμόσ κατά μία ζννοια είναι ο ςυνοπτικόσ πίνακασ τθσ απογραφισ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: ΑΡΟΓΑΦΘ ΑΡΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ 

ΜΕ ΤΟΝ ΚΒΣ 

 

3.1 Αποκζματα - Ρεριεχόμενο και Εννοιολογικοί 

Ρροςδιοριςμοί 
Τα αποκζματα τθσ οικονομικισ μονάδασ καταχωροφνται και 

παρακολουκοφνται ςτθν ομάδα 2 του ΕΓΛΣ. Τα αποκζματα μπορεί να προζρχονται 

από απογραφι, αγορά ι ιδιοπαραγωγι  και ςε εξαίρετεσ περιπτϊςεισ από 

ανταλλαγι, ειςφορά ι δωρεά ςε είδοσ. 

Αποκζματα είναι τα υλικά που ανικουν ςε μια επιχείρθςθ τα οποία: 

 Ρροςδιορίηονται να πωλθκοφν 

 Βρίςκονται ςτθ διαδικαςία τθσ παραγωγισ και πρόκειται να πωλθκοφν όταν 

πάρουν τθ μορφι ζτοιμων προϊόντων 

 Ρροορίηονται να αναλωκοφν κατά τθν παραγωγι ζτοιμων αγακϊν ι τθν 

παραγωγι ζτοιμων υπθρεςιϊν 

 Ρροορίηονται να αναλωκοφν για τθν καλι λειτουργία, τθ ςυντιρθςθ ι 

επιςκευι, κακϊσ και τθν ιδιοπαραγωγι παγίων ςτοιχείων 

 Ρροορίηονται για να χρθςιμοποιθκοφν για τθν ςυςκευαςία 

Ριο ςυγκεκριμζνα ςτθν ομάδα 2 καταχωροφνται οι ακόλουκοι λογαριαςμοί: 

 Εμπορεφματα (λ. 20) είναι τα υλικά αγακά που αποκτοφνται από τθν 

οικονομικι μονάδα με ςκοπό τθ μεταπϊλθςθ. 

 Ζτοιμα προϊόντα (λ. 21) είναι τα αγακά που παράγονται, καταςκευάηονται ι 

ςυναρμολογοφνται από τθν οικονομικι μονάδα με ςκοπό τθν πϊλθςθ τουσ. 

 Θμιτελι προϊόντα (λ. 22) είναι τα αγακά που παράγονται μαηί με τα κφρια 

προϊόντα, ςε διάφορα ςτάδια τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ. Τα 

υποπροϊόντα επαναχρθςιμοποιοφνται από τθν επιχείρθςθ ςαν πρϊτθ φλθ ι 

πωλοφνται αυτοφςια 

 Ραραγωγι ςε εξζλιξθ (λ. 23) είναι οι πρϊτεσ φλεσ, βοθκθτικά υλικά, θμιτελι 

προϊόντα και άλλα ςτοιχεία κόςτουσ τα οποία κατά τθ διάρκεια τθσ χριςεωσ 

ι ςτο τζλοσ αυτισ βρίςκονται ςτο κφκλωμα τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ. 

 Ρρϊτεσ και βοθκθτικζσ φλεσ (λ. 24) είναι τα υλικά που θ οικονομικι μονάδα 

αποκτάει με ςκοπό τθ βιομθχανικι επεξεργαςία ι ςυναρμολόγθςθ τουσ για 

τθν παραγωγι ι καταςκευι προϊόντων 

 Υλικά ςυςκευαςίασ (λ. 24) είναι τα υλικά εκείνα που αποκτοφνται με ςκοπό 

τθ χριςθ αυτϊν προκειμζνου το προϊόν να φτάςει και να προςφερκεί ςτον 

πελάτθ 

 Αναλϊςιμα υλικά (λ. 25) είναι τα υλικά που χρθςιμοποιοφνται για τθ 

ςυντιρθςθ του παγίου εξοπλιςμοφ τθσ επιχείρθςθσ 
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 Ανταλλακτικά παγίων ςτοιχείων (λ. 26) είναι τα υλικά εκείνα που 

αποκτοφνται με ςκοπό τθν ανάλωςθ τουσ για ςυντιρθςθ και επιςκευι του 

παγίου εξοπλιςμοφ τθσ επιχείρθςθσ. 

 Είδθ ςυςκευαςίασ (λ. 28) είναι τα υλικά που χρθςιμοποιοφνται για τθ 

ςυςκευαςία εμπορευμάτων και προϊόντων τθσ και παραδίδονται ςτον 

πελάτθ μαηί με το περιεχόμενο τουσ. 

 

3.2   Απογραφι Αποκεμάτων 
Εφόςον θ επιχείρθςθ διακζτει αποκζματα εμπορευμάτων, προϊόντων, πρϊτων 

και βοθκθτικϊν υλϊν κλπ. κα πρζπει να προςεχκοφν τα εξισ: 

 Θ ποςοτικι καταμζτρθςθ των αποκεμάτων και θ καταγραφι τουσ ςτο βιβλίο 

απογραφϊν ι ςε καταςτάςεισ ςτο τζλοσ τθσ διαχειριςτικισ περιόδου γίνεται 

διακεκριμζνα για κάκε αποκθκευτικό χϊρο με εξαίρεςθ τα αποκζματα των 

αποκθκευτικϊν χϊρων που ςτεγάηονται ςτον ίδιο ι ςε ςυνεχόμενο κτθριακό 

χϊρο με άλλο αποκθκευτικό χϊρο τα οποία μπορεί να καταχωροφνται 

ενιαία για όλουσ τουσ εν λόγω αποκθκευτικοφσ χϊρουσ. 

 Τα αποκζματα που βρίςκονται ςε τρίτουσ καταχωροφνται ανά τρίτο, θ οποία 

περιλαμβάνει το είδοσ, τθ μονάδα μζτρθςθσ και τθν ποςότθτα, γίνεται με 

μια εγγραφι για ολόκλθρθ τθ ποςότθτα κάκε είδουσ αγακοφ, για κάκε 

αποκθκευτικό χϊρο. Μζχρι τθν θμερομθνία ςφνταξθσ του Ιςολογιςμοφ 

καταχωρείται θ κατά μονάδα αξία ςτθν οποία αποτιμικθκε κάκε είδοσ. 

 Πταν θ επιχείρθςθ διακζτει ςτθν αποκικθ τθσ αποκζματα κυριότθτασ 

τρίτων κα πρζπει να καταχωρθκοφν αυτά ςτο βιβλίο αποκικθσ ι από άλλα 

πρόςκετα βιβλία. 

 

3.3   Διαφορζσ Απογραφισ 
Κατά τθ διεξαγωγι τθσ απογραφισ των αποκεμάτων μπορεί να παρατθρθκοφν 

ελλείμματα ι και πλεονάςματα. Στισ επόμενεσ παραγράφουσ κα αναλφςουμε πωσ 

τακτοποιοφνται αυτζσ οι διαφορζσ ςτθ γενικι και αναλυτικι λογιςτικι. 

 

3.3.1   Γενικι Λογιςτικι 

Στθ γενικι λογιςτικι οι διαφορζσ απογραφείσ όλων των κατθγοριϊν 

αποκεμάτων (πρϊτων και βοθκθτικϊν υλϊν, προϊόντων, εμπορευμάτων κλπ.) 

επθρεάηουν τθν αξία απογραφισ των αποκεμάτων λιξεωσ και κατ’ επζκταςθ το 

κόςτοσ πωλιςεων και οργανικό αποτζλεςμα τθσ χριςεωσ και δεν είναι αναγκαίο 

αλλά οφτε και δυνατό να γίνει καμία ιδιαίτερθ εγγραφι για τισ διαφορζσ αυτζσ 

(ελλείμματα και πλεονάςματα). 
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Για τα ελλείμματα: 

Χρέωση  Πίστωση  

97 Διαθοπέρ ενζωμαηώζεωρ και καηαλογιζμού 94 Αποθέμαηα  

97.10.00 Διαθοπέρ απογπαθών  

97.10.00.00 Ελλείμμαηα  

94.20 Εμποπεύμαηα  

97.10.00.00.20 Εμποπεςμάηων  .........  

........  

 

Χρέωση  Πίστωση  

98 Αναλςηικά αποηελέζμαηα  97 Διαθοπέρ ενζωμαηώζεωρ και 

καηαλογιζμού 

98.99 Αποηελέζμαηα σπήζεωρ  97.10.00   Διαθοπέρ απογπαθών  

98.99.03 Διαθοπέρ ενζωμαηώζεωρ και καη/ζμος 97.10.00.00  Ελλείμμαηα  

97.10.00.00.20 Εμποπεςμάηων  

 

Για τα πλεονάςματα: 

Χρέωση  Πίστωση  

94 Αποθέμαηα  97 Διαθοπέρ ενζωμαηώζεωρ και 

καη/μού  

94.20 Εμποπεύμαηα  97.10.00 Διαθοπέρ απογπαθών  

97.10.00.01 Πλεονάζμαηα  

97.10.00.01.20 Εμποπεςμάηων  

 

Χρέωση  Πίστωση  

97 Διαθοπέρ ενζωμαηώζεωρ και καηα/μού  97.10.00.01.20 Εμποπεςμάηων  

97.10.00 Διαθοπέρ απογπαθών  98 Αναλςηικά αποηελέζμαηα  

97.10.00.01 Πλεονάζμαηα  98.99 Αποηελέζμαηα σπήζεωρ  

98.99.03 Διαθοπέρ ενζωμαηώζεωρ και καη/μού  

 

Αν πρόκειται για ζλλειμμα ι πλεόναςμα υλικϊν που βρίςκονται ςτθν 

παραγωγικι διαδικαςία, αντί του 94 κινείται ο λογαριαςμόσ  93 <<κόςτοσ 

παραγωγισ>>. Κατά το Ε.Γ.Λ.Σ. ο λογαριαςμόσ 97.10 μεταφζρεται ςτον 98.99 

<<Αποτελζςματα Χριςεωσ>>. 

 

3.4   Καταςτροφι Αποκεμάτων 
Ρρόςφορο αποδεικτικό ςτοιχείο είναι το <<πρωτόκολλο καταςτροφισ>> που 

ςυντάςςεται από επιτροπι υπαλλιλων τθσ επιχειριςεωσ που ςυγκροτείται με 

απόφαςθ των νομικϊν οργάνων τθσ ( λ.χ. του Δ.Σ), θ οποία προβαίνει ςε 

ςυγκεκριμζνθ θμζρα και ϊρα ςτθν καταςτροφι των αγακϊν και ςτθ ςφνταξθ και 

υπογραφι ςχετικοφ <<πρωτοκόλλου καταςτροφισ αποκεμάτων>>. Κρίνεται 
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ςκόπιμο θ επιχείρθςθ, με αίτθςθ τθσ ςτον προϊςτάμενο τθσ ΔΟΥ ςτθν οποία 

υπάγεται, να ηθτιςει τθν παρουςία αρμόδιου υπαλλιλου τθσ ΔΟΥ ςτθν καταςτροφι 

των αγακϊν. 

Ο προϊςτάμενοσ τθσ ΔΟΥ δικαιοφται- και δεν υποχρεοφται- να εκδϊςει ςχετικι 

εντολι ελζγχου για τθ διαπίςτωςθ τθσ καταςτροφισ των αγακϊν. Επίςθσ κρίνεται 

ςκόπιμο να καλείται και ο ορκωτόσ ελεγκτισ τθσ εταιρείασ, εφόςον αυτι υπόκειται 

ςτον ζλεγχο του Σ.Ο.Ε.. Γίνεται πάντωσ δεκτό ότι για τθν κατάρτιςθ του 

πρωτοκόλλου καταςτροφισ δεν απαιτείται θ ςυμμετοχι δθμόςιου οργάνου. 

Σκόπιμο είναι θ απόφαςθ περί καταςτροφισ των αποκεμάτων να λθφκεί από 

το Δ.Σ. τθσ εταιρείασ, το οποίο να ορίςει και τα μζλθ τθσ επιτροπισ που κα προβεί 

ςτθν καταςτροφι των αποκεμάτων. 

Αποφάςεισ του ΣΤΕ 2936/1988 και 3422/1991, ςφμφωνα με τισ οποίεσ νόμιμο 

αποδεικτικό ςτοιχείο για τθν καταςτροφι αποκεμάτων είναι τα ςυνταχκζντα από 

υπαλλιλουσ τθσ επιχείρθςθσ πρωτόκολλα καταςτροφισ, εφόςον οφτε από τον ΚΒΣ 

οφτε από τθν νομοκεςία περί φορολογίασ ειςοδιματοσ προβλζπονται ειδικά 

δικαιολογθτικά για τθν απόδειξθ καταςτροφισ των αποκεμάτων. 

 

3.4.1  Λογιςτικι Αντιμετϊπιςθ 

Σφμφωνα με τθ γνωμάτευςθ 51/1282/1990, το κόςτοσ των αποκεμάτων που 

καταςτρζφονται ωσ ακατάλλθλα, λόγω λιξεωσ τθσ θμερομθνίασ καταναλϊςεωσ 

τουσ ι από άλλθ αιτία, χαρακτθρίηεται ζκτακτθ ηθμία και αντιμετωπίηεται ωσ εξισ: 

 

3.4.1.1   Γενικι Λογιςτικι 

Το κόςτοσ παραγωγισ ι αγοράσ των αποκεμάτων που καταςτρζφονται ωσ 

ακατάλλθλα καταχωρείται ςε χρζωςθ ιδιαίτερου τριτοβάκμιου λογαριαςμοφ, π.χ. 

81.02.10 <<ηθμίεσ από καταςτροφι ακατάλλθλων αποκεμάτων>>, ενταγμζνο ςτο 

δευτεροβάκμιο λογαριαςμό 81.02 <<ζκτακτεσ ηθμίεσ>>, με πίςτωςθ αντίςτοιχου 

τριτοβάκμιου λογαριαςμοφ που ανοίγεται υπό το λογαριαςμό 78.11 <<αξία 

καταςτραφζντων ακατάλλθλων αποκεμάτων>>, ο οποίοσ αναλφεται ςε ανάλογουσ 

τριτοβάκμιουσ (π.χ. κατ’ είδοσ προϊόντοσ). 

 

Χρέωση  Πίστωση  

81 Έκηακηα και ανόπγανα αποηελέζμαηα  78 Ιδιοπαπαγωγή παγίων - Τεκμαπηά 

έζοδα  

81.02 Έκηακηερ ζημίερ  78.11Αξία καηαζηπαθένηων 

 ακαηάλληλων αποθεμάηων 

81.02.10 Ζημίερ από καηαζη. ακαηάλληλων αποθεμάηων  
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3.4.1.2  Αναλυτικι Λογιςτικι 

Χρέωση  Πίστωση  

98 Αναλςηικά αποηελέζμαηα  90Διάμεζοι-ανηικπςζόμενοι λογαπιαζμοί  

98.99 Αποηελέζμαηα σπήζεωρ  90.08 Αποηελέζμαηα λογιζμένα  

98.99.04Έκηακηα και ανόπγανα 

αποηελέζμαηα  

90.08.81 Έκηακηα και ανόπγανα αποηελέζμαηα 

λογιζμένα  

98.99.04.02 Έκηακηερ ζημίερ  

 

Επίςθσ ςε κεωρθμζνθ αποκικθ μαηί με τισ εγγραφζσ γίνεται και θ τακτοποίθςθ 

των μερίδων τθσ αποκικθσ. 

 

Χρέωση  Πίστωση  

90 Διάμεζοι- ανηικπιζόμενοι  

λογαπιαζμοί  

96 Έζοδα- μικηά αναλςηικά αποηελέζμαηα 

Εκμεταλλ. 

90.07Οπγανικά έζοδα καη’ είδορ 

λογιζμένα  

96.22 Μικηά αναλςηικά αποηελέζμαηα 

εκμεηαλλ.  

90.07.78Ιδιοπαπαγωγή παγίων- 

Τεκμαπηά έζοδα  

96.22.78 Ιδιοπαπαγωγή παγίων - 

Τεκμαπηά έζοδα  

90.07.78.11 Αξία καηαζηπαθένηων 

ακαηάλληλων αποθεμάηων  

96.22.78.11 Αξία καηαζηπαθένηων 

ακαηάλ. αποθ.  

 

 

Χρέωση  Πίστωση  

90 Διάμεζοι - ανηικπιζόμενοι λογαπιαζμοί  96 Έζοδα - μικηά αναλςηικά 

αποηελέζμαηα εκμεηαλ.  

90.07 Οπγανικά έζοδα καη’ είδορ λογιζμένα  96.22 Μικηά αναλςηικά 

αποηελέζμαηα εκμεηαλλ.  

90.07.78 Ιδιοπαπαγωγή παγίων - Τεκμαπηά 

έζοδα  

96.22.78 Ιδιοπαπαγωγή παγίων - 

Τεκμαπηά έζοδα  

90.07.78.11 Αξία καηαζηπαθένηων 

ακαηάλληλων αποθεμάηων  

96.22.78.11 Αξία 

καηαζηπαθένηων ακαηάλ. αποθ.  

 

Ο ΦΡΑ που εκπίπτεται κατά τθν αγορά των εμπορευμάτων, πρϊτων υλϊν κλπ. 

δεν επιςτρζφεται ςτο Δθμόςιο ςτθν περίπτωςθ που ςτθ ςυνζχεια τα εμπορεφματα, 

πρϊτεσ κλπ. φλεσ ι τα παραχκζντα από αυτζσ προϊόντα καταςτρζφονται, 

κλζπτονται ι χάνονται, εφόςον θ ηθμία αποδεικνφεται με νόμιμα δικαιολογθτικά 

(άρκρο 33 § 1β του Ν.2859/2000). 
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3.5  Ελλείμματα – Ρλεονάςματα κατά τθν Ραραλαβι των 

εμπορευμάτων 
Σφμφωνα με τθ γνωμάτευςθ 231/2208/1994, ο λογιςτικόσ χειριςμόσ 

ελλειμμάτων και πλεοναςμάτων αγοραηόμενων αγακϊν ταχτοποιείται ωσ 

ακολοφκωσ: 

 Δεν επιτρζπεται για τα διαπιςτοφμενα κατά τθν παραλαβι αγοραςμζνων 

αγακϊν ελλείμματα ι πλεονάςματα να διενεργοφνται εγγραφζσ 

<<πρόβλεψθσ τθσ αξίασ των διαφόρων κατά το χρόνο τθσ ποςοτικισ 

καταχϊρθςθσ των ελλειμμάτων>> 

 Με τθν αξία των ποςοτικϊν ελλειμμάτων ι πλεοναςμάτων, που 

διαπιςτϊνονται κατά τθν παραλαβι αγοραηόμενων αγακϊν, χρεϊνεται ι, 

ανάλογα πιςτϊνεται ο προμθκευτισ (ςτο λογαριαςμό 50), με αντίςτοιχθ 

πίςτωςθ ι χρζωςθ των λογαριαςμϊν αγορϊν Ομάδα 2 και λογαριαςμοφσ 94 

κακϊσ και των ενταγμζνων ςτο 94 μερίδων αποκικθσ. Για τθν ιδιαίτερθ 

εμφάνιςθ των ελλειμμάτων και πλεοναςμάτων, οι προθγοφμενεσ  

τακτοποιθτικζσ  λογιςτικζσ εγγραφζσ επιβάλλεται να διενεργοφνται ωσ 

ακολοφκωσ: 

 Κατά τθν παραλαβι των αγακϊν, οι εγγραφζσ χρεϊςεωσ των 

λογαριαςμϊν αγορϊν τθσ ομάδασ 2 και του πρωτοβάκμιου 94 κακϊσ 

και των (κάτω από τον 94 τθροφμενων) μερίδων αποκικθσ και 

αντίςτοιχθσ πιςτϊςεωσ του προμθκευτι ςτο λογαριαςμό 50, κα 

γίνονται με βάςθ τα δεδομζνα του τιμολογίου του προμθκευτι 

(ποςότθτεσ και αξίεσ). 

 Για τα διαπιςτοφμενα κατά τθν παραλαβι ελλείμματα κα 

διενεργείται αμζςωσ και οπωςδιποτε τθν ίδια θμζρα, εγγραφι 

χρεϊςεωσ του προμθκευτι και αντίςτοιχθσ πιςτϊςεωσ των 

λογαριαςμϊν αγορϊν (ομάδα 2 και 94) κακϊσ και των μερίδων 

αποκικθσ (δθλαδι του βιβλίου αποκικθσ που είναι θ τελευταία 

βακμίδα των λογαριαςμϊν του 94), με τθν αιτιολογία <<ελλείμματα 

τιμολογίου………>> και ζτςι τελικά, ςτισ μερίδεσ αποκικθσ (και τουσ 

οικείουσ λογαριαςμοφσ αγορϊν) κα απομείνει θ ποςότθτα που 

πραγματικά παραλιφτθκε και ειςιχκθκε ςτθν αποκικθ, με τθν 

αντίςτοιχθ αξία τθσ. Για τθν εγγραφι αυτι κα εκδίδεται αρικμθμζνο 

ακεϊρθτο Δελτίο Συμψθφιςτικισ Εγγραφισ που κα φζρει τα πλιρθ 

ςτοιχεία τθσ επιχειριςεωσ και κα υπογράφεται αρμοδίωσ, ςτο οποίο 

κα επιςυνάπτονται και τα ςχετικά αποδεικτικά των ελλειμμάτων 

ςτοιχείων (ηυγολόγια, αποδεικτικά παραλαβισ κλπ.). ςτα 

δικαιολογθτικά των εγγράφων αυτϊν απαραιτιτωσ κα 

επιςυνάπτονται και τα μεταγενεςτζρωσ λαμβανόμενα οικεία 

πιςτωτικά τιμολόγια του προμθκευτι. 
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 Για τα διαπιςτοφμενα πλεονάςματα κα γίνονται ανάλογεσ των 

προθγοφμενων λογιςτικζσ εγγραφζσ. 

 Ππωσ τονίηεται από τον ΚΒΣ οι περιπτϊςεισ να προκφπτουν 

ελλείμματα και πλεονάςματα δεν πρζπει να ζχουν μεγάλθ ςυχνότθτα 

και πάντα θ ςυχνότθτα τουσ και το φφοσ τουσ πρζπει να 

δικαιολογείται από τθν ιδιομορφία των αγακϊν ι από άλλεσ ειδικζσ 

ςυνκικεσ. 

Επιπλζον εάν κατά τθν αγορά αγακϊν διαπιςτϊνονται ποςοτικά ελλείμματα ι 

πλεονάςματα κα πρζπει θ μερίδεσ τθσ αποκικθσ να ενθμερϊνονται με ποςοτικά 

και με τα πραγματικά, και να επιςυνάπτονται μαηί όλα τα παραςτατικά που 

αποδεικνφουν τισ διαφορζσ. Επίςθσ τα περιςτατικά αυτά δεν κα πρζπει να 

ςυμβαίνουν ςε μεγάλθ ςυχνότθτα εκτόσ ειδικϊν περιπτϊςεων που ζχουν να κάνουν 

με τθν ιδιομορφία του είδουσ, π.χ. καφςιμα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4:: ΑΡΟΤΙΜΘΣΘ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ 

ΑΚΙΝΘΤΟΡΟΙΘΣΕΩΝ 

(Στοιχεία που Ρεριλαμβάνονται ςτο Ενεργθτικό- 

Αναπροςαρμογζσ- Αποςβζςεισ Ραγίων Στοιχείων) 

 

 

4.1   Ενςϊματεσ Ακινθτοποιιςεισ 
Ενςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ είναι τα υλικά αγακά τα οποία αποκτά μια 

επιχείρθςθ με ςκοπό να τα χρθςιμοποιιςει ωσ μζςα δράςεωσ τθσ κατά τθν διάρκεια 

τθσ ωφζλιμθσ ηωισ τουσ θ οποία είναι οπωςδιποτε μεγαλφτερθ από ζνα ζτοσ. Οι 

ενςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ ςφμφωνα με το ΕΓΛΣ κατατάςςονται ςτουσ παρακάτω 

πρωτοβάκμιουσ λογαριαςμοφσ: 

 10→ Εδαφικζσ εκτάςεισ 

 11→ Κτίρια- Εγκαταςτάςεισ κτιρίων- Τεχνικά ζργα 

 12→ Μθχανιματα- Τεχνικζσ εγκαταςτάςεισ- Λοιπόσ εξοπλιςμόσ 

 13→ Μεταφορικά μζςα  

 14→ Ζπιπλα και λοιπόσ εξοπλιςμόσ 

 15→ Ακινθτοποιιςεισ υπό εκτζλεςθ και προκαταβολζσ κτιςεωσ παγίων 

ςτοιχείων 

Κάκε ενςϊματθ ακινθτοποίθςθ ζχει εφλογθ και λογιςτικι αξία. Εφλογθ αξία 

είναι το ποςό για το οποίο ζνα περιουςιακό ςτοιχείο κα μποροφςε να ανταλλαγεί 

μεταξφ δφο μερϊν που ενεργοφν με τθ κζλθςθ τουσ και με πλιρθ γνϊςθ των 

ςυνκθκϊν τθσ αγοράσ. Αντίκετα, λογιςτικι αξία είναι το ποςό για το οποίο ζνα 

ςτοιχείο αναγνωρίηεται μετά τθν αφαίρεςθ ςυςςωρευμζνων αποςβζςεων και 

ηθμιϊν απομείωςθσ. 

Ωσ ηθμία απομείωςθσ νοείται το ποςό κατά το οποίο θ λογιςτικι αξία ενόσ 

περιουςιακοφ ςτοιχείου υπερβαίνει το ανακτιςιμο ποςό του. 

Τζλοσ, ανακτιςιμο ποςό είναι θ ψθλότερθ αξία μεταξφ τθσ κακαρισ πϊλθςθσ 

και αξίασ λόγο τθσ χριςθσ ενόσ ςτοιχείου. 

Οι ενςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ κατά τα Διεκνι Λογιςτικά Ρρότυπα διζπονται 

από το Δ.Λ.Ρ. 16. Σκοπόσ του Δ.Λ.Ρ. 16 είναι να κακορίςει τον πρότυπο λογιςτικό 

χειριςμό για τθσ ενςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ ϊςτε οι χριςτεσ των οικονομικϊν 

καταςτάςεων να είναι ςε κζςθ να αντιλαμβάνονται κζματα που ςχετίηονται με 

επενδφςεισ ςε ενςϊματα πάγια ςτοιχεία και μεταβολζσ που αφοροφν τζτοιεσ 

επενδφςεισ. 
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4.2   Κόςτοσ Κτιςεωσ Ενςϊματων Ακινθτοποιιςεων 
Οι επιχειριςεισ μποροφν να αποκτιςουν πάγια περιουςιακά ςτοιχεία με 

διάφορουσ τρόπουσ, με τθν προχπόκεςθ όμωσ ότι κάκε ζνασ από αυτοφσ χρειάηεται 

διαφορετικι λογιςτικι αντιμετϊπιςθ. Σθμειϊνεται, όμωσ , ότι θ αγορά αποτελεί τον 

κυριότερο τρόπο αποκτιςεωσ των παγίων ςτοιχείων, και για τον λόγο αυτόν, θ 

ανάλυςθ που ακολουκεί αναφζρεται μόνο ςε αυτόν τον τρόπο. 

Σφμφωνα με τθν αρχι του ιςτορικοφ κόςτουσ, κόςτοσ κτιςεωσ ενόσ παγίου 

ςτοιχείου κεωρείται το ςυνολικό ποςό που καταβάλλεται για τθν αγορά και 

προετοιμαςία του ςτοιχείου για τθ χριςθ που προορίηεται. Ζτςι, το κόςτοσ 

αποτελείται, εκτόσ από τθν τιμι αγοράσ, και από διάφορεσ άλλεσ δαπάνεσ- ζξοδα 

που ποικίλλουν ανάλογα με το ςτοιχείο που αγοράηεται, όπωσ μεταφορικά, δαςμοί, 

αςφάλιςτρα, κλπ. 

Επιςθμαίνεται ότι θ αρχι του κόςτουσ δεν ακολουκείται πιςτά από τθ 

νομοκεςία και τθν πράξθ. Ζτςι, ςφμφωνα με τθ φορολογικι νομοκεςία, τθν οποία 

ακολουκεί και θ πράξθ, ωσ τιμι αγοράσ ενόσ παγίου ςτοιχείου κεωρείται θ τιμι που 

αναφζρεται ςτο τιμολόγιο ι ςε άλλο δικαιολογθτικό ζγγραφο ανεξάρτθτα από το 

εάν θ αγορά γίνεται τοισ μετρθτισ ι επί πιςτϊςει. Επίςθσ, θ φορολογικι νομοκεςία 

κεωρεί οριςμζνεσ δαπάνεσ που γίνονται για τθν απόκτθςθ οικοπζδων και κτιρίων 

(μεςιτικά, δικθγορικά, ςυμβολαιογραφικά κλπ.) ότι δεν προςαυξάνουν το κόςτοσ 

κτιςθσ αυτϊν των παγίων, αλλά ςυνιςτοφν ζξοδα. 

Μετά τθν απόκτθςθ και τθν ζναρξθ χρθςιμοποιιςεωσ ι λειτουργίασ των 

παγίων ςτοιχείων, οι επιχειριςεισ πραγματοποιοφν διάφορεσ δαπάνεσ (επζκταςθσ 

ι προςκικθσ, βελτίωςθσ, ςυντιρθςθσ, επιςκευισ), οι οποίεσ αφοροφν ι ςυνδζονται 

με τα ςτοιχεία αυτά. Το βαςικό ερϊτθμα που τίκεται αναφορικά με τισ παραπάνω 

δαπάνεσ είναι εάν οι δαπάνεσ πρζπει να κεωρθκοφν ζξοδα ι κόςτοσ των παγίων 

ςτοιχείων. 

Οι δαπάνεσ που γίνονται για τθν επζκταςθ και τθ βελτίωςθ των παγίων 

ςτοιχείων κεωροφνται κόςτοσ και ςυνεπϊσ προςαυξάνουν το κόςτοσ κτιςεωσ 

αυτϊν των ςτοιχείων. Το κόςτοσ αυτϊν των επεκτάςεων και βελτιϊςεων 

εμφανίηεται ςτουσ ςχετικοφσ λογαριαςμοφσ των παγίων ςτοιχείων. Στισ 

περιπτϊςεισ, όμωσ, κατά τισ οποίεσ θ ωφζλιμθ ηωι αυτϊν των επεκτάςεων και 

βελτιϊςεων είναι διαφορετικι από εκείνθ των παγίων ςτοιχείων, τότε το κόςτοσ 

αυτϊν των επεκτάςεων και βελτιϊςεων πρζπει να παρακολουκείται με ξεχωριςτοφσ 

λογαριαςμοφσ. 

Οι δαπάνεσ που γίνονται για ςυντιρθςθ και επιςκευι κεωροφνται ζξοδα και 

αφαιροφνται από τα ζςοδα τθσ χριςεωσ κατά τα οποία πραγματοποιοφνται. Οι 

λογαριαςμοί ςτουσ οποίουσ εμφανίηονται αυτά τα ζξοδα είναι <<Ζξοδα 

ςυντθριςεωσ>> και <<Ζξοδα επιςκευϊν>>. Ο λόγοσ για τον οποίο αυτζσ οι δαπάνεσ 

χαρακτθρίηονται ζξοδα είναι διότι θ χρθςιμότθτα τουσ κεωρείται ότι εξαντλείται 

μζςα ςτθν παροφςα λογιςτικι χριςθ. 
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4.3  Αναπροςαρμογι τθσ Αξίασ των Ραγίων των Επιχειριςεων 
Με τον όρο <<αναπροςαρμογι>> εννοοφμε τθν αποκατάςταςθ τθσ 

πραγματικισ τρζχουςασ αξίασ των παγίων με βάςθ: 

 Τισ τιμζσ τισ αγοράσ ι και τισ εκτιμιςεισ πιςτοποιθμζνων εκτιμθτϊν (κάτι το 

οποίο επιτρζπεται με βάςθ τα Διεκνι Λογιςτικά Ρρότυπα αλλά όχι με βάςθ 

το Ε.Γ.Λ.Σ. και τθν Ελλθνικι Νομοκεςία). 

 Τθν Νομοκετικι γενικά επιβαλλόμενθ κατά τακτά χρονικά διαςτιματα με 

βάςθ ςυντελεςτζσ για οριςμζνεσ κατθγορίεσ παγίων (κάτι το οποίο γίνεται 

ςτθν Ελλάδα με βάςθ το Ε.Γ.Λ.Σ. και τθν Ελλθνικι Νομοκεςία). 

Σφμφωνα με τθν ΡΟΛ. 1142/18-12-2004 δίνονται οδθγίεσ ςτισ επιχειριςεισ για 

τθν αναπροςαρμογι τθσ αξίασ των παγίων ςτοιχείων τουσ. Σφμφωνα με τισ 

διατάξεισ τθσ ωσ ακίνθτα που βρίςκονται ςε περιοχι ςτθν οποία ιςχφει το ςφςτθμα 

του αντικειμενικοφ προςδιοριςμοφ τθσ αξίασ των ακινιτων, λαμβάνονται μόνο αυτά 

που βρίςκονται εντόσ ςχεδίου πόλεωσ. 

Για τα ακίνθτα που βρίςκονται εντόσ ςχεδίου πόλεωσ (ι εντόσ οικιςμοφ) και 

από τθν αναπροςαρμογι αυτϊν με βάςθ τουσ ςυντελεςτζσ που ορίηονται από το 

υπουργείο οικονομικϊν προκφπτει αξία μεγαλφτερθ τθσ πραγματικισ, παρζχεται θ 

δυνατότθτα ςτισ επιχειριςεισ να αναπροςαρμόςουν τθν αξία των ακινιτων τουσ, με 

βάςθ τθν πραγματικι αξία αυτϊν που ζχουν κατά το χρόνο τθσ αναπροςαρμογισ με 

τον περιοριςμό ότι, ςε κάκε περίπτωςθ δεν μπορεί να είναι μικρότερθ εκείνθσ που 

εμφανίηονται ςτα βιβλία τθσ επιχείρθςθσ. Ο προςδιοριςμόσ τθσ πραγματικισ αξίασ 

των ακινιτων κα πραγματοποιείται, αποκλειςτικά από τθν επιχείρθςθ, με κάκε 

πρόςφορο μζςο, από το οποίο κα αποδεικνφεται  α) θ αξία αυτϊν, β) εκτίμθςθ 

αξίασ άλλων ακινιτων, τα οποία βρίςκονται ςτθν ίδια περιοχι ι ςτθν πλθςιζςτερθ 

περιοχι από τθν αρμόδια Δθμόςια Οικονομικι Υπθρεςία, ι από άλλθ Δθμόςια 

Υπθρεςία, γ) εκτίμθςθ αξίασ από Τραπεηικοφσ οργανιςμοφσ για λιψθ δανείων κ.τ.λ. 

Ρεραιτζρω, προςδιορίηεται θ φορολογθτζα αξία των μεταβιβαηομζνων ακινιτων 

που βρίςκονται εκτόσ ςχεδίου πόλεωσ με βάςθ ςυγκεκριμζνεσ τιμζσ εκκίνθςθσ και 

ςυντελεςτζσ αυξομείωςθσ. 

Θ διλωςθ τθσ αναπροςαρμογισ τθσ αξίασ των ενςϊματων ακινθτοποιιςεων 

υποβάλλεται ςτθν αρμόδια δθμόςια οικονομικι υπθρεςία μζχρι τθν τελευταία 

εργάςιμθ για τισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ θμζρα του επόμενου μινα από το χρόνο που 

ζγινε θ αναπροςαρμογι. 

Τζλοσ, φόροσ που οφείλεται καταβάλλεται από τισ επιχειριςεισ ςε τζςςερισ (4) 

εξαμθνιαίεσ δόςεισ, από τισ οποίεσ θ πρϊτθ με τθν υποβολι τθσ εκπρόκεςμθσ 

διλωςθσ και οι υπόλοιπεσ τρείσ (3) μζχρι τθν τελευταία εργάςιμθ, για τισ δθμόςιεσ 

υπθρεςίεσ, θμζρα του αντίςτοιχου εξαμινου. 

Λογιςτικά θ αναπροςαρμογι των παγίων ςτοιχείων γίνεται με χρζωςθ του 

λογαριαςμοφ του παγίου και πίςτωςθ των λογαριαςμϊν 54.09.07 <<Φόροι Ακίνθτθσ 

Ρεριουςίασ>> και 41.07 <<Διαφορζσ από Αναπροςαρμογι τθσ Αξίασ Λοιπϊν 

Ρεριουςιακϊν Στοιχείων>> 
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4.4    Απογραφι Ενςϊματων Ακινθτοποιιςεων 
Εφόςον θ επιχείρθςθ διακζτει γιπεδα ι οικόπεδα κα πρζπει να προςεχκοφν 

τα εξισ κατά τθν απογραφι αυτϊν: 

 Θ αξία των εδαφικϊν εκτάςεων είναι θ αξία κτιςθσ αυτϊν πλζον των 

εκάςτοτε αναπροςαρμογϊν που προβλζπονται από  τισ διατάξεισ των εν 

ιςχφ νόμων. 

 Δεν λογίηονται αποςβζςεισ ςτθν αξία των γθπζδων ι οικοπζδων διότι θ 

διάρκεια ωφζλιμθσ ηωισ τουσ είναι απεριόριςτθ. 

 Εφόςον θ εταιρεία ζχει χορθγιςει εμπράγματεσ αςφάλειασ ςε ενςϊματεσ 

ακινθτοποιιςεισ αυτζσ πρζπει να αναφζρονται ςτον ιςολογιςμό ι ςτο 

προςάρτθμα αυτοφ. 

Το βιβλίο απογραφϊν τθρείται ςτθν ζδρα τθσ επιχείρθςθσ. Στο υποκατάςτθμα 

τθρείται μόνο όταν αυτό εξάγει αυτοτελζσ λογιςτικό αποτζλεςμα. 

 

4.4.1   Μθτρϊο Ραγίων Στοιχείων  

Για τθν διαχειριςτικι παρακολοφκθςθ κάκε παγίου ςτοιχείου και για τθν 

λογιςτικι παρακολοφκθςθ τθσ αξίασ κτιςθσ και των αποςβζςεων του και 

γενικότερα τθσ τφχθσ του, τθρείται υποχρεωτικά, από τισ 01/01/2003, από τουσ 

επιτθδευματίεσ με βιβλία Γ’ Κατθγορίασ, «Μθτρϊο Ραγίων Στοιχείων», όπωσ αυτό 

ορίηεται από το άρκρο 27 του ΚΒΣ, το οποίο αποτελεί τθν τελευταία ανάλυςθ των 

λογαριαςμϊν των παγίων περιουςιακϊν ςτοιχείων (λογαριαςμοί τρίτου ι τζταρτου 

βακμοφ). Από αυτό πρζπει να προκφπτουν τα παρακάτω ςτοιχεία: 

 Το είδοσ του παγίου 

 Ο κωδικόσ λογαριαςμοφ του ςτο Ε.Γ.Λ.Σ. 

 Θ αρχικι αξία κτιςθσ και οι μεταβολζσ τθσ (προςκικεσ, βελτιϊςεισ, 

μειϊςεισ). 

 Ο τόποσ εγκατάςταςθσ του παγίου 

 Θ θμερομθνία ζναρξθσ τθσ λειτουργίασ του κακϊσ και θ θμερομθνία 

αδράνειασ του. 

 Τυχόν κτιςθ με ευεργετικι φορολογικι διάταξθ 

 Θ τυχόν φπαρξθ εμπράγματων βαρϊν πάνω του 

 Οι λογιςμζνεσ αποςβζςεισ (ςυντελεςτισ και ποςά) κακϊσ και οι 

αναλογιςμζνεσ αποςβζςεισ (ςε πϊλθςθ, καταςτροφι) 

 Τα ςτοιχεία και αίτια του τερματιςμοφ τθσ παραγωγικισ του ηωισ  

Το βιβλίο αυτό όταν τθρεί τα παραπάνω είναι φορολογικά ζγκυρο μολονότι 

μπορεί να τθρείται ακεϊρθτο. 
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4.4.2   Αποτίμθςθ Ραγίων Στοιχείων 

Τα πάγια αποτιμϊνται με τθν αξία απόκτθςθσ των. Θ αξία αυτι είναι 

προςαυξθμζνθ με: 

 Το κόςτοσ εγκατάςταςθσ των  

 Το κόςτοσ προςκθκϊν, επεκτάςεων και βελτιϊςεων 

 Τθσ ςυςςωρευμζνεσ Αποςβζςεισ 

 

 

4.5   Αποςβζςεισ Ραγίων Στοιχείων 

4.5.1  Ειςαγωγικά 

Ο πάγιοσ εξοπλιςμόσ ςυντελεί ςτθν παραγωγι των προϊόντων, με τισ 

υπθρεςίεσ που παρζχει ςτθν λειτουργία τθσ επιχείρθςθσ κατά τθν διάρκεια τθσ 

ωφζλιμθσ ηωισ των εν λόγω παγίων. Ρροςφζροντασ, όμωσ, αυτζσ τισ υπθρεςίεσ τα 

πάγια υφίςτανται μια φυςιολογικι φκορά, κακϊσ και οικονομικι και τεχνολογικι 

απαξίωςθ. Θ απαξίωςθ αυτι αποτελεί ζξοδο τθσ επιχείρθςθσ και καταχωρείται 

ςτουσ αντίςτοιχουσ λογαριαςμοφσ του πρωτοβάκμιου 66 «Αποςβζςεισ». 

Πταν το πάγιο απαξιωκεί οικονομικά τότε θ επιχείρθςθ βρίςκεται ςτθν ανάγκθ 

άμεςθσ αντικατάςταςθσ του και φυςικά χρειάηεται το κεφάλαιο για να το 

επανακτιςει. Θ απόςβεςθ διαχρονικά κα ζχει ςυςςωρεφςει τα απαραίτθτα ποςά 

(εξοικονομϊντασ τα από τα κζρδθ τθσ επιχείρθςθσ) για τθν αντικατάςταςθ του 

παγίου. Θ επιχείρθςθ δθλαδι με το μθχανιςμό τθσ απόςβεςθσ, επιβαρφνει το 

κόςτοσ των προϊόντων και ζτςι αφαιρεί ζνα τμιμα από τα αντίςτοιχα ζςοδα και 

μοιράηει ςτον επιχειρθματία το υπόλοιπο. Το ποςό που αφαιρεί ετθςίωσ το 

ςυςςωρεφει ζτςι ϊςτε να ςχθματιςκεί θ αξία των παγίων που πρζπει να 

αντικαταςτακοφν κάκε φορά. 

Οι αποςβζςεισ υπολογίηονται κατά το τζλοσ τθσ χριςθσ και καταχωροφνται 

λογιςτικά με χρζωςθ των υπολογαριαςμϊν 66 και πίςτωςθ των δευτεροβάκμιων 

λογαριαςμϊν των παγίων …. 99. 

Αυτό ζχει ςαν αποτζλεςμα να μειϊνει τθν αξία των παγίων διαχρονικά 

ανάλογα με τισ ςυςςωρευμζνεσ αποςβζςεισ οι οποίεσ ζχουν πραγματοποιθκεί και 

να μασ δείχνει ςε ςυνδυαςμό με τον λογαριαςμό του παγίου τθν κακαρι αξία του 

παγίου ςτον Ιςολογιςμό. 

 

 

 

 

 



37 
 

4.5.2.   Απολογιςμόσ Αποςβζςεων 

Για να υπολογιςτοφν οι αποςβζςεισ των παγίων ςτοιχείων πρζπει να είναι 

γνωςτά: 

 Ο ςυντελεςτισ απόςβεςθσ 

 Θ αποςβεςτζα αξία 

 Και θ μζκοδο απόςβεςθσ 

Ο ςυντελεςτισ απόςβεςθσ προςδιορίηεται είτε με βάςθ τθν ςυνολικι 

παραγωγικι απόδοςθ του παγίου, είτε με βάςθ τθν χρονικι διάρκεια χριςθσ του. 

Εάν γνωρίηουμε ι μποροφμε να εκτιμιςουμε με ςχετικι ακρίβεια τθν ςυνολικι 

παραγωγικι απόδοςθ του παγίου ςε μονάδεσ παραγωγισ , τότε μποροφμε να 

διαιρζςουμε τθν ετιςια παραγωγι (ςε μονάδεσ) με τθ ςυνολικι τότε κα ζχουμε το 

« ποςοςτό» με το οποίο κα πρζπει να πολλαπλαςιάςουμε τθν αξία του παγίου ζτςι 

ϊςτε να ζχουμε το ποςό τθσ ετιςιασ απόςβεςθσ που κα πρζπει να επιβαρφνει τα 

αποτελζςματα τθσ χριςθσ. 

Εάν πάλι γνωρίηουμε ι μποροφμε να εκτιμιςουμε με ςχετικι ακρίβεια τθν 

ςυνολικι χρονικι διάρκεια χριςθσ του παγίου ςε αρικμό επιχειρθματικϊν χριςεων, 

τότε μποροφμε να διαιρζςουμε τθν ςυνολικι αξία του παγίου με τα ζτθ 

προβλεπόμενων παραγωγικϊν χριςεων και κα ζχουμε το ποςό τθσ ετιςιασ 

απόςβεςθσ που κα πρζπει να επιβαρφνει τα αποτελζςματα τθσ χριςθσ. 

Ωσ αποςβεςτζα  αξία ενόσ αποςβζςιμου παγίου περιουςιακοφ ςτοιχείου είναι 

το ιςτορικό κόςτοσ παραγωγισ ι τιμι κτιςεωσ ι άλλο ποςό που αντικατζςτθςε 

νομότυπα το ιςτορικό κόςτοσ (π.χ. αξία αναπροςαρμογισ που ζχει επιβλθκεί από 

τον νόμο), μειωμζνο κατά τθν υπολειμματικι αξία του, εφόςον αυτι είναι αξιόλογθ. 

Επίςθσ ςφμφωνα με τθ φορολογικι νομοκεςία κα πρζπει να προςκζςουμε 

ςτθν παραπάνω αποςβεςτζα αξία τισ δαπάνεσ προςκθκϊν και βελτιϊςεων οι 

οποίεσ γίνονται επιπλζον. 

 

 Οι μζκοδοι αποςβζςεων που ςυναντάμε από το παρελκόν μζχρι ςιμερα ςτθν 

οικονομία είναι οι ακόλουκεσ: 

 Ροςοτικι Μζκοδοσ: Ο τφποσ που χρθςιμοποιείται είναι ο ακόλουκοσ: 

  

 Χρονικι μζκοδοσ: Ο τφποσ που χρθςιμοποιείται είναι ο ακόλουκοσ 

 

      Με βάςθ τον τφπο αυτό παίρνουμε τον ςτακερό ςυντελεςτι απόςβεςθσ. 

      Ζχουμε όμωσ και 3 ακόμα εναλλακτικζσ μεκόδουσ. Οι ςυντελεςτζσ αυτοί 

είναι: 

 Ο ςτακερόσ ςυντελεςτισ απόςβεςθσ μασ βοθκάει να υπολογίςουμε 

αποςβζςεισ για κάκε χριςθ το ίδιο ποςό. 



38 
 

 Με τθν αφξουςα μζκοδο ο αρχικόσ ςυντελεςτισ απόςβεςθσ αυξάνει από 

χριςθ ςε χριςθ και ζτςι ζχουμε κάκε χρόνο ποςό απόςβεςθσ. 

 Με τθν φκίνουςα μζκοδο ο αρχικόσ ςυντελεςτισ απόςβεςθσ παραμζνει 

ςτακερόσ όπωσ και ςτθν ςτακερι μζκοδο αλλά θ αποςβεςτζα αξία βαίνει 

μειοφμενθ διαχρονικά ζχοντασ ςαν αποτζλεςμα κάκε χρόνο μικρότερο ποςό 

απόςβεςθσ. 

Εκ πρϊτθσ όψεωσ θ ςτακερι μζκοδοσ φαίνεται να πλεονεκτεί διότι 

παρουςιάηει δφο μεγάλα πλεονεκτιματα. Είναι απλι και επιβαρφνει κάκε χριςθ 

με το ίδιο ςτακερό ποςό. Και, από κακαρά οικονομικισ και λειτουργικισ 

απόψεωσ ζνα πάγιο με τθν πάροδο του χρόνου ζχει και αυξθμζνο κόςτοσ 

ςυντιρθςθσ, και μειωμζνθ απόδοςθ λόγω φυςιολογικισ φκοράσ). Συνεπϊσ δεν 

είναι οικονομικά λογικό να επιβαρφνουμε τα αποτελζςματα με το ίδιο ποςό 

απόςβεςθσ διαχρονικά όταν τα επιπλζον κόςτθ του παγίου αυξάνονται. Με 

βάςθ τα παραπάνω θ μζκοδοσ τθσ φκίνουςασ απόςβεςθσ πλεονεκτεί (παρά τθν 

μεγαλφτερθ πολυπλοκότθτα τθσ), διότι επιβαρφνει περιςςότερο τισ αρχικζσ 

χριςεισ που το πάγιο ζχει χαμθλότερο κόςτοσ λειτουργίασ και ελαφρφνει τισ 

μεταγενζςτερεσ όπου το πάγιο ζχει αυξθμζνα κόςτθ λειτουργίασ. 

 

4.5.3   Οι Αποςβζςεισ κατά τθν Ελλθνικι Νομοκεςία 

Οι ςυντελεςτζσ αποςβζςεων ςτθν Ελλάδα κακορίηονται με νομοκετικζσ 

διατάξεισ που κακορίηουν κοινοφσ ςυντελεςτζσ για όλεσ τισ επιχειριςεισ. Ο νόμοσ 

κακορίηει ανϊτατα όρια ςυντελεςτϊν αποςβζςεων από τα οποία οι επιχειριςεισ 

μποροφν να επιλζξουν το πιο κατάλλθλο από οικονομικισ άποψθσ. 

Συγκεκριμζνα, ο νόμοσ ορίηει ότι τα πάγια περιουςιακά ςτοιχεία που ζχουν 

αποκτθκεί μζχρι και 31/12/1997, κακϊσ και εκείνα που αποκτοφνται από 

01/01/1998 και μετά οι αποςβζςεισ διενεργοφνται με τθ ςτακερι μζκοδο 

απόςβεςθσ. Κατ’ εξαίρεςθ για τα καινοφργια μθχανιματα και τον λοιπό 

μθχανολογικό ι τεχνικό εξοπλιςμό παραγωγισ που αποκτοφν από 01/01/1998 και 

μετά οι βιομθχανικζσ, βιοτεχνικζσ και μικτζσ επιχειριςεισ, οι αποςβζςεισ 

διενεργοφνται είτε με τθν φκίνουςα μζκοδο είτε με τθν ςτακερι μζκοδο, με τθν 

προχπόκεςθ ότι θ μζκοδοσ που κα επιλζγει κα εφαρμόηεται χωρίσ αλλαγζσ. 

Οι αποςβζςεισ επίςθσ, χωρίηονται από το νόμο ςε τακτικζσ- κανονικζσ και ςε 

αποςβζςεισ κινιτρων. Οι πρϊτεσ καλφπτουν τθ φυςιολογικι φκορά του παγίου 

ςτοιχείου που χρθςιμοποιείται ςτθν παραγωγικι διαδικαςία μιασ επιχείρθςθσ, ενϊ 

οι δεφτερεσ υπολογίηονται για πάγια που ανικουν ςτθν επιχείρθςθ αλλά δεν 

χρθςιμοποιοφνται ςτθν παραγωγικι διαδικαςία. Οι ςυντελεςτζσ αποςβζςεων 

κινιτρων είναι μειωμζνοι περίπου ςτο μιςό από τουσ τακτικοφσ. 

Ο νόμοσ επίςθσ ορίηει ότι οι αποςβζςεισ υπολογίηονται για το χρονικό 

διάςτθμα που είναι ςτθν κατοχι μιασ επιχείρθςθσ ζνα πάγιο, εάν αυτό δεν ζχει 

χρθςιμοποιθκεί για μια ολόκλθρθ χριςθ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5:: ΑΡΟΤΙΜΘΣΘ ΚΤΙΙΩΝ- ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΩΝ 

ΣΕ ΑΚΙΝΘΤΑ ΤΙΤΩΝ 
 

5.1   Ειςαγωγικά 
Τα κτίρια, οι εγκαταςτάςεισ κτιρίων και τα τεχνικά ζργα ςε ακίνθτα τρίτων 

καταχωροφνται ςε λογαριαςμοφσ του πρωτοβάκμιου λογαριαςμοφ 11. Σε αυτόν τον 

λογαριαςμό απεικονίηεται θ αξία των βιομθχανοςταςίων, των κτιριακϊν 

εγκαταςτάςεων (π.χ. κζρμανςθσ, θλεκτρολογικϊν, υδραυλικϊν, μθχανολογικϊν, 

τθλεπικοινωνιακϊν, αποχζτευςθσ κλπ.) και τθν αξία των τεχνικϊν ζργων που 

αποςκοποφν ςτθν εξυπθρζτθςθ τθσ επιχείρθςθσ (π.χ. δρόμοι, πλατείεσ κλπ). ο 

λογαριαςμόσ αυτόσ χρεϊνεται με τθν  αξία αγοράσ ι καταςκευισ τουσ και με τισ 

δαπάνεσ βελτίωςθσ ι επζκταςθσ ι προςκικθσ. 

Αποςβζνεται ςτο τζλοσ κάκε ζτουσ ςφμφωνα με τα όςα ζχουν προαναφερκεί 

ςτο προθγοφμενο κεφάλαιο 4. Να ςθμειϊςουμε ότι, κα πρζπει να χωρίηεται θ αξία 

του οικοπζδου από τθν αξία του κτίςματοσ, γιατί μόνο το κτίςμα υπόκειται ςε 

απόςβεςθ (Υπ. Οικ. Εγκ. 46/73). 

Οι φόροι μεταβίβαςθσ, τα ςυμβολαιογραφικά, τα μεςιτικά, τα δικθγορικά και 

λοιπά ζξοδα κτιςθσ τουσ παρακολουκοφνται με το λογαριαςμό 16.14 «Ζξοδα 

Κτιςθσ Ακινθτοποιιςεων» και μεταφζρονται όλα ςτα αποτελζςματα τθσ χριςθσ 

μζςα ςτθν οποία πραγματοποιοφνται ι αποςβζνονται ςε 5ζτθ, ιςόποςα. 

Στουσ λογαριαςμοφσ 11.07- 11.10 παρακολουκοφνται τα κτίρια και τεχνικά 

ζργα ι ζξοδα που γίνονται ςε ακίνθτα τρίτων, όταν θ επιχείρθςθ ζχει δικαίωμα να 

τα χρθςιμοποιιςει για οριςμζνο χρόνο που κακορίηεται ςυμβατικά, μετά τθν 

πάροδο του οποίου τα εν λόγω ζργα περιζχονται ςτον κφριο του ακινιτου χωρίσ 

αντάλλαγμα. 

Τα παραπάνω κτίρια, ζργα και ζξοδα αποςβζνονται ανάλογα με το χρόνο τθσ 

ςυμβατικισ χρθςιμοποίθςθσ τουσ με τον περιοριςμό ότι θ ετιςια απόςβεςθ δεν κα 

πρζπει να είναι μικρότερθ από εκείνθ των ομοειδϊν ιδιόκτθτων παγίων ςτοιχείων. 

Οι δαπάνεσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ των παραπάνω ςτοιχείων δεν 

παρακολουκοφνται με το λογαριαςμό 11 αλλά με τουσ αντίςτοιχουσ λογαριαςμοφσ 

δαπανϊν τθσ χριςθσ. Οι δαπάνεσ βελτίωςθσ και προςκθκϊν ςε μιςκοφμενα 

ακίνθτα αποςβζνονται ιςόποςα μζςα ςτισ χριςεισ που διαρκεί ι μίςκωςθ, με τον 

όρο ότι ο ςυντελεςτισ απόςβεςθσ που προκφπτει με βάςθ το χρόνο 

χρθςιμοποίθςθσ του ακινιτου δεν κα πρζπει να είναι μικρότεροσ από τον 

ςυντελεςτι που εφαρμόηεται ςε ομοειδι ιδιόκτθτα πάγια ςτοιχεία. 
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5.2   Απογραφι Κτιρίων- Τεχνικϊν Ζργων ςε Ακίνθτα Τρίτων 
Οι διατάξεισ περί απογραφισ κτιρίων και τεχνικϊν ζργων ςε ακίνθτα τρίτων 

δεν διαφζρουν από αυτζσ που αναφζρκθκαν ςτο κεφάλαιο 4, όπου αναλφςαμε για 

τα πάγια ςτοιχεία γενικά. 

Εφόςον θ επιχείρθςθ διακζτει γιπεδα ι οικόπεδα κα  πρζπει να προςεχκοφν 

τα εξισ: 

 Θ αξία των κτθρίων είναι θ αξία κτιςθσ αυτϊν πλζον του κόςτουσ των 

επεκτάςεων, προςκθκϊν και βελτιϊςεων και των εκάςτοτε 

αναπροςαρμογϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ των εν ιςχφ νόμων 

μείον τισ αποςβζςεισ. 

 Οι αποςβζςεισ ςτθν αξία των κτθρίων υπολογίηονται από τθν ςτιγμι που 

αυτά χρθςιμοποιικθκαν. 

 

Σε περίπτωςθ που τεχνικι εταιρεία υποχρεοφται από τον Κ.Β.Σ. να τθρεί βιβλίο 

αποκικθσ, τότε τα τεχνικά ζργα αυτισ ςε ακίνθτα τρίτων δεν καταχωροφνται ςτο 

βιβλίο απογραφϊν. Αντίκετα, αν δεν μποροφν τα περιουςιακά ςτοιχεία τρίτων να 

προκφψουν από βιβλία αποκικθσ ι γενικά πρόςκετα βιβλία, τότε απογράφονται 

κανονικά από τον επιτθδευματία κατά είδοσ και ποςότθτα ςτθν λιξθ τθσ 

διαχειριςτικισ περιόδου. 

 

5.3   Αποτίμθςθ Κτιρίων- Τεχνικϊν Ζργων ςε Ακίνθτα Τρίτων 
Ππωσ άλλωςτε ζχει προαναφερκεί ςτο κεφάλαιο 4, τα ενςϊματα περιουςιακά 

ςτοιχεία αποτιμϊνται ςτθν αξία τθσ κτιςθσ ι του κόςτουσ ιδιοκαταςκευισ τουσ, 

προςαυξθμζνθ με τισ δαπάνεσ επεκτάςεων ι προςκθκϊν και βελτιϊςεων, ενϊ 

μειϊνεται με τισ αποςβζςεισ που διενεργοφνται με βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία. 

Σε περίπτωςθ αναπροςαρμογισ τθσ αξίασ των ακινιτων ωσ αξία αποτίμθςθσ 

κεωρείται αυτι μετά τθν αναπροςαρμογι. 

Ειδικά για τα κτίρια ωσ αξία κτιςθσ κεωρείται το ποςό που αναγράφεται ςτο 

ςυμβόλαιο αγοράσ. Τα ζξοδα απόκτθςθσ των ακινιτων δεν ςυμπεριλαμβάνονται 

ςτθν τιμι κτιςθσ των ςτοιχείων αυτϊν. Τα ζξοδα αυτά μεταφζρονται, κατά 

περίπτωςθ, ςτα ζξοδα πρϊτθσ εγκατάςταςθσ ι ςτα γενικά ζξοδα χριςθσ κατά τθν 

οποία πραγματοποιοφνται. 

 

Σφμφωνα με το Κ.Β.Σ. τα τεχνικά ζργα ςε ακίνθτα αποτιμϊνται με βάςθ το 

πραγματικό (ιςτορικό) κόςτοσ παραγωγισ- καταςκευισ των τεχνικϊν ζργων, όπωσ 

αυτό ορίηεται από το Ε.Γ.Λ.Σ.. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6::  ΑΡΟΤΙΜΘΣΘ ΑΣΩΜΑΤΩΝ 

ΑΚΙΝΘΤΟΡΟΙΘΣΕΩΝ & ΕΞΟΔΩΝ ΡΟΛΥΕΤΟΥΣ 

ΑΡΟΣΒΕΣΘΣ 
 

6.1   Ειςαγωγικά 
Άυλα (αςϊματα) πάγια ςτοιχεία είναι εκείνα τα χωρίσ υλικι υπόςταςθ 

οικονομικά αγακά που είναι δεκτικά χρθματικισ αποτιμιςεωσ και είναι δυνατόν να 

αποτελζςουν αντικείμενο ςυναλλαγισ, είτε από μόνα τουσ, είτε μαηί με τθν 

οικονομικι μονάδα. Τα άυλα αυτά ςτοιχεία αποκτϊνται με ςκοπό να 

χρθςιμοποιοφνται δε ςτισ εξισ δφο κατθγορίεσ: 

 Δικαιϊματα όπωσ π.χ. δικαιϊματα ευρεςιτεχνίασ, πνευματικι ιδιοκτθςία, 

εμποροβιομθχανικά ςιματα. 

 Ρραγματικζσ καταςτάςεισ, ιδιότθτεσ και ςχζςεισ, όπωσ π.χ. φιμθ και 

πελατεία, καλι οργάνωςθ, τεχνογνωςία κλπ. 

Ζξοδα πολυετοφσ Απόςβεςθσ είναι τα ζξοδα που γίνονται για τθν ίδρυςθ και 

τθν αρχικι οργάνωςθ τθσ οικονομικισ μονάδασ, τθν απόκτθςθ διαρκϊν μζςων 

εκμετάλλευςθσ, κακϊσ και για τθν επζκταςθ και αναδιοργάνωςθ τθσ. Τα ζξοδα 

αυτά επειδι γίνονται για τθν εξυπθρζτθςθ τθσ οικονομικισ μονάδασ για 

μεγαλφτερθ από ζνα χρόνο περίοδο αποςβζνονται τμθματικά, αλλά όχι ςε περίοδο 

μεγαλφτερθ τθσ πενταετίασ (20% κάκε ζτοσ). 

Και οι δφο παραπάνω κατθγορίεσ άυλων παγίων κατατάςςονται ςφμφωνα με 

το Ε.Γ.Λ.Σ. ςτον λογαριαςμό 10 «Αςϊματεσ Ακινθτοποιιςεισ & Ζξοδα Ρολυετοφσ 

Απόςβεςθσ». 

 

6.2 Απογραφι Αςϊματων Ακινθτοποιιςεων- Εξόδων 

Ρολυετοφσ Απόςβεςθσ 
Ππωσ ιςχφει για όλα τα πάγια, ζτςι για τισ αςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ και τα 

ζξοδα πολυετοφσ απόςβεςθσ, θ απογραφι τουσ γίνεται με βάςθ τθν αξία κτιςεωσ 

τουσ προςαυξθμζνθ με τα ςχετικά ζξοδα που ζχουν προαναφερκεί ςτο κεφάλαιο 4 

και 5 και μειωμζνθ με τισ αποςβζςεισ αυτϊν. 

Πμωσ, παφει να γίνεται απογραφι αυτϊν όταν ολοκλθρωκοφν οι αποςβζςεισ 

(λογαριαςμόσ 16.99) του και ςτθ ςυνζχεια μεταφερκοφν ςτον κφριο λογαριαςμό. 

Από τθν παραπάνω πρόταςθ προκφπτει κακαρά ότι τα άυλα περιουςιακά 

ςτοιχεία και τα ζξοδα πολυετοφσ απόςβεςθσ δεν παρακολουκοφνται μετά τθν 

ολοςχερι απόςβεςθ τουσ και εφόςον κατζχονται από τθν οικονομικι μονάδα 

παρακολουκοφνται με τθ λογιςτικι αξία του ενόσ λεπτοφ του ευρϊ 

 



42 
 

6.3  Αποτίμθςθ Αςϊματων Ακινθτοποιιςεων- Εξόδων 

Ρολυετοφσ Απόςβεςθσ 
Οι αςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ και τα ζξοδα πολυετοφσ απόςβεςθσ 

αποτιμϊνται και αυτά ςτθν αξία κτιςεωσ τουσ. Θ αξία αυτι μειϊνεται με τισ 

αποςβζςεισ που προκφπτουν κάκε ζτοσ, κακϊσ και των νόμιμων απαξιϊςεων. 

Να ςθμειωκεί ότι, θ αξία των αςϊματων ακινθτοποιιςεων μπορεί να 

αναπροςαρμοςτεί όπωσ και ςτα ακίνθτα. Ιδιαίτερα για όταν μιλάμε για αςϊματεσ 

ακινθτοποιιςεισ όπωσ θ υπεραξία τθσ επιχείρθςθσ και τα διπλϊματα ευρεςιτεχνίασ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7:: ΑΡΟΤΙΜΘΣΘ ΑΡΟΘΕΜΑΤΩΝ 
 

7.1   Ειςαγωγικά 
Στο κεφάλαιο 3 τθσ παροφςασ εργαςίασ ζχουμε ιδθ αναλφςει τθν ζννοια του 

αποκζματοσ, κακϊσ και πωσ γίνεται θ απογραφι αυτϊν, λαμβάνοντασ όλεσ τισ 

απαραίτθτεσ παραμζτρουσ για να γίνει αυτι. 

Ρροτοφ αναλφςουμε τθ διαδικαςία αποτίμθςθσ των αποκεμάτων ασ δοφμε τι 

ορίηει ο Κ.Β.Σ. ςε γενικζσ γραμμζσ. 

Θ μζκοδοσ αποτίμθςθσ των αποκεμάτων επιλζγεται, ςτθν πρϊτθ χριςθ με 

βιβλία Γ’ κατθγορίασ, από τισ παραδεκτζσ μεκόδουσ, με τθν προχπόκεςθ ότι θ 

μζκοδοσ που κα επιλζγει κα εφαρμόηεται κατά πάγιο τρόπο. Το ίδιο ιςχφει και για 

τον υπολογιςμό τθσ τιμισ κτιςθσ και του ιςτορικοφ κόςτουσ παραγωγισ. Επίςθσ, τα 

παραπάνω δεν αλλάηουν για τισ εγκαταςτάςεισ (υποκαταςτιματα) τθσ επιχείρθςθσ. 

 

7.2   Αποτίμθςθ Αποκεμάτων 

7.2.1 Αποτίμθςθ Κανονικϊν Αποκεμάτων 

Τα αποκζματα αποτιμϊνται ςτθν κατ’ είδοσ χαμθλότερθ τιμι μεταξφ τθσ τιμισ 

κτιςθσ ι του ιςτορικοφ κόςτουσ παραγωγισ τουσ και τθσ τιμισ ςτθν οποία θ 

επιχείρθςθ μπορεί να τα αγοράςει ι να τα παράγει κατά τθν θμζρα κλειςίματοσ του 

ιςολογιςμοφ. Εάν θ τελευταία αυτι τιμι είναι χαμθλότερθ από τθν τιμι κτιςθσ ι το 

ιςτορικό παραγωγισ, αλλά μεγαλφτερθ από τθν κακαρι ρευςτοποιιςιμθ αξία, τότε 

θ αποτίμθςθ γίνεται ςτθν κακαρι ρευςτοποιιςιμθ αξία. Βαςιηόμενοι ςτα όςα ορίηει 

για τθν αποτίμθςθ αποκεμάτων ο Κ.Β.Σ., μποροφμε να ζχουμε τισ ακόλουκεσ 

περιπτϊςεισ: 

 Εάν θ τιμι ιςτορικοφ κόςτουσ> τιμι αγοράσ > τιμι ρευςτοποίθςθσ => τιμι 

αποτίμθςθσ = τιμι ρευςτοποίθςθσ  

 Εάν θ τιμι ιςτορικοφ κόςτουσ < τιμι αγοράσ < τιμι ρευςτοποίθςθσ => τιμι 

αποτίμθςθσ = τιμι ιςτορικοφ κόςτουσ 

 Εάν τιμι ιςτορικοφ κόςτουσ < τιμι αγοράσ > τιμι ρευςτοποίθςθσ => 

 Εάν τιμι ιςτορικοφ κόςτουσ < τιμι ρευςτοποίθςθσ => τιμι 

αποτίμθςθσ = τιμι ιςτορικοφ κόςτουσ 

 Εάν τιμι ιςτορικοφ κόςτουσ > τιμι ρευςτοποίθςθσ => τιμι 

αποτίμθςθσ = τιμι ρευςτοποίθςθσ 

 Εάν τιμι ιςτορικοφ κόςτουσ > τιμι αγοράσ < τιμι ρευςτοποίθςθσ => τιμι 

αποτίμθςθσ = τιμι αγοράσ 

Ωσ τιμι αγοράσ νοείται θ τιμι κατά τθν οποία θ επιχείρθςθ ζχει τθν 

δυνατότθτα να αγοράςει το αγακό κατά τθν θμερομθνία ςφνταξθσ του Ιςολογιςμοφ. 
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Ωσ τιμι ρευςτοποίθςθσ κεωρείται θ τιμι πϊλθςθσ του αγακοφ, ςτθν οποία 

υπολογίηεται ότι αυτό κα πωλθκεί κάτω από ςυνκικεσ ομαλισ πορείασ των 

εργαςιϊν τθσ οικονομικισ μονάδασ, μειωμζνθ με τα ζξοδα που υπολογίηεται ότι κα 

πραγματοποιθκοφν για τθν πραγματοποίθςθ τθσ πϊλθςθσ.  

Ωσ τιμι ιςτορικοφ κόςτουσ ζχουμε τισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

 Σε περίπτωςθ αγορϊν εμπορευμάτων και πρϊτων υλϊν μόνο: Είναι θ 

τιμολογιακι αξία αγοράσ των αγακϊν. Σε αυτι προςτίκενται τα ειδικά ζξοδα 

αγοράσ (δαςμοί, ζξοδα μεταφοράσ κλπ.) και αφαιροφνται τυχόν εκπτϊςεισ 

επί τιμολογίων. 

 Σε περίπτωςθ παραγωγισ προϊόντων: Είναι το άμεςο κόςτοσ αγοράσ των 

πρϊτων υλϊν και των διαφόρων υλικϊν που χρθςιμοποιικθκαν ςτθν 

παραγωγι αγακϊν. Σε αυτό προςτίκενται τα άμεςα & ζμμεςα ζξοδα 

παραγωγισ. 

Ππωσ είναι αντιλθπτό για να υπολογιςτεί θ τιμι ιςτορικοφ κόςτουσ χρειάηεται 

ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία. Θ επιχείρθςθ ζχει τθ δυνατότθτα να επιλζξει ανάμεςα ςε 

εφτά (7) μεκόδουσ αποτίμθςθσ εμπορευμάτων, που κα αναλφςουμε ςτθν επόμενθ 

παράγραφο του παρόντοσ κεφαλαίου. 

 

7.2.2   Αποτίμθςθ Αποκεμάτων με Ειδικά Χαρακτθριςτικά 

Τα υπολείμματα, τα υποπροϊόντα και τα ελαττωματικά προϊόντα αποτιμϊνται 

ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 1 του Ρ.Δ. 1123/1980. Ριο ςυγκεκριμζνα: 

 Υποπροϊόντα: είναι τα υλικά αγακά που παράγονται μαηί με τα κφρια 

προϊόντα, ςε διάφορα ςτάδια τθσ παραγωγισ διαδικαςίασ από τισ ίδιεσ 

πρϊτεσ και βοθκθτικζσ φλεσ. Τα υποπροϊόντα ζχουν μειωμζνθ αξία 

πωλιςεωσ ςε ςφγκριςθ με τα κφρια προϊόντα. Μποροφν είτε να πωλθκοφν 

αυτοφςια είτε να επαναχρθςιμοποιθκοφν από τθν επιχείρθςθ ωσ πρϊτθ φλθ. 

Πταν τα υποπροϊόντα προορίηονται να πωλθκοφν αποτιμϊνται ςτθν πικανι 

τιμι πωλιςεωσ τουσ, μειωμζνθ με τα άμεςα ζξοδα πωλιςεωσ. Πταν, όμωσ, 

προορίηονται να επαναχρθςιμοποιθκοφν από τθν επιχείρθςθ, αποτιμϊνται 

ςτθν τιμι χρθςιμοποιιςεωσ του, δθλαδι ςτθν τιμι που κα τα αγόραηε θ 

επιχείρθςθ για να τα χρθςιμοποιιςει. 

 Υπολείμματα: είναι τα υλικά κατάλοιπα τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ, 

δθλαδι πρόκειται για άχρθςτα προϊόντα. Τα υπολείμματα προζρχονται, είτε 

απευκείασ από τθν πρϊτθ φλθ και ζχουν τισ ιδιότθτεσ τθσ, είτε προκφπτουν 

ςτα διάφορα ςτάδια τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ και ζχουν τα 

χαρακτθριςτικά τθσ πρϊτθσ φλθσ ι του ζτοιμου προϊόντοσ. Πταν τα 

υπολείμματα είναι άχρθςτα απορρίπτονται και ςυνιςτοφν μζροσ τθσ 

βιομθχανικισ απϊλειασ. Πταν, όμωσ ζχουν εμπορευματικι αξία 

αποτιμϊνται ςτθν πικανι αξία πωλιςεϊσ τουσ, μειωμζνθ με τα εκτιμϊμενα 

άμεςα ζξοδα πωλιςεωσ. Αξίηει να ςθμειϊςουμε εδϊ ότι, όταν τα 
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βιομθχανικά κατάλοιπα δεν ζχουν εμπορευματικι αξία ι δεν 

χρθςιμοποιοφνται ςτθν παραγωγικι διαδικαςία, δεν τθρείται βιβλίο 

αποκικθσ. 

 

7.3   Μζκοδοι Αποτίμθςθσ Αποκεμάτων 
Ππωσ προαναφζρκθκε οι μζκοδοι αποτίμθςθσ είναι εφτά (7): 

 Μζκοδο μζςου ςτακμικοφ κόςτουσ  

 Μζκοδοσ κυκλοφοριακοφ μζςου όρου ι διαδοχικϊν υπολοίπων 

 Μζκοδοσ πρϊτου ειςερχομζνου, πρϊτου εξερχομζνου (F.I.F.O.) 

 Μζκοδοσ τελευταία ειςαγωγι- πρϊτθ εξαγωγι (L.I.F.O.) 

 Μζκοδοσ βαςικοφ αποκζματοσ 

 Μζκοδοσ εξατομικευμζνου κόςτουσ 

 Μζκοδοσ του πρϊτου κόςτουσ (standard cost) 

Για τθν καλφτερθ κατανόθςθ των παραπάνω μεκόδων κα παρακζςουμε πζραν 

τθσ κεωρθτικισ προςζγγιςθσ και ζνα παράδειγμα. Ασ υποκζςουμε ότι ζχουμε μια 

οικονομικι μονάδα με τα ακόλουκα ςτοιχεία τα οποία κα είναι ίδια για όλεσ τισ 

μεκόδουσ, προκειμζνου να αντιλθφκοφμε και τισ διαφορζσ μεταξφ των μεκόδων. 

Συναλλαγζσ Μονάδεσ Τιμι Αξία Ρωλ. Μονάδεσ Υπολ. Μονάδεσ 

1/1 αποκ/μα 250 10 2.500  250 

10/1 αγορά 700 15 10.500  950 

15/1 πϊλθςθ    350 600 

18/1 αγορά 800 12 9.600  1400 

22/1 πϊλθςθ    850 550 

27/1 αγορά 600 13 7.800  1150 

29/1 πϊλθςθ      

Σφνολο 2350  30.400 1900  
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7.3.1   Μζκοδοσ Μζςου Στακμικοφ Κόςτουσ 

Σφμφωνα με τθ μζκοδο αυτι θ μζςθ ςτακμικι τιμι κτιςεωσ υπολογίηεται με 

τον εξισ τφπο: 

 

Ζτςι προςδιορίηεται θ μζςθ ςτακμικι τιμι μονάδασ, θ οποία χρθςιμοποιείται 

για τθν αποτίμθςθ των αποκεμάτων λιξεωσ. Θ μζκοδοσ αυτι ελαχιςτοποιεί τισ 

επιδράςεισ των ακραίων τιμϊν ςτθν αγορά. Πταν οι τιμζσ ςτθν αγορά είναι υψθλζσ, 

το μζςο κόςτοσ είναι χαμθλότερο από το τρζχον κόςτοσ, ενϊ όταν οι τιμζσ είναι 

χαμθλζσ τότε το μζςο κόςτοσ είναι υψθλότερο από το τρζχον κόςτοσ. 

Θ εφαρμογι τθσ μεκόδου ενδείκνυται όταν οι επιχειριςεισ χρθςιμοποιοφν το 

ςφςτθμα τθσ περιοδικισ απογραφισ των αποκεμάτων, ζτςι ςτο τζλοσ τθσ χριςεωσ 

που προςδιορίηεται το μζςο ςτακμικό κόςτοσ απογράφονται τα μζνοντα και 

προςδιορίηεται θ αξία τουσ και το κόςτοσ των πωλθμζνων. 

Αν όμωσ οι επιχειριςεισ εφαρμόηουν το ςφςτθμα τθσ διαρκοφσ απογραφισ, 

επειδι το μζςο ςτακμικό κόςτοσ δεν μπορεί να υπολογιςτεί πριν από τθν τελευταία 

αγορά τθσ περιόδου, οι πωλιςεισ και τα μζνοντα κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου 

παρακολουκοφνται μόνο κατά ποςότθτα. 

Με βάςθ τα ςτοιχεία που προαναφζρκθκαν, ασ δοφμε τϊρα πωσ εφαρμόηεται 

θ μζκοδοσ αυτι: αντικακιςτϊντασ τον τφπο ζχουμε:  

Μζςο Στακμικό κόςτοσ μονάδασ. 

 

7.3.2   Μζκοδοσ του Κυκλοφοριακοφ Μζςου Πρου ι των Διαδοχικϊν 

Υπολοίπων 

Σφμφωνα με τθ μζκοδο αυτι, μετά από κάκε ειςαγωγι κακορίηεται θ μζςθ 

τιμι του υπολοίπου με τον εξισ τφπο: 

 

Θ μζκοδοσ αυτι είναι αντικειμενικι, γιατί δεν αφινει περικϊρια προςωπικϊν 

χειριςμϊν και δίνει ζνα αντιπροςωπευτικό μζςο κόςτοσ, το οποίο πλθςιάηει 

περιςςότερο ςτο τρζχον παρά ςτο μζςο ςτακμικό. 

Με βάςθ τα ςτοιχεία του προθγοφμενου παραδείγματοσ: 

Αποκζματα Ενάρξεωσ: 250 * 10 = 2.500 

Αγορά 10/1                      750 * 15 = 10.500 

οπότε, ςφμφωνα με τον τφπο ζχουμε:   μζςθ τιμι 

υπολοίπου. 

Τον ίδιο τφπο εφαρμόηουμε με τα δεδομζνα που προκφπτουν φςτερα από 

κάκε ςυναλλαγι. 
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7.3.3   Μζκοδοσ Ρρϊτου Ειςερχόμενου, Ρρϊτου Εξερχόμενου (F.I.F.O.) 

Θ μζκοδοσ πρϊτου ειςερχόμενου, πρϊτου εξερχόμενου, βαςίηεται ςτθν 

υπόκεςθ ότι το πρϊτο εμπόρευμα που αποκτικθκε είναι και το πρϊτο που 

πωλικθκε. Σφμφωνα με τθ F.I.F.O. τα αποκζματα τζλουσ χριςθσ προζρχονται από 

τισ πιο πρόςφατεσ αγορζσ και αποτιμϊνται ςτισ αντίςτοιχεσ τιμζσ που αγοράςτθκαν. 

Θ αποτίμθςθ των πωλθμζνων – αναλωμζνων γίνεται ςφμφωνα με τθ ςειρά 

ειςαγωγισ τουσ, γι’ αυτό θ μζκοδοσ αυτι λζγεται και «μζκοδοσ τθσ ςειράσ 

εξαντλιςεωσ των αποκεμάτων». 

Θ μζκοδοσ F.I.F.O., εμφανίηει μια αδυναμία ςτθν ορκι αντιπαράκεςθ των 

εςόδων με το κόςτοσ των πωλιςεων, αφοφ ςτα τρζχοντα ζςοδα από τισ πωλιςεισ 

δεν αντιπαρακζτει το τρζχον κόςτοσ των πωλιςεων αλλά το κόςτοσ κτιςεωσ των 

παλαιότερων αγορϊν, δθλαδι ςε περίοδο πλθκωριςμοφ θF.I.F.O. υπερεκτιμά τα 

λογιςτικά κζρδθ αντίκετα με τισ άλλεσ μεκόδουσ αποτίμθςθσ. Και ςε περίοδο 

πτϊςεωσ των τιμϊν το αποτζλεςμα υποεκτιμάτε και αυτό ζχει ςαν ςυνζπεια να 

ζχουμε μειωμζνο φόρο ειςοδιματοσ. 

 

Ραράδειγμα εφαρμογισ  F.I.F.O. 

Χρο- 

νολο- 

για 

αγορζσ πωλιςεισ Υπόλοιπο Συν. Αξ. 

Αποκεμ. 

Ρεριόδ. 

Μονα- 

δεσ 

Κόςτ. 

Μον. 

Αξ. 

Αγο- 

ρϊν 

Μονα- 

δεσ 

Κόςτ 

Μον. 

Αξ. 

Κόςτ. 

Ρωλθκ

. 

Μονά- 

δεσ 

Κόςτ. 

Μον. 

Αξία 

1/1 250 10 2500    250 10 2500 2500 

10/1 700 15 10500    250 10 2500 13000 

700 15 1050

0 15/1    250 10 2500 600 15 9000 9000 

100 15 1500 

18/1 800 12 9600    600 15 9000 18600 

800 12 9600 

22/1    600 15 9000 550 12 6600 6600 

250 12 3000 

27/1 600 13 7800    550 12 6600 14400 

600 13 7800 

29/1    550 12 6600 450 13 5850 5850 

150 13 1950 

 2350  30400 1900  24550     

 

7.3.4   Μζκοδοσ Τελευταία Εξαγωγι- Ρρϊτθ Ειςαγωγι (L.I.F.O.) 

Θ μζκοδοσ αυτι βαςίηεται ςτθν εκδοχι ότι θ πρϊτθ εξαγωγι (πϊλθςθ ι 

ανάλωςθ) προζρχεται από τθν τελευταία ειςαγωγι (αγορά) και ότι τα αποκζματα 

τζλουσ χριςεωσ προζρχονται από τισ παλιότερεσ ειςαγωγικζσ (αγορζσ και αρχικό 

απόκεμα). Θ αρχι του ςχετικοφ υπολογιςμοφ γίνεται από τθν πρϊτθ αγορά τθσ 

χριςεωσ. 
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 Ραράδειγμα εφαρμογισ L.I.F.O.: 

Χρο- 

νολο- 

για 

 

αγορζσ πωλιςεισ υπόλοιπο Συν. 

Αξ. 

Αποκ. 

Ρεριο

δ. 

Μονα- 

δεσ 

Κοςτ 

μον 

Αξ 

αγορ 

Μονα- 

δεσ 

Κοςτ 

μον 

Αξ. 

Κοςτ 

πωλθκ 

Μονα- 

δεσ 

Κοςτ 

μον 

Αξία 

1/1 250 10 2500    250 10 2500 2500 

10/1 700 15 10500    250 10 2500 13000 

700 15 10500 

15/1    350 15 5250 250 10 2500 7750 

350 15 5250 

18/1 800 12 9600    250 10 2500 17350 

350 15 5250 

800 12 9600 

22/1    800 12 9600 250 10 2500 70000 

50 15 750 300 15 4500 

27/1 600 13 7800    250 10 2500 14800 

300 15 4500 

600 13 7800 

29/1    600 13 7800 250 10 2500 5500 

100 15 1500 200 15 3000 

 2350  30400 1900  24900     

 

 

7.3.5   Μζκοδοσ Βαςικοφ Αποκζματοσ 

Για τθ μζκοδο του βαςικοφ αποκζματοσ το Ε.Γ.Λ.Σ. ορίηει ότι: τα αποκζματα 

τζλουσ χριςεωσ διακρίνονται ςε δφο μζρθ. 

 Το ζνα αντιςτοιχεί ςτο βαςικό απόκεμα που αντιπροςωπεφει τθν ελάχιςτθ 

ποςότθτα (αυτό που λζμε «ςτοκ αςφαλείασ»), θ οποία κρίνεται αναγκαία 

για τθν ομαλι διεξαγωγι τθσ ςυνικουσ δραςτθριότθτασ τθσ οικονομικισ 

μονάδασ. Το βαςικό απόκεμα αποτιμάται ςτθν αξία τθσ αρχικισ κτιςεωσ 

του. 

 Το άλλο προορίηεται για τθν εξυπθρζτθςθ μελλοντικϊν αναγκϊν πωλιςεων, 

όταν πρόκειται για εμπορεφματα ι ζτοιμα προϊόντα ι αναγκϊν 

βιομθχανοποιιςεων όταν πρόκειται για υλικά που αναλϊνονται ςτθν 

παραγωγικι διαδικαςία. Το μζροσ αυτό που αποκαλείται υπεραπόκεμα 

αποτιμάται  με μια από τισ εξισ μεκόδουσ υπολογιςμοφ τθσ τιμισ κτιςεωσ: 

του μζςου ςτακμικοφ κόςτουσ λθ του κυκλοφοριακοφ μζςου όρου τθσ 

F.I.F.O. 

Για να εφαρμόςουν οι επιχειριςεισ τθ μζκοδο του βαςικοφ αποκζματοσ κατά 

τθν αποτίμθςθ των αποκεμάτων τουσ πρζπει, με δικι τουσ ευκφνθ, να διαχωρίςουν 

τα αποκζματα τζλουσ χριςθσ ςε βαςικό απόκεμα και ςε υπεραπόκεμα, 

λαμβάνοντασ ωσ κριτιριο για τον προςδιοριςμό του βαςικοφ αποκζματοσ τθν 

ελάχιςτθ ποςότθτα του αποκζματοσ που κρίνεται αναγκαία για τθν ομαλι 

διεξαγωγι τθσ ςυνικουσ δραςτθριότθτασ τθσ επιχειριςεωσ κάτω από ςυνικεισ και 

ομαλζσ ςυνκικεσ. Το κριτιριο προςδιοριςμοφ του βαςικοφ αποκζματοσ κα πρζπει 
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να βαςίηεται ςτα δεδομζνα τθσ επιχείρθςθσ (π.χ. με βάςθ των αρικμοδείκτθ τθσ 

κυκλοφοριακισ ταχφτθτασ). 

Σε περίπτωςθ που θ ποςότθτα των κατ’ είδοσ αποκεμάτων δεν διακυμαίνεται 

ςθμαντικά από χριςθ ςε χριςθ, είναι δυνατό να χαρακτθρίηεται ολόκλθρθ θ 

ποςότθτα αυτι βαςικό απόκεμα και ανάλογα να γίνεται αποτίμθςθ τθσ. 

Ραράδειγμα: από τθν προθγοφμενθ υπό-παράγραφο που αναλφςαμε τθ 

μζκοδο F.I.F.O., γνωρίηουμε ότι το απόκεμα ζναρξθσ των 250 μονάδων αποτιμάται 

ςτισ 2500,00€. Επίςθσ, γνωρίηουμε από τον πίνακα του παραδείγματοσ ότι το κόςτοσ 

πωλθκζντων ανζρχεται ςτα 24550,00€. Με βάςθ τθ μζκοδο που αναλφουμε ωσ 

βαςικό απόκεμα κεωρείται αυτό των 250 μονάδων ςε αξία των 2500,00€ και ωσ 

extra απόκεμα υπολογίηουμε αυτό που προκφπτει αν από το τελικό απόκεμα 

αφαιρζςουμε το βαςικό απόκεμα, δθλαδι 450-250 =200*  = 3000,00€. Άρα το 

απόκεμα που κα πρζπει να κρατιςει αυτι θ επιχείρθςθ είναι 450 μονάδεσ αξίασ 

5500,00€. 

 

7.3.6.   Μζκοδοσ Εξατομικευμζνου Κόςτουσ 

Το Ε.Γ.Λ.Σ, ορίηει ότι, τα αποκζματα παρακολουκοφνται όχι μόνο κατ’ είδοσ 

αλλά και κατά ςυγκεκριμζνεσ παρτίδεσ αγοράσ ι παραγωγισ, οι οποίεσ ζτςι 

αποκτοφν αυτοτζλεια κόςτουσ. Κατά τθν αποτίμθςθ των αποκεμάτων τθσ 

απογραφισ, αυτά αναλφονται ςε ποςότθτεσ κατά παρτίδα από τθν οποία 

προζρχονται και αποτιμϊνται ςτο κόςτοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ παρτίδασ, ανεξάρτθτα 

από το χρόνο παραγωγισ ι αγοράσ τουσ. 

Σφμφωνα, λοιπόν, με τθ μζκοδο αυτι γίνεται ςυςχζτιςθ τθσ ροισ του κόςτουσ 

με τθν ειδικι ροι των φυςικϊν αγακϊν και οδθγεί ςε ικανοποιθτικι αντιπαράκεςθ 

εςόδων και κόςτουσ και μπορεί να εφαρμόηεται με περιοδικι ι διαρκι απογραφι 

των αποκεμάτων. 

Θ μζκοδοσ του εξατομικευμζνου κόςτουσ χρθςιμοποιείται από τισ επιχειριςεισ 

που τα αποκζματα τουσ παράγονται κατά παραγγελία των πελατϊν τουσ, όπωσ 

είναι οι ναυπθγικζσ, οι καταςκευαςτικζσ, οι εκδοτικοί οίκοι κ.α. 

 

7.3.7.   Μζκοδοσ Ρρότυπου Κόςτουσ (standard cost) 

Οι εταιρείεσ που χρθςιμοποιοφν τθ μζκοδο αυτι είναι κυρίωσ οι βιομθχανικζσ. 

Το πρότυπο κόςτοσ αποτελεί ζνα προχπολογιηόμενο κόςτοσ απαλλαγμζνο από τισ 

απϊλειεσ και τα ζξοδα που οφείλονται ςε αναποτελεςματικότθτα ι ςε μθ 

φυςιολογικζσ ςυνκικεσ. Οι διαφορζσ μεταξφ πραγματικοφ και πρότυπου κόςτουσ 

καταχωροφνται ςε ιδιαίτερο λογαριαςμό, ο οποίοσ αποτελεί όργανο ελζγχου τθσ 

παραγωγικισ διαδικαςίασ και τθσ ςυναλλακτικισ δραςτθριότθτασ τθσ επιχειριςεωσ. 

Το πρότυπο κόςτοσ μπορεί να εφαρμόηεται για τθν παρακολοφκθςθ των 

πρϊτων υλϊν, των θμι-κατεργαςμζνων και των ζτοιμων προϊόντων, τόςο ωσ προσ 

τθν ειςαγωγι όςο και ωσ προσ τθν εξαγωγι αυτϊν από τισ λογιςτικζσ αποκικεσ, οι 
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οποίεσ μποροφν να τθρθκοφν μόνο κατά ποςότθτα αφοφ όλεσ οι ειςαγωγζσ και 

εξαγωγζσ καταχωροφνται με τθν ίδια «ςτακερι» τιμι. 

Το πρότυπο κόςτοσ ζχει εςωτερικι αξία για τθν επιχείρθςθ και δεν είναι 

δυνατόν να χρθςιμοποιείται για τθν αποτίμθςθ των αποκεμάτων που γίνεται για 

τθν ςφνταξθ των δθμοςιευμζνων οικονομικϊν καταςτάςεων. 

Ιδιαίτερα, το Ε.Γ.Λ.Σ. ορίηει ότι, κατά τθν μζκοδο αυτι τα αποκζματα 

αποτιμϊνται ςτθν τιμι πρότυπου κόςτουσ. Θ μζκοδοσ αυτι εφαρμόηεται με τθν 

προχπόκεςθ ότι οι αποκλίςεισ που ενδεχόμενα κα προκφψουν ανάμεςα ςτο 

ιςτορικό και πρότυπο κόςτοσ κα κατανζμονται ςτα μζνοντα και ςτα πωλθμζνα 

αποκζματά τουσ. Το ποςό των αποκλίςεων που αναλογεί ςε αυτά τα αποκζματα 

τθσ απογραφισ, εμφανίηεται ιδιαίτερα, με ζνα ποςό για κάκε κατθγορία 

αποκζματοσ που αντιςτοιχεί ςτουσ πρωτοβάκμιουσ λογαριαςμοφσ τθσ ομάδασ 2 

του Ε.Γ.Λ.Σ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8:: ΑΡΟΤΙΜΘΣΘ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & 

ΧΕΩΓΑΦΩΝ 
 

8.1   Ειςαγωγικά 
Με τον όρο «χρεόγραφα» εννοοφμε τθν κατοχι μετοχϊν, μεριδίων και 

αμοιβαίων κεφαλαίων (ομόλογα & ομολογίεσ κεφαλαίων), βραχυχρόνια και ςε 

ποςοςτό όχι μεγαλφτερο του 10%. Ο αγοραςτισ τουσ ζχει τθν δυνατότθτα να 

αποκομίςει άμεςο οικονομικό όφελοσ ρευςτοποιϊντασ τουσ ςε ςφντομο χρονικό 

διάςτθμα.  

Οι βραχυχρόνιεσ επενδφςεισ ςε χρεόγραφα παρακολουκοφνται ςτο 

«κυκλοφοριακό ενεργθτικό» και ςυγκεκριμζνα ςτθν ομάδα 3 «ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ & 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ», λογαριαςμό «ΧΕΟΓΑΦΑ». 

Με τον όρο «ςυμμετοχζσ» εννοοφμε τθν κατοχι μετοχϊν και μεριδίων 

μακροχρόνια και ςε ποςοςτό μεγαλφτερο του 10%. Ο κάτοχοσ τουσ αποκτά τθ 

δυνατότθτα να ελζγχει ι να επθρεάηει ςθμαντικά τθν λιψθ αποφάςεων ςε άλλεσ 

επιχειριςεισ. 

Το Ε.Γ.Λ.Σ. κατατάςςει τισ μακροχρόνιεσ επενδφςεισ ςτθν ομάδα 1 «Ράγιο 

Ενεργθτικό», ςτον λογαριαςμό 18 «ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΛΟΙΡΕΣ ΜΑΚΟΡΟΘΕΣΜΕΣ 

ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ» και διακρίνονται ςτισ ακόλουκεσ δυο βαςικζσ κατθγορίεσ: 

 Σε μακροπρόκεςμεσ ςυμμετοχζσ, όπου διαχωρίηονται ςε δυο 

υποκατθγορίεσ: 

o Συμμετοχζσ ςε ςυνδεδεμζνεσ επιχειριςεισ (Κωδ. 18.00) 

o Συμμετοχζσ ςε λοιπζσ επιχειριςεισ (Κωδ. 18.01) 

 Σε τίτλουσ με χαρακτιρα ακινθτοποιιςεων (Κωδ. 18.15 & 18.16), όταν 

ςυντρζχουν οι ακόλουκεσ προχποκζςεισ: 

o Σκοπόσ θ διαρκισ κατοχι 

o Ροςοςτό κατοχισ μικρότερο του 10% του Μτχ. Κεφ. 

 

8.2   Αποτίμθςθ Συμμετοχϊν & Χρεογράφων 
Οι μετοχζσ, οι ομολογίεσ και τα λοιπά χρεόγραφα που είναι ειςθγμζνα ςτο 

χρθματιςτιριο, κακϊσ  και τα μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων αποτιμϊνται ςτθν κατ’ 

είδοσ χαμθλότερθ τιμι μεταξφ τιμισ κτιςθσ και τθσ τρζχουςασ τιμισ τουσ. Ειδικά 

για τισ τράπεηεσ και γενικά τα πιςτωτικά ιδρφματα του Ν.2076/1992 αποτιμοφν τισ 

ςυμμετοχζσ και τα χρεόγραφα τουσ ςτθ ςυνολικά χαμθλότερθ τιμι μεταξφ τθσ τιμισ 

κτιςεωσ και τθσ τρζχουςασ τιμισ τουσ. 

Για τισ μετοχζσ, τα ομόλογα και τα λοιπά χρεόγραφα που είναι ειςθγμζνα ςτο 

χρθματιςτιριο ωσ τρζχουςα τιμι λαμβάνεται ο μζςοσ όροσ τθσ χρθματιςτθριακισ 

τιμισ τουσ κατά τον τελευταίο μινα τθσ χριςθσ. Ενϊ, για τα αμοιβαία κεφάλαια ωσ 
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τρζχουςα τιμι λαμβάνεται ο μζςοσ όροσ τθσ κακαρισ τιμισ τουσ κατά τον τελευταίο 

μινα τθσ χριςθσ. 

Οι μετοχζσ Α.Ε., που δεν ζχουν ειςαχκεί ςτο χρθματιςτιριο και οι ςυμμετοχζσ 

ςε επιχειριςεισ, που δεν ζχουν μορφι Α.Ε., αποτιμϊνται ςτθν κατ’ είδοσ 

χαμθλότερθ τιμι μεταξφ τθσ τιμισ κτιςεωσ και τθσ τρζχουςασ. 

Ωσ τρζχουςα τιμι κεωρείται θ εςωτερικι λογιςτικι αξία των μετοχϊν ι των 

ςυμμετοχϊν ι των τίτλων των επιχειριςεων αυτϊν, όπωσ προκφπτει από το νόμιμα 

ςυνταγμζνο τελευταίο ιςολογιςμό τουσ. Εξαίρεςθ αποτελοφν οι διαχειριςτικζσ 

περίοδοι που ζλθγαν μζχρι τισ 30/06/2005 οι παραπάνω μετοχζσ ι ςυμμετοχζσ 

μποροφςαν να αποτιμθκοφν ςτθν τιμι κτιςθσ τουσ. 

Οι μετοχζσ, οι ομολογίεσ και τα λοιπά χρεόγραφα που είναι ειςθγμζνα ςε 

χρθματιςτιριο του εξωτερικοφ αποτιμϊνται, όπωσ και τα χρεόγραφα που είναι 

ειςθγμζνα ςτο Χρθματιςτιριο Αξιϊν Ακθνϊν, δθλαδι ςτθν κατ’ είδοσ χαμθλότερθ 

τιμι μεταξφ τιμισ κτιςθσ και τρζχουςασ. 

Κατά παρζκκλιςθ από τισ διατάξεισ του άρκρου 43 του Κ.Ν.2190/1920 και του 

άρκρου 28 του Ρ.Δ.186/1992, επιτρζπεται ςτισ ειςθγμζνεσ ςτο Χ.Α.Α. επιχειριςεισ, 

θ αποτίμθςθ των μετόχων, ομολογιϊν και κάκε φφςθσ χρεογράφων και προϊόντων 

ςτθν τρζχουςα τιμι τουσ. Εξαιροφνται οι πάςθσ φφςεωσ ςυμμετοχζσ τθσ 

παραγράφου 5 του άρκρου 42ε του Κ.Ν.2190/1920 και τα λοιπά χρεόγραφα, τα 

οποία αποκτϊνται με ςκοπό τθ διαρκι κατοχι, τα οποία αποτιμϊνται ςφμφωνα με 

τθν παράγραφο 6 του άρκρου 43 του Κ.Ν.2190/1920. Θ ευχζρεια αυτι παρζχεται 

υπό τθν προχπόκεςθ ότι θ μζκοδοσ αποτίμθςθσ ςτθν τρζχουςα τιμι κα 

ακολουκείται παγίωσ. 

Τα προαναφερκζντα ιςχφουν ακόμα και για μετοχζσ του επιτθδευματία που 

κατζχει από τθν  Α.Ε.. Οι μετοχζσ αυτζσ καταχωροφνται ςτο λογαριαςμό 34.25 «ίδιεσ 

μετοχζσ» και ςτο τζλοσ τθσ χριςεωσ ςχθματίηεται ιςόποςο με τθν αξία κτιςεωσ 

αποκεματικό, το οποίο καταχωρείται ςτο λογαριαςμό 41.09 «αποκεματικό για ίδιεσ 

μετοχζσ». 

Πςον αφορά τα ομόλογα του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, επειδι κεωροφνται 

ειςθγμζνα ςτο χρθματιςτιριο, κατά τθν κατάρτιςθ του ιςολογιςμοφ τζλουσ χριςεωσ 

αποτιμοφνται ςτθν κατ’ είδοσ χαμθλότερθ τιμι, μεταξφ τθσ τιμισ κτιςεωσ τουσ και 

τθσ τρζχουςασ τιμι τουσ. 

 

 

8.3   Φορολογικι Αντιμετϊπιςθ τθσ Αποτίμθςθσ 
Σε περίπτωςθ, κατά τθν οποία, προκφπτει κζρδοσ ι ηθμιά από τθν αποτίμθςθ 

των ςυμμετοχϊν και χρεογράφων ςτο τζλοσ τθσ διαχειριςτικισ χριςθσ φορολογικά 

αντιμετωπίηεται ωσ εξισ: 

Το αποτζλεςμα τθσ αποτίμθςθσ (κζρδοσ ι ηθμιά) που προκφπτει κατά τθν 

πρϊτθ εφαρμογι τθσ παραπάνω διάταξθσ μεταφζρεται ςε πίςτωςθ ι χρζωςθ, 

αντίςτοιχα, των λογαριαςμϊν Αποκεματικά και Χρεόγραφα, που εμφανίηονται ςτα 
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βιβλία τθσ επιχείρθςθσ και τα οποία προζκυψαν είτε από τθν πϊλθςθ χρεογράφων 

ςε τιμι ανϊτερθ τθσ τιμισ κτιςθσ τουσ, είτε από τθν πϊλθςθ μετοχϊν, είτε από τθν 

ανταλλαγι ι λιψθ δωρεάν χρεογράφων με βάςθ τισ διατάξεισ νόμων περί 

αναπροςαρμογισ τθσ αξίασ ακινιτων. Σε περίπτωςθ που τα ποςά των 

αποκεματικϊν αυτϊν δεν επαρκοφν να καλφψουν το ποςό τυχόν ηθμίασ, το 

ακάλυπτο ποςό αυτισ δεν εκπίπτει από τα ακακάριςτα ζςοδα, αλλά μεταφζρεται 

ςε ειδικό λογαριαςμό Ιδίων Κεφαλαίων, προκειμζνου να ςυμψθφιςκεί με τα ωσ 

άνω αποκεματικά από χρεόγραφα που κα προκφψουν ςτο μζλλον.  

Οι παραπάνω διατάξεισ ζχουν εφαρμογι για τισ διαχειριςτικζσ χριςεισ που 

κλείνουν μετά τθν 30θ Δεκεμβρίου 2001 και μετά. 

 

8.4  Ραράδειγμα Αποτίμθςθσ Συμμετοχϊν & Χρεογράφων 
Ραρατίκενται δφο παραδείγματα αποτίμθςθσ Συμμετοχϊν και Χρεογράφων 

όπωσ αυτά δίνονται από το βιβλίο «Ανάλυςθ – Ερμθνεία Κϊδικα Φορολογικϊν 

Βιβλίων και Στοιχείων» του Δθμιτρθ Ραρ. Σταματόπουλου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9::   ΑΡΟΤΙΜΘΣΘ ΑΡΑΙΤΘΣΕΩΝ 
 

9.1   Ειςαγωγικά 
Με τον όρο «απαιτιςεισ» εννοοφμε ότι καταχωρείται ςτθν ομάδα 3 του 

Ε.Γ.Λ.Σ.. Συγκεκριμζνα ςτθν ομάδα αυτι καταχωροφνται οι πελάτεσ (λογ. 30), τα 

γραμμάτια ειςπρακτζα (λογ. 31),οι παραγγελίεσ ςτο εξωτερικό (λογ. 32), οι 

χρεϊςτεσ διάφοροι (λογ. 33), κακϊσ και τα χρθματικά διακζςιμα (λογ. 38). 

Ο λογαριαςμόσ 34 «χρεόγραφα» αναλφκθκε και ςυηθτικθκε ςτο κεφάλαιο 8, 

ενϊ οι υπόλοιποι λογαριαςμοί τθσ ομάδασ 3 δεν είναι υπό ςυηιτθςθ ςτο παρόν 

κεφάλαιο. 

 

9.2   Απογραφι Απαιτιςεων 
Για τθν απογραφι και ςτθ ςυνζχεια αποτίμθςθ των απαιτιςεων που 

προαναφζρκθκαν ςτθ παράγραφο 9.1,  χρθςιμοποιείται ιδιαίτερθ διαδικαςία 

διαφορετικι από αυτιν που είδαμε μζχρι τϊρα για άλλουσ λογαριαςμοφσ. Γίνεται, 

κα μποροφςαμε να ποφμε, μια διαδικαςία ελζγχου τόςο εςωτερικοφ όςο και 

εξωτερικοφ.  

Ρρζπει να γίνει ςυμφωνία μεταξφ των υπολοίπων που εμφανίηονται ςτα 

βιβλία τθσ επιχείρθςθσ και των υπολοίπων που εμφανίηονται ςτα βιβλία των 

πελατϊν ι των λοιπϊν χρεωςτϊν. Για αυτό το λόγο καλό κα είναι να ςταλοφν ςε 

όλουσ επαλθκευτικζσ επιςτολζσ από τισ απαντιςεισ των οποίων κα ελεγχκοφν οι 

εγγραφζσ και κα ςυμφωνθκοφν τα υπόλοιπα. 

Ζλεγχοσ για τουσ λόγουσ που πικανόν παραμζνουν για μεγάλο χρονικό 

διάςτθμα ανείςπρακτα υπόλοιπα πελατϊν που πικανόν να υποκρφπτουν πικανι 

επιςφάλεια δθλαδι ηθμία λόγο τθσ απϊλειασ του ποςοφ που οφείλεται. Για 

πελάτεσ που πικανόν κρικοφν ωσ επιςφαλείσ πρζπει να μεταφερκοφν ςτουσ 

αντίςτοιχουσ λογαριαςμοφσ τουσ Ε.Γ.Λ.Σ. και να κινθκοφν οι διαδικαςίεσ που 

προβλζπονται ζτςι ϊςτε να εκπζςει το φψοσ τθσ οφειλισ από τα ακακάριςτα ζςοδα 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 309/2002 που τροποποίθςε το άρκρο 31 του ΚΒΣ 

και κατιργθςε τισ προβλζψεισ για τθν απόςβεςθ των επιςφαλϊν απαιτιςεων. 

Άλλο κζμα που  πρζπει να ελεγχκεί είναι οι απαιτιςεισ από το Ελλθνικό 

Δθμόςιο (π.χ. πιςτωτικό υπόλοιπο  φ.Ρ.Α. πενταετίασ το οποίο πρζπει να 

διακανονιςκεί), ι προκαταβολι φόρου ειςοδιματοσ θ οποία δεν ζχει ςυμψθφιςτεί 

και εφόςον δεν ηθτικθκε θ επιςτροφι τθσ εντόσ τθσ χρονικισ προκεςμίασ που 

προβλζπεται (τριετία) γιατί παραγράφονται υπζρ του Δθμοςίου. 

Πςον αφορά τισ ςυναλλαγματικζσ και τισ επιταγζσ πρζπει να γίνει αναλυτικι 

απογραφι αυτϊν που είναι ςτα χζρια τθσ επιχείρθςθσ και ςυμφωνία με τουσ 

τθροφμενουσ λογαριαςμοφσ. Επίςθσ, πρζπει να γίνει αναλυτικι απογραφι των 

ςυναλλαγματικϊν και των επιταγϊν που είναι ςε τράπεηεσ για εγγφθςθ δανείων ι 
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για προεξόφλθςθ (και δεν ζχει παρζλκει θ θμερομθνία λιξθσ τουσ) και ςυμφωνία 

με τουσ τθροφμενουσ λογαριαςμοφσ. Σε αυτι τθ περίπτωςθ καλό είναι να ςταλεί 

επιςτολι ςτισ τράπεηεσ. Απογραφι πρζπει να γίνει ακόμα και για τισ 

ςυναλλαγματικζσ και τισ επιταγζσ που είναι ςε δικθγόρουσ (λόγω μθ πλθρωμισ 

τουσ) και ςυμφωνία με τουσ τθροφμενουσ λογαριαςμοφσ. Σε αυτι τθ περίπτωςθ 

καλό είναι να γνωρίηουμε εγγράφωσ από τουσ δικθγόρουσ για τθ πορεία των 

υποκζςεων.  

Συναλλαγματικζσ και επιταγζσ με θμερομθνία λιξθσ πριν τθν 31/12 ι τθν 

30/06 (ανάλογα πότε κλείνει ιςολογιςμό θ επιχείρθςθ) και δεν ζχουν ειςπραχκεί 

κεωροφνται ότι βρίςκονται ςε κακυςτζρθςθ και πρζπει να καταχωροφνται 

ιδιαιτζρωσ ςτθν απογραφι. 

 

9.3   Απογραφι Διακεςίμων  
Για τθν απογραφι του ταμείου (λογ. 38.00) και των λογαριαςμϊν όψεωσ ι 

προκεςμίασ (λογ. 38.03), γίνεται καταμζτρθςθ μετρθτϊν και λογιςτικοποίθςθ τυχόν 

πρόχειρων  αποδείξεων μζχρι 31/12 ι 30/06, και ςυμφωνία των υπολοίπων με τα 

extraits των τραπεηϊν. 

 

 

9.4   Αποτίμθςθ Απαιτιςεων 

9.4.1  Ρροβλζψεισ για Επιςφαλισ Ρελάτεσ 

Κατά τθν απογραφι του λογαριαςμοφ πελατϊν μπορεί να προκφψει ανάγκθ 

για χαρακτθριςμό κάποιων από αυτϊν ωσ «επιςφαλισ πελάτεσ» λόγο πικανισ μθ 

είςπραξθσ τουσ, είτε γιατί θ επιχείρθςθ είναι αναγκαςμζνθ ςφμφωνα με το νόμο 

2238/1994. 

Οι προβλζψεισ για τουσ επιςφαλείσ πελάτεσ καταχωροφνται ςτουσ 

ακόλουκουσ λογαριαςμοφσ: 

 44.11 Ρροβλζψεισ για επιςφαλείσ απαιτιςεισ 

 44.11.00 Ρροβλζψεισ για απόςβεςθ επιςφαλϊν πελατϊν (άρκρο 31 παρ. 1-κ 

Ν.2238/1994) 

 44.11.01 Ρροβλζψεισ για απόςβεςθ επιςφαλϊν πελατϊν πζραν του 

επιτρεπόμενου φορολογικϊσ ορίου 

 44.11.05 Ρροβλζψεισ για απόςβεςθ άλλων επιςφαλϊν απαιτιςεων  

Από τα ακακάριςτα ζςοδα των επιχειριςεων που τθροφν επαρκι και ακριβι 

βιβλία Β’ και Γ’ κατθγορίασ του Κ.Β.Σ. εκπίπτουν τα ποςά των προβλζψεων για 

απόςβεςθ επιςφαλϊν απαιτιςεων. Με τισ νζεσ αυτζσ διατάξεισ (άρκρο 31§1κ’ 

Κ.Φ.Ε.) επανζρχεται ο ςχθματιςμόσ πρόβλεψθσ από τισ επιχειριςεισ, ανεξάρτθτα αν 

υπάρχουν ι όχι επιςφαλείσ απαιτιςεισ. 
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Ειδικότερα, κακιερϊνεται ο ςχθματιςμόσ πρόβλεψθσ, θ οποία αναγνωρίηεται 

φορολογικά για ζκπτωςθ από τα ακακάριςτα ζςοδα. Το ποςό τθσ πρόβλεψθσ αυτισ 

υπολογίηεται ςε ποςοςτό 0,5% επί τθσ αναγραφόμενθσ αξίασ ςτα τιμολόγια 

πϊλθςθσ ι παροχισ υπθρεςιϊν (εςωτερικοφ ι εξωτερικοφ) προσ επιτθδευματίεσ, 

μετά τθν αφαίρεςθ: 

1. Των επιςτροφϊν ι εκπτϊςεων  

2. Τθσ αξίασ των πωλιςεων ι παροχισ υπθρεςιϊν προσ το Δθμόςιο, διμουσ 

και κοινότθτεσ δθμόςιεσ επιχειριςεισ, οργανιςμοφσ ι επιχειριςεισ κοινισ 

ωφζλειασ και νομικά πρόςωπα δθμοςίου δικαίου (λόγω φερεγγυότθτασ των 

προςϊπων αυτϊν) 

3. Του ειδικοφ φόρου κατανάλωςθσ πετρελαιοειδϊν, του φόρου κατανάλωςθσ 

καπνοφ και λοιπϊν φόρων που εμπεριζχονται ςτθν τιμι πϊλθςθσ. 

4. Των λιανικϊν πωλιςεων ι παροχισ υπθρεςιϊν προσ ιδιϊτεσ, ζςτω και αν 

αυτά ζχουν πραγματοποιθκεί με πίςτωςθ του τμιματοσ και  

5. Οι χονδρικζσ πωλιςεισ για τισ οποίεσ δεν ζχει εκδοκεί τιμολόγιο πϊλθςθσ 

(π.χ. πϊλθςθ επαγγελματικοφ ακινιτου με ςυμβολαιογραφικι πράξθ). 

Οι επιχειριςεισ που χρθςιμοποιοφν για τθ διάκεςθ των προϊόντων τουσ 

αντιπροςϊπουσ, προσ τουσ οποίουσ ςτζλνουν τα εμπορεφματά τουσ με δελτίο 

αποςτολισ και ςτθ ςυνζχεια ακολουκεί θ ζκδοςθ εκκακαρίςεων, δεν δικαιοφνται 

για τισ πωλιςεισ αυτζσ να ενεργοφν πρόβλεψθ επιςφαλϊν απαιτιςεων, αφοφ δεν 

εκδίδεται τιμολόγιο πϊλθςθσ. 

Ειδικά για τισ επιχειριςεισ ςτακερισ και κινθτισ τθλεφωνίασ, τισ επιχειριςεισ 

φδρευςθσ- αποχζτευςθσ, τισ επιχειριςεισ παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ, κακϊσ 

και τισ επιχειριςεισ εκμετάλλευςθσ ςυνδρομθτικϊν τθλεοπτικϊν ςτακμϊν, το ποςό 

τθσ πρόβλεψθσ υπολογίηεται με ποςοςτό 1% επί τθσ αξίασ των υπθρεςιϊν ι 

ςυνδρομθτικϊν που αναγράφεται ςτα εκδιδόμενα, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 

Κ.Β.Σ. ςτοιχεία προσ επιτθδευματίεσ ι ιδιϊτεσ. 

Το ποςό των παραπάνω προβλζψεων για κάκε διαχειριςτικι χριςθ, 

προςτίκεται ςτο ποςό τθσ πρόβλεψθσ που ζγινε ςε προγενζςτερεσ διαχειριςτικζσ 

χριςεισ και θ οποία εμφανίηεται ςτα τθροφμενα βιβλία τθσ επιχείρθςθσ, δεν μπορεί 

να υπερβεί το ποςοςτό 30% του ςυνολικοφ χρεωςτικοφ υπολοίπου του 

λογαριαςμοφ «Ρελάτεσ» όπωσ αυτό εμφανίηεται ςτθν απογραφι τζλουσ χριςθσ. 

Για τον υπολογιςμό του χρεωςτικοφ υπολοίπου του λογαριαςμοφ «πελάτεσ» 

αφαιροφνται επιςτροφζσ και εκπτϊςεισ πωλιςεων, ενϊ οι προκαταβολζσ πελατϊν 

δεν λαμβάνονται υπόψθ, κακόςον αυτζσ καταχωροφνται ςε λογαριαςμό πακθτικοφ. 

Θ ζκπτωςθ τθσ δαπάνθσ αυτισ από τα ακακάριςτα ζςοδα των επιχειριςεων 

εμφανίηεται, κατά ρθτι διατφπωςθ των διατάξεων του κοινοποιοφμενου νόμου, 

ςτα τθροφμενα βιβλία αυτϊν ςε ειδικό λογαριαςμό «Ρροβλζψεισ για απόςβεςθ 

επιςφαλϊν απαιτιςεων». Θ εμφάνιςθ τθσ πρόβλεψθσ αυτισ ςτα βιβλία τθσ 

επιχείρθςθσ ςτο τζλοσ τθσ διαχειριςτικισ χριςθσ κα γίνεται ωσ εξισ: 

Χρζωςθ: 83.11 Ρροβλζψεισ για επιςφαλείσ απαιτιςεισ 
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             Ρίςτωςθ: 44.11 Ρροβλζψεισ για επιςφαλείσ απαιτιςεισ 

Θ διαγραφι των ανεπίδεκτων ειςπράξεωσ πελατϊν γίνεται με χρζωςθ του 

λογαριαςμοφ 44.11 «Ρροβλζψεισ για επιςφαλείσ απαιτιςεισ» με πίςτωςθ των 

λογαριαςμϊν των απαιτιςεων, όταν αυτζσ καταςτοφν ανεπίδεκτεσ ειςπράξεωσ. Για 

τουσ πελάτεσ που διαγράφονται και για τουσ οποίουσ δεν ζχουν αςκθκεί ζνδικα 

μζςα, θ επιχείρθςθ υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςε αυτοφσ, ότι διζγραψε τθν 

επιςφαλι απαίτθςι τθσ, εφόςον το ποςό τθσ επιςφαλοφσ απαίτθςθσ, ανά πελάτθ, 

υπερβαίνει τα 1.000,00€. Επίςθσ, για τουσ πελάτεσ αυτοφσ που διαγράφονται (άνω 

των 1.000,00€) χωρίσ να αςκθκοφν ζνδικα μζςα, θ επιχείρθςθ ςυντάςςει 

ςυγκεντρωτικι κατάςταςθ με πλιρθ ςτοιχεία για τον κακζνα, ςτθν οποία 

αναγράφονται το ονοματεπϊνυμο ι θ επωνυμία, το επάγγελμα, θ διεφκυνςθ, θ 

δθμόςια οικονομικι υπθρεςία και ο αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου του πελάτθ, 

κακϊσ και το διαγραφζν ποςό. Θ πιο πάνω κατάςταςθ υποβάλλεται ςτθν αρμόδια 

για τθ φορολογία τθσ επιχείρθςθσ Δ.Ο.Υ. ςε 3 αντίγραφα, μζχρι τθ λιξθ τθσ 

προκεςμίασ. 

Ο χαρακτθριςμόσ και θ διαγραφι οριςμζνων πελατϊν ωσ επιςφαλϊν είναι 

κζμα που κρίνεται από τθν επιχείρθςθ, με βάςθ τα ςτοιχεία και ζγγραφα που ζχει 

ςτθ διάκεςι τθσ. 

Το ποςό τθσ πρόβλεψθσ που εμφανίηεται ςτο λογαριαςμό 44.11 «Ρροβλζψεισ 

για επιςφαλείσ απαιτιςεισ», δεν υπόκειται ςε φορολογία ειςοδιματοσ, εκτόσ και αν 

ςτο τζλοσ κάκε πενταετίασ, ξεκινϊντασ από τθ διαχειριςτικι περίοδο 2005 

υφίςταται ςτον παραπάνω λογαριαςμό υπόλοιπο λόγω του γεγονότοσ ότι ςτο 

διάςτθμα τθσ πενταετίασ τα ποςά των επιςφαλϊν απαιτιςεων που διαγράφθκαν 

δεν κάλυψαν ολόκλθρο το ποςό μεταφζρεται ςτα ακακάριςτα ζςοδα τθσ επόμενθσ 

διαχειριςτικισ περιόδου, υποκείμενο ςε φορολογία με τισ γενικζσ διατάξεισ. 

Το ποςό των προβλζψεων επιςφαλϊν απαιτιςεων του ιςολογιςμοφ μετά τθν 

30/12/2004, λόγω μθ επαλικευςθσ των προβλζψεων με επιςφαλείσ απαιτιςεισ, 

φορολογείται αυτοτελϊσ με ςυντελεςτι 25%. 

Για τθν εφαρμογι τθσ ανωτζρω διάταξθσ είναι ανάγκθ να γίνουν οι ακόλουκεσ 

διευκρινίςεισ: 

 Θ αυτοτελισ φορολόγθςθ αφορά μόνο τισ προβλζψεισ για επιςφαλείσ 

απαιτιςεισ που ςχθματίςκθκαν με βάςθ τισ φορολογικζσ διατάξεισ και όχι 

τισ προβλζψεισ για επιςφαλείσ απαιτιςεισ που ςχθματίςκθκαν πζραν από 

αυτζσ, (π.χ. για τθν ορκι απεικόνιςθ των οικονομικϊν καταςτάςεων των 

επιχειριςεων κατά το χρόνο ςχθματιςμοφ τουσ ωσ λογιςτικζσ διαφορζσ. 

 Δεδομζνου ότι το ποςό των προβλζψεων φορολογείται αυτοτελϊσ, δεν 

υπάρχει δυνατότθτα μεταφοράσ του ποςοφ των προβλζψεων για επιςφαλείσ 

απαιτιςεισ ςτα αποτελζςματα χριςεωσ με ταυτόχρονο ςυμψθφιςμό 

φορολογθτζων ηθμιϊν. 

 Ο προτεινόμενοσ λογιςτικόσ χειριςμόσ για τθν εφαρμογι τθσ ανωτζρω 

διάταξθσ είναι ο εξισ: 



60 
 

o Το υπόλοιπο του λογαριαςμοφ «Ρροβλζψεισ για Επιςφαλείσ 

Απαιτιςεισ» το οποίο ςχθματίςκθκε με βάςθ τισ φορολογικζσ 

διατάξεισ κα μεταφερκεί ςε πίςτωςθ υπολογαριαςμοφ 84.00 «Ζςοδα 

από Αχρθςιμοποίθτεσ Ρροβλζψεισ Ρροθγουμζνων Χριςεων», με 

χρζωςθ αντίκετου υπολογαριαςμοφ του λογαριαςμοφ 44.11 

«Ρροβλζψεισ για Επιςφαλείσ Απαιτιςεισ» (π.χ. 44.11.00). ςτθν 

επόμενθ χριςθ κα μεταφερκεί το υπόλοιπο του αντίκετου 

υπολογαριαςμοφ 44.11.01 ςτον υπολογαριαςμό 44.11.00 με 

αποτζλεςμα να μθδενιςκοφν και οι δφο υπολογαριαςμοί. 

o Εφόςον απαιτείται θ επιχείρθςθ να ςχθματίςει προβλζψεισ για 

επιςφαλείσ απαιτιςεισ (π.χ. για τθν ορκι απεικόνιςθ των 

οικονομικϊν τθσ καταςτάςεων), κα χρεϊςει με το απαιτοφμενο ποςό 

τα αποτελζςματα χριςεωσ και ειδικότερα το λογαριαςμό 83.11 

«Ρροβλζψεισ για Επιςφαλείσ Απαιτιςεισ» με πίςτωςθ 

υπολογαριαςμοφ του λογαριαςμοφ 44.11 «Ρροβλζψεισ για 

Επιςφαλείσ Απαιτιςεισ» (π.χ. 44.11.02). 

 

 

9.4.2  Αποτίμθςθ Συναλλαγματικϊν και Επιταγϊν Ειςπρακτζων 

Οι ςυναλλαγματικζσ και οι επιταγζσ ειςπρακτζεσ ςε ευρϊ, δεν ζχουν ιδιαίτερθ 

διαδικαςία αποτίμθςθσ. Καταγράφονται ςτα λογιςτικά βιβλία με τθν ονομαςτικι 

τουσ αξία. Αντίκετα, ιδιαιτερότθτεσ φανερϊνουν οι ςυναλλαγματικζσ και οι 

επιταγζσ ειςπρακτζεσ ςε ξζνο νόμιςμα, τισ οποίεσ κα αναλφςουμε ςτο αμζςωσ 

επόμενο κεφάλαιο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10:: ΑΡΟΤΙΜΘΣΘ ΑΡΑΙΤΘΣΕΩΝ- 

ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ 
 

10.1  Ειςαγωγικά 
Θ αποτίμθςθ απαιτιςεων και υποχρεϊςεων ςε ξζνο νόμιςμα κρίνεται 

ιδιαίτερθσ ανάλυςθσ λόγο των διαφορετικϊν ιςοτιμιϊν του ευρϊ με άλλα 

νομίςματα κακθμερινά. Με ποια τιμι οφείλουμε να αποτιμιςουμε τισ απαιτιςεισ 

και τισ υποχρεϊςεισ; Το ερϊτθμα αυτό κα απαντθκεί ςτισ επόμενεσ ςελίδεσ του 

κεφαλαίου αυτοφ. 

 

10.2  Απογραφι Απαιτιςεων- Υποχρεϊςεων ςε Ξ.Ν. 
Οι ςυναλλαγματικζσ και επιταγζσ ειςπρακτζεσ και πλθρωτζεσ ςε ξζνο νόμιςμα 

απογράφονται όπωσ και οι αντίςτοιχεσ ςε ευρϊ. Γίνεται αναλυτικι απογραφι των 

ςυναλλαγματικϊν και των επιταγϊν που είναι ςτα χζρια τθσ επιχείρθςθσ, ςε 

τράπεηεσ για εγγφθςθ δανείων ι για προεξόφλθςθ (και δεν ζχει παρζλκει θ 

θμερομθνία λιξθσ τουσ), ςε δικθγόρουσ (λόγω μθ πλθρωμισ τουσ). 

Και ςε αυτιν τθν περίπτωςθ ςυναλλαγματικζσ και επιταγζσ με θμερομθνία 

λιξθσ πριν τθν 31/12 ι τθν 30/06 (ανάλογα πότε κλείνει ιςολογιςμό θ επιχείρθςθ) 

και δεν ζχουν ειςπραχκεί κεωροφνται ότι βρίςκονται ςε κακυςτζρθςθ και πρζπει να 

καταχωροφνται ιδιαιτζρωσ ςτθν απογραφι. 

 

10.3  Αποτίμθςθ Απαιτιςεων- Υποχρεϊςεων ςε Ξ.Ν. 
Οι απαιτιςεισ και οι υποχρεϊςεισ, που εκφράηονται ςε ξζνο νόμιςμα, 

οπουδιποτε και αν βρίςκονται όλα τα περιουςιακά ςτοιχεία τθσ επιχείρθςθσ, 

αποτιμϊνται ςε ευρϊ με το ποςό που προκφπτει από τθ μετατροπι του ξζνου 

νομίςματοσ με βάςθ τθν επίςθμθ τιμι του κατά τθν θμζρα τθσ απογραφισ. 

Για τισ ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ, που προκφπτουν από τθ μετατροπι ςε 

ευρϊ κατά τθν απογραφι των περιουςιακϊν ςτοιχείων τθσ προθγοφμενθσ 

παραγράφου, εφαρμόηονται οι διατάξεισ που ακολουκοφν, κατά περίπτωςθ: 

 Οι ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ που προκφπτουν κατά τθν πλθρωμι και τθν 

αποτίμθςθ ςε ευρϊ των υποχρεϊςεων από πιςτϊςεισ ι δάνεια ςε ξζνο 

νόμιςμα, που χρθςιμοποιικθκαν αποκλειςτικά για τθν απόκτθςθ παγίων 

περιουςιακϊν ςτοιχείων (αγορά, καταςκευι, εγκατάςταςθ) καταχωροφνται 

ςε λογαριαςμό πολυετοφσ απόςβεςθσ. Θ απόςβεςθ αυτϊν των διαφορϊν 

διενεργείται ωσ εξισ: 

o Οι χρεωςτικζσ ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ, κατά πίςτωςθ ι δάνειο 

μετά από ςυμψθφιςμό τυχόν πιςτωτικϊν ςυναλλαγματικϊν 
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διαφορϊν, ςφμφωνα με τθν αμζςωσ επόμενθ υποπερίπτωςθ, 

αποςβζνονται ανάλογα με τθν υπόλοιπθ κανονικι χρονικι διάρκειά 

τθσ πίςτωςθσ ι του δανείου. Θ ετιςια απόςβεςθ του υπόλοιπου του 

λογαριαςμοφ πολυετοφσ απόςβεςθσ, κατά πίςτωςθσ ι δάνειο, είναι 

ίςθ με το πθλίκο τθσ διαίρεςθσ του υπόλοιπου του λογαριαςμοφ 

αυτοφ κατά το τζλοσ τθσ χριςθσ με τον αρικμό των ετϊν από τθ λιξθ 

τθσ χριςθσ αυτισ μζχρι τθν κανονικι λιξθ τθσ αντίςτοιχθσ πίςτωςθσ 

ι του δανείου. Χρονικι περίοδο μικρότερθ του δωδεκαμινου 

λογίηεται ωσ ζτοσ. Αν μεςολαβεί καταςκευαςτικι περίοδοσ ι 

τμθματικι απόςβεςθ του χρεωςτικοφ υπολοίπου του αντίςτοιχου 

λογαριαςμοφ πολυετοφσ απόςβεςθσ αρχίηει από τθν χριςθ μζςα 

ςτθν οποία ζλθξε θ καταςκευαςτικι περίοδοσ ι διακόπθκε θ 

καταςκευι του παγίου περιουςιακοφ ςτοιχείου, για οποιοδιποτε 

λόγο. Σε περίπτωςθ λθξιπρόκεςμων πιςτϊςεων ι δανείων, κατά το 

όλο ι μζροσ αυτϊν, τα υπόλοιπα των αντίςτοιχων λογαριαςμϊν 

πολυετοφσ απόςβεςθσ, που αντιςτοιχοφν ςτο λθξιπρόκεςμο μζροσ, 

αποςβζνονται ςτο τζλοσ τθσ χριςθσ μζςα ςτθν οποία οι αντίςτοιχεσ 

πιςτϊςεισ ι τα αντίςτοιχα δάνεια ζγιναν λθξιπρόκεςμα. 

o Οι  πιςτωτικζσ ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ, κατά πίςτωςθ ι δάνειο, 

ςτο τζλοσ τθσ χριςθσ μειϊνουν τισ χρεωςτικζσ και ςε περίπτωςθ που 

δεν υπάρχουν χρεωςτικζσ ι αυτζσ υπολείπονται των πιςτωτικϊν, 

κατά το όλο ι το μζροσ που ςυμψθφίηονται, μεταφζρονται ςε 

λογαριαςμό πρόβλεψθσ κατά πίςτωςθ ι δάνειο. Στο τζλοσ τθσ 

χριςθσ το πιςτωτικό υπόλοιπο του πιο πάνω λογαριαςμοφ 

πρόβλεψθσ κατά πίςτωςθ ι δάνειο, ςυμψθφίηεται με τυχόν 

χρεωςτικό υπόλοιπο του αντίςτοιχου λογαριαςμοφ πολυετοφσ 

απόςβεςθσ. Στθν περίπτωςθ που μετά τον ςυμψθφιςμό αυτό 

παραμζνει πιςτωτικό υπόλοιπο ςτο λογαριαςμό πρόβλεψθσ, από το 

υπόλοιπο αυτό μεταφζρεται ςε αποτελεςματικό λογαριαςμό ςτθσ 

κλειόμενθσ χριςθσ το μζροσ που αντιςτοιχεί ςτο ποςό τθσ πίςτωςθσ 

ι του δανείου που πλθρϊκθκε μζςα ςε αυτιν. 

 Οι ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ που προκφπτουν κατά τθν αποτίμθςθ ςε 

ευρϊ των απαιτιςεων και των λοιπϊν υποχρεϊςεων ςε ξζνο νόμιςμα 

καταχωροφνται ςε ιδιαίτερουσ λογαριαςμοφσ προβλζψεων κατά ξζνο 

νόμιςμα, με παραπζρα διάκριςθ ςε προερχόμενεσ από βραχυπρόκεςμεσ ι 

μακροπρόκεςμεσ απαιτιςεισ και υποχρεϊςεισ και μεταφζρονται ςε 

αποτελεςματικοφσ λογαριαςμοφσ ωσ εξισ: 

o Πταν προζρχονται από βραχυπρόκεςμεσ απαιτιςεισ και 

υποχρεϊςεισ, τα χρεωςτικά υπόλοιπα των πιο πάνω λογαριαςμϊν 

προβλζψεων ςτο τζλοσ κάκε χριςθσ μεταφζρονται ςε 
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αποτελεςματικό λογαριαςμό τθσ κλειόμενθσ χριςθσ, τα δε πιςτωτικά 

ςε αποτελεςματικό λογαριαςμό τθσ επόμενθσ χριςθσ. 

o Πταν προζρχονται από μακροπρόκεςμεσ απαιτιςεισ και 

υποχρεϊςεισ, ςτο τζλοσ κάκε χριςθσ τα χρεωςτικά υπόλοιπα των πιο 

πάνω λογαριαςμϊν προβλζψεων μεταφζρονται ςε αποτελεςματικό 

λογαριαςμό τθσ κλειόμενθσ χριςθσ, από δε τα πιςτωτικά υπόλοιπα 

αυτϊν μεταφζρεται ςε αποτελεςματικό λογαριαςμό κάκε χριςθσ το 

μζροσ εκείνο που αντιςτοιχεί ςτισ απαιτιςεισ και τισ υποχρεϊςεισ ςε 

ξζνο νόμιςμα που ειςπράχκθκαν ι πλθρϊκθκαν μζςα ςτθ χριςθ. 

Στθν περίπτωςθ που προθγικθκαν μερικοί ςυμψθφιςμοί των 

πιςτωτικϊν υπολοίπων των λογαριαςμϊν προβλζψεων με 

χρεωςτικζσ ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ, το μζροσ των πιςτωτικϊν 

υπολοίπων που μεταφζρεται ςε αποτελεςματικό λογαριαςμό κάκε 

χριςθσ προςδιορίηεται κατ’ αναλογία, με βάςθ τα αρχικά υπόλοιπα 

των πιο πάνω λογαριαςμϊν προβλζψεων, κατά ξζνο νόμιςμα. 

o Οι ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ, χρεωςτικζσ ι πιςτωτικζσ που 

προκφπτουν κατά τθν αποτίμθςθ ςε ευρϊ των χρεογράφων και 

τίτλων γενικά, των ςτοιχείων του πάγιου ενεργθτικοφ εκτόσ των 

μακροπρόκεςμων απαιτιςεων, των κάκε μορφισ αποκεμάτων 

αγακϊν και των διακεςίμων περιουςιακϊν ςτοιχείων, μεταφζρονται 

ςε αποτελεςματικό λογαριαςμό τθσ χριςθσ ςτθν οποία 

δθμιουργικθκαν. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11:: ΣΧΘΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΓΙΑ 

ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ 
 

11.1   Γενικά περί προβλζψεων 
Ρρόβλεψθ είναι θ κράτθςθ οριςμζνου ποςοφ, που γίνεται κατά το κλείςιμο 

του ιςολογιςμοφ τθσ οικονομικισ μονάδασ, ςε βάροσ του λογαριαςμοφ γενικισ 

εκμεταλλεφςεωσ ι του λογαριαςμοφ αποτελεςμάτων χριςεωσ. Θ κράτθςθ αυτι 

αποβλζπει ςτθν κάλυψθ ηθμιάσ ι εξόδων ι ενδεχομζνθσ υποτιμιςεωσ ςτοιχείων 

του ενεργθτικοφ, όταν κατά τθν θμερομθνία ςυντάξεωσ του ιςολογιςμοφ είναι 

πικανι θ πραγματοποίθςι τουσ, χωρίσ όμωσ να είναι γνωςτό το ακριβζσ μζγεκοσ 

τουσ ι ο χρόνοσ πραγματοποιιςεωσ ι και τα δφο, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 

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

Οι προβλζψεισ διακρίνονται ςτισ εξισ δφο βαςικζσ κατθγορίεσ: 

 Στισ προβλζψεισ για κινδφνουσ εκμεταλλεφςεωσ, οι οποίεσ ςχθματίηονται με 

χρζωςθ των οικείων υπολογαριαςμϊν του 68 «προβλζψεισ 

εκμεταλλεφςεωσ». Για τισ προβλζψεισ αυτζσ χρθςιμοποιοφνται οι δζκα 

πρϊτοι υπολογαριαςμοί του 44 (44.00 ζωσ 44.09). 

 Στισ προβλζψεισ για ζκτακτουσ κινδφνουσ (ζκτακτεσ ηθμίεσ και ζξοδα, οι 

οποίεσ ςχθματίηονται με χρζωςθ των οικείων υπολογαριαςμϊν του 83 

«Ρροβλζψεισ για ζκτακτουσ κινδφνουσ». Για τισ προβλζψεισ αυτζσ 

χρθςιμοποιοφνται οι δζκα επόμενοι υπολογαριαςμοί του 44 (44.10 ζωσ και 

44.19), με εξαίρεςθ τισ προβλζψεισ για υποτιμιςεισ ςυμμετοχϊν ςε λοιπζσ, 

εκτόσ από Α.Ε. οικονομικζσ μονάδεσ, οι οποίεσ καταχωροφνται ςτθν πίςτωςθ 

του λογαριαςμοφ 18.00.19 ι του 18.01.19. 

Οι προβλζψεισ για ζκτακτουσ κινδφνουσ προορίηονται να καλφψουν ζκτακτεσ 

ηθμιζσ και ζκτακτα ζξοδα που πικανολογοφνται ότι κα πραγματοποιθκοφν μετά τον 

ςχθματιςμό των προβλζψεων και τα οποία, αν είχαν πραγματοποιθκεί μζςα ςτθ 

χριςθ, κα είχαν καταχωρθκεί ςτθ χρζωςθ των οικείων υπολογαριαςμϊν των 81 

«Ζκτακτα και ανόργανα αποτελζςματα» και 82 «Ζξοδα και ζςοδα προθγοφμενων 

χριςεων». 

Οι προβλζψεισ αυτζσ ςχθματίηονται με χρζωςθ των οικείων υπολογαριαςμϊν 

του 83 «Ρροβλζψεισ για ζκτακτουσ κινδφνουσ» και πίςτωςθ των αντίςτοιχων 

λογαριαςμϊν 44.00-44.13 και 44.98. Οι προβλζψεισ των λογαριαςμϊν 44.00 

«Ρροβλζψεισ για αποηθμίωςθ προςωπικοφ λόγω εξόδου από τθν επιχείρθςθ», 

44.11 «Ρροβλζψεισ για επιςφαλείσ απαιτιςεισ», 44.12 «Ρροβλζψεισ για 

εξαιρετικοφσ κινδφνουσ»,  44.13 «Ρροβλζψεισ για ζξοδα προθγοφμενων χριςεων» 

και 44.98 «Λοιπζσ ζκτακτεσ προβλζψεισ», ςχθματίηονται με χρζωςθ αντίςτοιχα των 

λογαριαςμϊν 68.00 «Ρροβλζψεισ για αποηθμίωςθ προςωπικοφ λόγω εξόδου από 

τθν επιχείρθςθ», 83.10 «Ρροβλζψεισ απαξιϊςεων και υποτιμιςεων γθπζδων», 
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83.11 «Ρροβλζψεισ για επιςφαλείσ απαιτιςεισ», 83.12 «Ρροβλζψεισ για 

εξαιρετικοφσ κινδφνουσ και ζκτακτα ζξοδα», 83.13 «προβλζψεισ για ζξοδα 

προθγοφμενων χριςεων», και 83.98 «Λοιπζσ ζκτακτεσ προβλζψεισ». 

Οι ζκτακτεσ ηθμίεσ και τα ζκτακτα ζξοδα που πραγματοποιοφνται κατά τισ 

επόμενεσ χριςεισ, για τισ περιπτϊςεισ των οποίων είχαν ςχθματιςτεί προβλζψεισ, 

καταχωροφνται κανονικά ςτουσ οικείουσ υπολογαριαςμοφσ των 81 και 82. Οι 

προβλζψεισ που είχαν ςχθματιςτεί μεταφζρονται, με χρζωςθ των οικείων 

υπολογαριαςμϊν του 44 ςτθν πίςτωςθ των οικείων υπολογαριαςμϊν του 84.01 

«Ζςοδα από χρθςιμοποιθμζνεσ προβλζψεισ προθγοφμενων χριςεων για εκτάκτουσ 

κινδφνουσ». Θ μεταφορά των ποςϊν αυτϊν γίνεται μζχρι το όριο καλφψεωσ των 

πραγματοποιθκζντων εξόδων ι ηθμιϊν, ενϊ τα τυχόν επί πλζον ποςά 

ςχθματιςμζνθσ προβλζψεωσ μεταφζρονται ςτουσ οικείουσ υπολογαριαςμοφσ του 

84.00 «Ζςοδα από αχρθςιμοποίθτεσ προβλζψεισ προθγοφμενων χριςεων». 

Αναλυτικότερα: 

 

11.2  Ρροβλζψεισ για Αποηθμίωςθ Ρροςωπικοφ Λόγω Εξόδου 

από τθν Επιχείρθςθ 
Οι προβλζψεισ αυτζσ γίνονται προκειμζνου να λογιςτικοποιθκοφν, μζςα ςτθν 

κλειόμενθ χριςθ, τισ ιδθ δεδουλευμζνεσ υποχρεϊςεισ αποηθμίωςθσ του 

προςωπικοφ τθσ εάν αυτό αποχωροφςε ςτο τζλοσ τθσ χριςθσ. Οι προβλζψεισ αυτζσ 

κυρίωσ καλφπτουν αποηθμιϊςεισ εξόδου από τθν επιχείρθςθ λόγω 

ςυνταξιοδότθςθσ. Είναι προβλζψεισ για κινδφνουσ εκμετάλλευςθσ οι οποίεσ 

ςχθματίηονται: 

Χρζωςθ:  68.00  Ρροβλζψεισ για αποηθμίωςθ προςωπικοφ λόγω εξόδου από τθν 

υπθρεςία 

         Ρίςτωςθ: 44.00  Ρροβλζψεισ για αποηθμίωςθ προςωπικοφ λόγω εξόδου από 

τθν υπθρεςία 

Μεηά ηην επζλευςθ ηος γεγονόηορ, δηλαδή όηαν ππάγμαηι αποσωπίζει 

πποζωπικό από ηην εηαιπεία:  

 

                                 Χρζωςθ: 44.00 Ρροβλζψεισ για αποηθμίωςθ προςωπικοφ λόγω εξόδου από τθν 

υπθρεςία  

 

                                                  Ρίςτωςθ: 78.05 Χρθςιμοποιθμζνεσ προβλζψεισ προσ κάλυψθ εξόδων 

εκμετάλλευςθσ  

 

Οι προβλζψεισ για αποηθμίωςθ προςωπικοφ λόγω εξόδου από τθν υπθρεςία 

δεν αναγνωρίηονται ωσ εκπεςτζα δαπάνθ από το ειςόδθμα, ςφμφωνα με τθν 

ιςχφουςα νομοκεςία 
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11.3  Ρροβλζψεισ για Υποτίμθςθ Γθπζδων  
Οι προβλζψεισ για τθν υποτίμθςθ γθπζδων διενεργοφνται για να καλφψουν 

τυχόν ηθμία που μπορεί να προκφψει κατά τθν απομάκρυνςθ ενόσ γθπζδου από τθν 

επιχείρθςθ, λόγω πϊλθςθσ ι απαλλοτρίωςθσ. Ζνα γιπεδο μπορεί να υποτιμθκεί 

λόγω τθσ κζςθσ του ι τθσ προθγοφμενθσ χριςθσ του.  

Οι προβλζψεισ αυτζσ ςχθματίηονται:  

 

Χρζωςθ: 83.10 Ρροβλζψεισ απαξιϊςεων και υποτιμιςεων γθπζδων  

        Ρίςτωςθ: 44.10 Ρροβλζψεισ απαξιϊςεων και υποτιμιςεων γθπζδων  

 

Από τθ ςτιγμι που ζχουν λογιςτικοποιθκεί οι προβλζψεισ υποτίμθςθσ 

γθπζδων, ςε περίπτωςθ εκποίθςθσ του γθπζδου, ζχουμε τισ ακόλουκεσ 

περιπτϊςεισ:  

 Εάν θ πϊλθςθ γίνεται με ηθμιά μεγαλφτερθ ι ίςθ με το ποςό τθσ αρχικισ 

πρόβλεψθσ τότε θ αρχικι πρόβλεψθ μεταφζρεται ολόκλθρθ ςτθν πίςτωςθ 

του λογαριαςμοφ του γθπζδου για να μετριάςει ι ακόμθ και να εξαφανίςει 

τθ ηθμιά.  

 Εάν θ πϊλθςθ γίνεται με ηθμιά μικρότερθ από το ποςό τθσ αρχικισ 

πρόβλεψθσ τότε μζροσ μόνο τθσ αρχικισ πρόβλεψθσ ίςο με το μζγεκοσ για 

να εξαφανίςει τθ ηθμιά. Το υπόλοιπο ποςό τθσ πρόβλεψθσ μεταφζρεται 

ςτθν πίςτωςθ του λογαριαςμοφ 84.00 «Ζςοδα από αχρθςιμοποίθτεσ 

προβλζψεισ».  

 Εάν θ πϊλθςθ γίνεται με κζρδοσ τότε ολόκλθρθ θ αρχικι πρόβλεψθ 

μεταφζρεται ςτθν πίςτωςθ του λογαριαςμοφ 84.00 «Ζςοδα από 

αχρθςιμοποίθτεσ προβλζψεισ».  

 

 

 11.4 Ρροβλζψεισ για «Ζκτακτουσ Κινδφνουσ» ι για «Ζξοδα 

Ρροθγοφμενων Χριςεων»  
«Ζκτακτουσ κινδφνουσ» ζχουμε όταν πρόκειται να ςυμβοφν γεγονότα 

επαναλαμβανόμενα και εκτόσ τθσ ςυνθκιςμζνθσ παραγωγικισ και εμπορικισ 

λειτουργίασ τθσ επιχείρθςθσ (π.χ. καταςτροφι αποκεμάτων, καταςτροφι 

μθχανθμάτων, κτιρίων, κλοπζσ κλπ.). Οι προβλζψεισ αυτζσ λογιςτικοποιοφνται ωσ 

εξισ:  

 

 

Χρζωςθ: 83.12 Ρροβλζψεισ για ζκτακτουσ κινδφνουσ  

            Ρίςτωςθ: 44.12 Ρροβλζψεισ για ζκτακτουσ κινδφνουσ  

ι 

             Ρίςτωςθ: 44.13 Ρροβλζψεισ για ζξοδα προθγοφμενων χριςεων 
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για καταςτροφι αποκεμάτων ι παγίων κλπ.), ςυναντάμε τισ ακόλουκεσ 

περιπτϊςεισ:  

 Εάν θ ηθμιά είναι ίςθ ι μεγαλφτερθ από τθν αρχικι πρόβλεψθ τότε κάνουμε 

τθν ακόλουκθ εγγραφι:  

              Χρζωςθ: 44.12 Ρροβλζψεισ για ζκτακτουσ κινδφνουσ  

                     Ρίςτωςθ: 84.01 Ζςοδα από χρθςιμοποιθμζνεσ προβλζψεισ  

 Εάν θ ηθμιά είναι μικρότερθ από τθν αρχικι πρόβλεψθ τότε κάνουμε τθν 

ακόλουκθ εγγραφι:  

 

              Χρζωςθ: 44.12 Ρροβλζψεισ για ζκτακτουσ κινδφνουσ  

                     Ρίςτωςθ: 84.01 Ζςοδα από χρθςιμοποιθμζνεσ προβλζψεισ  

                     Ρίςτωςθ: 84.00 Ζςοδα από αχρθςιμοποίθτεσ προβλζψεισ  
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ΣΤΑΔΙΟ ΙΙΙ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12ο: ΦΟΟΛΟΓΙΑ – ΔΙΑΘΕΣΘ ΚΕΔΩΝ Α.Ε. 
 

 

12.1 Αντικείμενο & Υποκείμενο του Φόρου  
Αντικείμενο του φόρου για τισ θμεδαπζσ Α.Ε. είναι το ςυνολικό κακαρό 

ειςόδθμα ι κζρδοσ που προκφπτει ςτθν θμεδαπι ι αλλοδαπι. Τα διανεμόμενα 

κζρδθ λαμβάνονται από το υπόλοιπο των κερδϊν, που απομζνει μετά τθν αφαίρεςθ 

του αντίςτοιχου φόρου ειςοδιματοσ. Για τον προςδιοριςμό των κερδϊν που δεν 

φορολογοφνται ι αυτά που φορολογοφνται με ειδικό τρόπο, γίνεται διαχωριςμόσ 

των ςυνολικϊν κακαρϊν κερδϊν, ανάλογα με τα φορολογοφμενα ζςοδα αλλά και 

τα αφορολόγθτα. Επιπλζον, για τισ θμεδαπζσ Α.Ε., οι οποίεσ απαλλάςςονται του 

φόρου βάςει ειδικϊν διατάξεων, αντικείμενο του φόρου τουσ είναι τα 

κεφαλαιοποιοφμενα ι διανεμόμενα κζρδθ.  

Υποκείμενο του φόρου είναι οι θμεδαπζσ Α.Ε., ανεξάρτθτα εάν είναι κερδοςκοπικοφ 

χαρακτιρα ι όχι.  

 

 

12.2 Επιβολι του Φόρου & Χρονικι Ρερίοδοσ  
Ο φόροσ επιβάλλεται ςτο ςυνολικό κακαρό ειςόδθμα από κάκε πθγι, που 

αποκτάται από νομικό πρόςωπο κερδοςκοπικοφ ι μθ χαρακτιρα.  

Για τα νομικά πρόςωπα κατά τθ διαχειριςτικι περίοδο θ οποία λιγει μζςα ςτο 

χρονικό διάςτθμα από τθν 1θ Αυγοφςτου του προθγοφμενου θμερολογιακοφ ζτουσ 

μζχρι τισ 31 Ιουλίου του οικείου οικονομικοφ ζτουσ, όπωσ ορίηει ο Κ.Φ.Ε.. Και για 

τουσ υπόχρεουσ, που υπόκεινται ςτο φόρο και ζχουν μθ κερδοςκοπικό χαρακτιρα, 

κατά το αμζςωσ προθγοφμενο θμερολογιακό ζτοσ.  

Ωσ χρονικι περίοδοσ μζςα ςτθν οποία προκφπτει το ειςόδθμα, για τα νομικά 

πρόςωπα που τθροφν βιβλία Γϋ κατθγορίασ του Κ.Β.Σ. ιςχφει το διαχειριςτικό ζτοσ 

ενϊ για τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ το θμερολογιακό ζτοσ. Πςον αφορά τα νομικά 

πρόςωπα που ζχουν τεκεί ςε εκκακάριςθ, ωσ διαχειριςτικι περίοδοσ λαμβάνεται θ 

περίοδοσ μεταξφ του χρόνου που άρχιςε θ εκκακάριςθ ζωσ του χρόνου λιξθσ τθσ 

εταιρίασ.  

Τα νομικά πρόςωπα υποχρεοφνται να υποβάλλουν διλωςθ φόρου ειςοδιματοσ 

ςτον προϊςτάμενο τθσ αρμόδιασ Δ.Ο.Υ.. Θ διλωςθ υποβάλλεται:  

 Από τα νομικά πρόςωπα κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα, μζχρι και τθ 10θ μζρα 

του πζμπτου μινα από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ διαχειριςτικισ περιόδου.  

 Από τα νομικά πρόςωπα μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα θμεδαπά ι 

αλλοδαπά όπωσ και τα μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα που τθροφν βιβλία Γϋ 

κατθγορίασ του Κ.Β.Σ., μζχρι τισ 10 Μαρτίου. Σε περίπτωςθ εκμίςκωςθσ 

γεωργικισ γθσ  θ υποβολι γίνεται μζχρι τισ 15 Απριλίου.  
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 Από τα θμεδαπά νομικά πρόςωπα που βρίςκονται ςε εκκακάριςθ, θ 

υποβολι γίνεται μζςα ςε ζνα μινα από τθ λιξθ τθσ εκκακάριςθσ, για τα 

αποκτθκζντα ειςοδιματα κατά τθ περίοδο αυτι.  

 Από τα νομικά πρόςωπα που επζρχονται ςε λφςθ, για τα οποία δεν 

επιβάλλεται από το νόμο εκκακάριςθ, μζςα ςε ζνα μινα από τθ διάλυςθ 

τουσ και πριν από τθ διάκεςθ των περιουςιακϊν τουσ ςτοιχείων.  

 

Θ διλωςθ υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόςωπο του νομικοφ προςϊπου και 

ο Υπουργόσ Οικονομίασ αποφαςίηει για τον τφπο, το περιεχόμενο και τα 

δικαιολογθτικά που υποβάλλονται μαηί με αυτι. 

 

12.3 Ρροςδιοριςμόσ Ακακάριςτου & Κακαροφ Ειςοδιματοσ  
Ωσ ακακάριςτα ζςοδα των νομικϊν προςϊπων λαμβάνονται:  

 Το τίμθμα των οριςτικϊν πωλιςεων που ζχουν πραγματοποιθκεί, κακϊσ και 

οι αμοιβζσ από παροχι υπθρεςιϊν που ζχουν αποκτθκεί.  

 Το ειςόδθμα από ακίνθτα, από κινθτζσ αξίεσ, από ςυμμετοχι ςε άλλεσ 

εμπορικζσ επιχειριςεισ, από γεωργικζσ επιχειριςεισ, κακϊσ και κάκε 

ειςόδθμα από οποιαδιποτε άλλθ πθγι.  

 

Από τα ακακάριςτα ζςοδα των πιο πάνω περιπτϊςεων εκπίπτουν οι δαπάνεσ 

απόκτθςθσ ειςοδιματοσ, που ορίηονται ςτο άρκρο 31 του Κ.Φ.Ε.. Τα ζξοδα 

μιςκοδοςίασ εργαηομζνου ςε Α.Ε. και ςυνδεδεμζνου με διοικθτικό ςυμβοφλιο τθσ 

εταιρίασ με ςυγγενικό δεςμό εκπίπτουν μόνο εάν ζχουν καταβλθκεί αςφαλιςτικζσ 

ειςφορζσ ςτο Ι.Κ.Α. ι ςε άλλουσ αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ.  

Εκτόσ από τισ πιο πάνω δαπάνεσ, από τα ακακάριςτα ζςοδα των θμεδαπϊν 

Ανωνφμων εταιρειϊν εκπίπτουν και οι ακόλουκεσ:  

 Τα ποςά που καταβάλλει θμεδαπι ανϊνυμθ εταιρεία για εξαγορά ιδρυτικϊν 

τίτλων αυτισ, κακϊσ και τόκοι που καταβάλλει ςτουσ κατόχουσ ιδρυτικϊν 

τίτλων όπωσ και προνομιοφχων μετοχϊν, εφόςον οι τόκοι αυτοί δε 

προζρχονται από τα κζρδθ τθσ.  

 Οι αμοιβζσ και αποηθμιϊςεισ μελϊν του διοικθτικοφ ςυμβουλίου που 

βαρφνουν τθν ίδια τθν Ανϊνυμθ εταιρία.  

 

Σχετικά με τα ακακάριςτα ζςοδα των θμεδαπϊν Α.Ε. εξαιροφνται τα ποςά που 

καταβάλει θ θμεδαπι Α.Ε. για τθν εξαγορά ιδρυτικϊν τίτλων και προνομιοφχων 

μετοχϊν κακϊσ και οι τόκοι, οι οποίοι δεν προζρχονται από τα κζρδθ τθσ, που 

καταβάλλει ςτουσ κατόχουσ ιδρυτικϊν τίτλων τθσ. Εξαίρεςθ αποτελοφν οι αμοιβζσ 

και αποηθμιϊςεισ μελϊν του διοικθτικοφ ςυμβουλίου που βαρφνουν τθν ίδια τθν 

Α.Ε..  
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Το ποςό που απομζνει μετά τισ εκπτϊςεισ που προαναφζρκθκαν αποτελεί το 

ςυνολικό κακαρό ειςόδθμα των νομικϊν προςϊπων κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα.  

Τζλοσ για τθν εξεφρεςθ του ςυνολικοφ κακαροφ φορολογθτζου ειςοδιματοσ 

των εταιρειϊν που είτε υποχρεωτικά είτε προαιρετικά εφαρμόηουν τα Διεκνι 

Λογιςτικά Ρρότυπα τα οποία υιοκετοφνται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ 

εφαρμόηονται τα εξισ:  

 

 Στθν περίπτωςθ των εταιρειϊν που τθροφν τα βιβλία τουσ ςφμφωνα με τουσ 

κανόνεσ τθσ ιςχφουςασ φορολογικισ νομοκεςίασ τα κζρδθ ι οι ηθμιζσ τθσ 

εταιρίασ προκφπτουν μόνο από τα τθροφμενα βιβλία με βάςθ τουσ 

ιςχφοντεσ κανόνεσ τθσ φορολογικισ νομοκεςίασ.  

 Ενϊ ςτθ περίπτωςθ των εταιρειϊν που τθροφν τα βιβλία τουσ ςφμφωνα με 

τα Διεκνι Λογιςτικά Ρρότυπα που υιοκετοφνται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, 

τα κζρδθ ι οι ηθμιζσ τθσ εταιρείασ προκφπτουν αποκλειςτικά από τον Ρίνακα 

Φορολογικϊν Αποτελεςμάτων Χριςθσ τθσ παραγράφου 7 του άρκρου 7 του 

Κ.Β.Σ..  

 

 

12.4 Υπολογιςμόσ του Φόρου (παρακράτθςθ – προκαταβολι)  
Αφοφ ςυνταχκεί θ κατάςταςθ αποτελεςμάτων χριςεωσ και υπολογιςτεί το 

κακαρό αποτζλεςμα – κζρδοσ τθσ ΑΕ., τότε πρζπει να υπολογιςτεί ο φόροσ 

ειςοδιματοσ τθσ.  

Ο φόροσ υπολογιηόταν, υπολογίηεται και κα υπολογίηεται από το οικονομικό ζτοσ 

2005 ζωσ το 2015 με βάςθ τον ακόλουκο πίνακα:  

 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΘΣ ΦΟΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΘΣ ΕΤΑΙΕΙΑΣ 

Οικονομικό Ζτοσ Συντελεςτισ Φορολογίασ 

2005 35% 

2006 32% 

2007 29% 

2008 25% 

2009 25% 

2010 25% 

2011 24% 

2012 23% 

2013 22% 

2014 21% 

2015 20% 

 

Στισ περιπτϊςεισ, λοιπόν, κατά τισ οποίεσ δεν υφίςτανται αφορολόγθτα ζςοδα 

ι δεν πρόκειται να ςχθματιςκοφν αφορολόγθτα αποκεματικά, ο φόροσ 

ειςοδιματοσ υπολογίηεται με βάςθ τα φορολογθτζα κζρδθ τα οποία προκφπτουν 
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από τθ φορολογικι αναμόρφωςθ των λογιςτικϊν κερδϊν, δθλαδι με τθ προςκικθ 

ςτα λογιςτικά κζρδθ των δαπανϊν αυτϊν που δεν αναγνωρίηονται φορολογικά 

προσ ζκπτωςθ, υπολογίηεται ωσ αναλόγωσ: 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΕΔΘ – ΜΘ ΕΚΡΙΡΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΡΑΝΕΣ =>ΦΟΟΛΟΓΘΤΕΑ ΚΕΔΘ 

 ΦΟΟΛΟΓΘΤΕΑ ΚΕΔΘ *ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΘΣ ΦΟΟΛΟΓΙΑΣ ⇒ ΦΟΟΣ ΕΙΣΟΔΘΜΑΤΟΣ  

Εκτόσ του φόρου ειςοδιματοσ, επιβάλλεται και ςυμπλθρωματικόσ φόροσ ςτο 

ειςόδθμα από ακίνθτα που αποκτοφν τα νομικά πρόςωπα. Ο φόροσ αυτόσ 

υπολογίηεται με ςυντελεςτι 3% ςτο ςυνολικό ακακάριςτο ειςόδθμα που 

προζρχεται από τα ακίνθτα. Ο ςυμπλθρωματικόσ αυτόσ φόροσ δεν επιβάλλεται ςτα 

ειςοδιματα από ακίνθτα τα οποία απαλλάςςονται του φόρου, ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ του άρκρου 103 Κ.Φ.Ε..  

Από το ςυνολικό ποςό του φόρου που αναλογεί ςτο φορολογθτζο ειςόδθμα και του 

ςυμπλθρωματικοφ φόρου εξαιροφνται:  

 Ο φόροσ που παρακρατικθκε ι προκαταβλικθκε από αυτοτελι 

φορολόγθςθ ειςοδιματοσ από κινθτζσ αξίεσ, από αυτοτελι φορολόγθςθ 

ειςοδιματοσ από επιχειριςεισ ι επαγγζλματα, ςτο ειςόδθμα που υπόκειται 

ςε φόρο.  

 Το μζροσ του φόρου που αναλογεί ςτα φορολογθκζντα ειςοδιματα που 

φορολογοφνται με ειδικό τρόπο με εξαίρεςθ τθσ φορολογικισ υποχρζωςθσ 

και τα οποία διανζμονται και είναι προςαυξθμζνα τα φορολογθτζα κζρδθ 

του νομικοφ προςϊπου.  

 Ο φόροσ που καταβλικθκε ςτθν αλλοδαπι για το ειςόδθμα που προζκυψε 

ςε αυτι και φορολογείται.  

 

Πταν το ποςό του φόρου που ζχει προκαταβλθκεί ι παρακρατθκεί είναι 

μεγαλφτερο από το φόρο που αναλογεί, θ επιπλζον διαφορά προςτίκεται ςτο 

υπόλοιπο ποςό που προκφπτει για βεβαίωςθ.  

Με βάςθ τθν οριςτικι διλωςθ φόρου ειςοδιματοσ, του νομικοφ προςϊπου, ο 

προϊςτάμενοσ τθσ αρμόδιασ Δ.Ο.Υ. ορίηει ποςό ίςο με το 65% του φόρου που αφορά 

τα ειςοδιματα τθσ διαχειριςτικισ περιόδου ι του θμερολογιακοφ ζτουσ που ζλθξε. 

Το ποςοςτό αυτό μειϊνεται κατά 50% (δθλαδι το ποςοςτό μειϊνεται ςτο 32,5%) 

για τα νζα νομικά πρόςωπα κατά τα τρία πρϊτα οικονομικά ζτθ από τθ διλωςθ τθσ 

ζναρξθσ των εργαςιϊν τουσ. 
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12.5 Διάκεςθ Κερδϊν Α.Ε.  
Τα κακαρά κζρδθ μετά από φόρουσ, που προκφπτουν από τθ δραςτθριότθτα 

μιασ Α.Ε. κα πρζπει να διατεκοφν, είτε ωσ μζριςμα ςτουσ μετόχουσ και τουσ 

κατόχουσ ιδρυτικϊν τίτλων, είτε να προςαυξιςουν τα αποκεματικά τθσ Α.Ε.. Θ 

διάκεςθ των κερδϊν τθσ Α.Ε. διζπεται από τισ διατάξεισ του ν.2190/1920, 

προκειμζνου να επιτευχκοφν:  

 θ διαςφάλιςθ τθσ βιωςιμότθτασ τθσ επιχειριςεωσ και τθσ ακεραιότθτασ του 

κεφαλαίου τθσ, και  

 θ εξαςφάλιςθ των λοιπϊν μετόχων από κάποιεσ αποφάςεισ που κα 

μποροφςε να λάβει θ αποφαςιςτικι πλειοψθφία θ οποία κα είχε 

ενδεχομζνωσ ςυμφζρον να αποφευχκεί θ διανομι μερίςματοσ και τα κζρδθ 

να κατευκυνκοφν προσ το ςχθματιςμό αποκεματικϊν.  

 

Οι νομοκετικζσ διατάξεισ του προαναφερκζντοσ νόμου, το καταςτατικό τθσ 

εταιρείασ και θ Γενικι Συνζλευςθ – μετά από πρόταςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου 

– αποφαςίηουν για τθ διάκεςθ των κερδϊν.  

Θα πρζπει να ςθμειωκεί, ότι θ ζννοια τθσ διακζςεωσ των κερδϊν δεν αφορά 

μόνο ςτα κακαρά κζρδθ τθσ χριςεωσ που ζκλειςε, αλλά επεκτείνεται και ςτα 

αδιάκετα κζρδθ προθγοφμενων χριςεων που φζρονται ςτον ιςολογιςμό ενάρξεωσ 

τθσ χριςεωσ ςτο λογαριαςμό 42.00 «υπόλοιπο κερδϊν εισ νζο», ι ωσ πιςτωτικό 

υπόλοιπο του λογαριαςμοφ 42.04 «Διαφορζσ φορολογικοφ ελζγχου προθγοφμενων 

χριςεων», κακϊσ επίςθσ επεκτείνεται και ςτα αποκεματικά των οποίων θ διανομι 

δεν εμποδίηεται από το νόμο ι το καταςτατικό και αποφαςίςκθκε από τθ Γενικι 

Συνζλευςθ.  

Τα κζρδθ διακρίνονται ςε διανεμόμενα, όπωσ τα μερίςματα, οι αμοιβζσ 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου, θ ςυμμετοχι εργαηομζνων ςτισ πωλιςεισ, και μθ 

διανεμόμενα, όπωσ τα διατικζμενα για αποκεματικά ι κάλυψθ παλαιϊν ηθμιϊν. Ο 

φόροσ ειςοδιματοσ, παρόλο που εκ πρϊτθσ όψεωσ κα μποροφςε να κεωρθκεί ότι 

ανικει ςτα διανεμόμενα κζρδθ, αποτελεί ουςιαςτικά μειωτικό κονδφλι των 

ςυνολικϊν κερδϊν, μετά τθν αφαίρεςθ του οποίου τα απομζνοντα κζρδθ 

διακρίνονται ςε διανεμόμενα και μθ διανεμόμενα.  

Οι περιοριςτικζσ διατάξεισ ωσ προσ τθ διάκεςθ και τθ διανομι κερδϊν είναι οι 

ακόλουκεσ:  

 Δεν μπορεί να διανεμθκεί κανζνα ποςό κζρδουσ τθσ κλειόμενθσ χριςεωσ 

ι/και προθγοφμενων, οφτε να διατεκεί για ςχθματιςμό ι επαφξθςθ 

αποκεματικϊν, εφόςον υπάρχει αναγραμμζνθ ςτον ιςολογιςμό ηθμία που 

προζρχεται από προθγοφμενεσ χριςεισ24. Συνεπϊσ, τα κζρδθ τθσ χριςεωσ 

χρθςιμοποιοφνται για να καλφψουν ηθμιά προθγοφμενων ετϊν, εκτόσ και αν 

θ ηθμιά καλυφκεί με χριςθ τω αποκεματικϊν ι μείωςθ του μετοχικοφ 

κεφαλαίου ι ςυνδυαςμόσ και των δφο.  
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 Απαγορεφεται οποιαδιποτε διανομι κερδϊν εφόςον ςτο ενεργθτικό του 

ιςολογιςμοφ εμφανίηονται αναπόςβεςτα ζξοδα εγκαταςτάςεωσ (πολυετοφσ 

αποςβζςεωσ), εκτόσ αν το αναπόςβεςτο υπόλοιπο των εξόδων αυτϊν είναι 

μικρότερο από το άκροιςμα των προαιρετικϊν αποκεματικϊν και του 

υπολοίπου των κερδϊν εισ νζο.  

Ρροαιρετικά αποκεματικά είναι όλα τα αποκεματικά που θ διανομι τουσ 

μπορεί να πραγματοποιθκεί με απόφαςθ τθσ Γενικισ Συνελεφςεωσ των μετόχων και 

χωρίσ να προθγθκεί τροποποίθςθ του καταςτατικοφ. Συνεπϊσ, ςτα προαιρετικά 

αποκεματικά δεν περιλαμβάνονται:  

 Το τακτικό αποκεματικό μζχρι το ανϊτατο όριο που προβλζπει ο νόμοσ και 

το οποίο ιςοφται προσ το 1/3 του μετοχικοφ κεφαλαίου.  

 Θ διαφορά από ζκδοςθ μετοχϊν υπζρ το άρτιο.  

 Τα αποκεματικά που ςχθματίηονται με ειδικό προοριςμό ςφμφωνα με νόμο 

ι διάταξθ του καταςτατικοφ.  

 Οι διαφορζσ αναπροςαρμογισ.  

Για να πραγματοποιθκεί διανομι μερίςματοσ κα πρζπει:  

Σφνολο εξόδων πολυετοφσ αποςβζςεωσ και εξομοιοφμενων < Σφνολο 

προαιρετικϊν αποκεματικϊν και υπολοίπων κερδϊν εισ νζο.  

 Δεν μπορεί να γίνει οποιαδιποτε διανομι ςτουσ μετόχουσ, εφόςον κατά τθν 

θμερομθνία λιξεωσ τθσ τελευταίασ χριςεωσ το ςφνολο των ιδίων 

κεφαλαίων τθσ εταιρίασ, είναι ι κα γίνει μετά από τθ διανομι, κατϊτερο 

από το ποςό του μετοχικοφ κεφαλαίου, προςαυξθμζνου με τα αποκεματικά 

για τα οποία θ διανομι τουσ απαγορεφεται από το νόμο ι το καταςτατικό. 

Το ποςό αυτό μειϊνεται κατά το ποςό του μετοχικοφ κεφαλαίου που δεν 

ζχει ακόμα κλθκεί να καταβλθκεί.  

 Το ποςό που διανζμεται ςτουσ μετόχουσ δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποςό 

των αποτελεςμάτων τθσ τελευταίασ χριςεωσ που ζχει λιξει, προςαυξθμζνο 

με τα κζρδθ που προζρχονται από προθγοφμενεσ χριςεισ και τα 

αποκεματικά για τα οποία επιτρζπεται και αποφαςίςκθκε από τθ Γενικι 

Συνζλευςθ θ διανομι τουσ, και μειωμζνο κατά το ποςό των ηθμιϊν 

προθγοφμενων χριςεων και τα ποςά που επιβάλλεται να διατεκοφν για το 

ςχθματιςμό αποκεματικϊν ςφμφωνα με το νόμο ι το καταςτατικό27. Το 

ποςό αυτό, είναι δυνατό να διανεμθκεί ωσ μζριςμα ςτουσ μετόχουσ υπό δφο 

προχποκζςεισ:  

o ότι θ Γενικι Συνζλευςθ κα εγκρίνει να διανεμθκοφν όλα τα 

προαιρετικά αποκεματικά κακϊσ και τα κζρδθ εισ νζο, και  

o ότι θ Α.Ε. δεν ζχει υποχρζωςθ να επαυξιςει το τακτικό αποκεματικό 

και τα ειδικά αποκεματικά του καταςτατικοφ.  

Αυτζσ όμωσ οι προχποκζςεισ ςπάνια πλθροφνται και ζτςι το ποςό που τελικά 

επιτρζπεται να διανεμθκεί ςτουσ μετόχουσ είναι χαμθλότερο από αυτό που 

προςδιορίςκθκε προθγουμζνωσ κατά:  
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o το τμιμα των προαιρετικϊν αποκεματικϊν για τα οποία θ Γενικι 

Συνζλευςθ δεν αποφάςιςε τθ διανομι τουσ,  

o τα ποςά που θ επιχείρθςθ οφείλει να κρατιςει από τα κζρδθ για 

ςχθματιςμό υποχρεωτικϊν αποκεματικϊν.  

 Θ διάκεςθ των κερδϊν ακολουκεί τθν ακόλουκθ ςειρά:  

o Αφαιρείται θ κατά τον νόμο ι το καταςτατικό κράτθςθ για τακτικό 

αποκεματικό. Θ κράτθςθ αυτι κατά νόμο ανζρχεται ςτο 1/20 των 

κακαρϊν ετθςίων κερδϊν (5%) και παφει να είναι υποχρεωτικι μόλισ 

το αποκεματικό φκάςει το 1/3 του μετοχικοφ κεφαλαίου. Το 

καταςτατικό μπορεί να ορίςει ανϊτερα ποςοςτά τόςο ωσ προσ τθν 

κράτθςθ όςο και ωσ προσ το φψοσ, οπότε ο υπολογιςμόσ κα γίνει με 

τα ποςοςτά αυτά.  

o Κρατείται το απαιτοφμενο ποςό για τθν καταβολι πρϊτου 

μερίςματοσ 6% επί του καταβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου. 

Σφμφωνα όμωσ με τον Ν. 876/1979, οι Α.Ε. υποχρεοφνται να 

διανείμουν ςτουσ μετόχουσ τουλάχιςτον 35% επί των κακαρϊν 

κερδϊν μετά τθν αφαίρεςθ του τακτικοφ αποκεματικοφ και του 

φόρου ειςοδιματοσ, εφόςον το ποςό αυτό είναι ανϊτερο του 6% επί 

του καταβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου. Θ Γενικι Συνζλευςθ, με 

πλειοψθφία τουλάχιςτον 65% του καταβλθμζνου μετοχικοφ 

κεφαλαίου μπορεί να αποφαςίςει να μθ διανεμθκεί το 35% του 

υπολοίπου των κερδϊν αν είναι μεγαλφτερο, αλλά μόνο το ποςό που 

αντιςτοιχεί ςτο 6% του μετοχικοφ κεφαλαίου. Το μθ διανεμόμενο 

ποςό κα μεταφερκεί ςε λογαριαςμό αποκεματικοφ και κα 

κεφαλαιοποιείται με ζκδοςθ νζων μετοχϊν μζςα ςε μία τετραετία.  

o Εφόςον θ Α.Ε. κατζχει ίδιεσ μετοχζσ, οφείλει να διακζςει κατά 

προτεραιότθτα τα κζρδθ που απομζνουν μετά τισ κρατιςεισ τακτικοφ 

αποκεματικοφ και πρϊτου μερίςματοσ για το ςχθματιςμό 

αποκεματικοφ ιςόποςου με τθν αξία κτιςεωσ αυτϊν των μετοχϊν28.  

o Το υπόλοιπο διατίκεται όπωσ ορίηει το καταςτατικό ι όπωσ 

αποφαςίηει θ Γενικι Συνζλευςθ εφόςον τθσ παρζχεται από το 

καταςτατικό αυτι θ αρμοδιότθτα.  
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12.6 Μερίςματα Κερδϊν – Φόροσ Μεριςμάτων  
Ππωσ ζχει προαναφερκεί το μετοχικό κεφάλαιο μιασ Α.Ε. χωρίηεται ςε 

μετοχζσ, τισ οποίεσ κατζχουν οι μζτοχοι ζναντι ενόσ ποςοφ. Οι μετοχζσ χωρίηονται 

ςε 4 είδθ:  

o Ονομαςτικζσ μετοχζσ ειςαγμζνεσ ςτο χρθματιςτιριο  

o Ανϊνυμεσ μετοχζσ ειςαγμζνεσ ςτο χρθματιςτιριο  

o Ονομαςτικζσ μετοχζσ μθ ειςθγμζνεσ ςτο χρθματιςτιριο  

o Ανϊνυμεσ μετοχζσ μθ ειςθγμζνεσ ςτο χρθματιςτιριο  

 

Για τθν κάκε μετοχι κατά τθ διανομι των κερδϊν αναλογεί ζνα ποςό επί 

αυτϊν το λεγόμενο «μζριςμα». Τα είδθ μεριςμάτων που υπάρχουν είναι:  

 

 α’ μζριςμα: είναι υποχρεωτικό και ιςοδυναμεί με το 6% τθσ ονομαςτικισ 

αξίασ τθσ μετοχισ μείον το φόρο που αναλογεί. Σε περίπτωςθ όμωσ που οι 

μετοχζσ εξοφλοφνται με δόςεισ και οριςμζνεσ απ’ αυτζσ δεν εξοφλικθκαν 

ακόμα, τότε το α’ μζριςμα είναι 6% πάνω ςτο εξοφλθμζνο μόνο τμιμα τθσ 

κάκε μετοχισ, με τον περιοριςμό φυςικά που ορίηει ότι δεν πρζπει το α’ 

μζριςμα να είναι μικρότερο του 35% των πραγματικϊν κερδϊν, που 

απομζνουν μετά τθν αφαίρεςθ του φόρου των πραγματικϊν κερδϊν και του 

τακτικοφ αποκεματικοφ.  

 β’ μζριςμα: είναι προαιρετικό και αποφαςίηεται θ διανομι του από τθν 

Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ, ςε περίπτωςθ που διαπιςτϊνονται από τον 

ιςολογιςμό τθσ Α.Ε. μεγαλφτερα κζρδθ. Πςο περιςςότερα είναι τα κζρδθ 

αυτά τθσ Α.Ε., τόςο μεγαλφτερο είναι και το β’ μζριςμα.  

 Ρρομζριςμα: είναι ζνα προςωρινό μζριςμα που θ διανομι του 

αποφαςίηεται από τθν ζκτακτθ γενικι ςυνζλευςθ, ςε περίπτωςθ που 

διαπιςτϊνονται ςτθν διάρκεια τθσ χριςθσ από ςυνταγμζνο προςωρινό 

ιςολογιςμό τθσ Α.Ε., κερδοφόρα αποτελζςματα.  

 

Υπάρχουν και άλλων μορφϊν μερίςματα που όλα όμωσ ζχουν τον ίδιο τρόπο 

φορολογίασ.  

 

Μζχρι και τισ 25 Σεπτεμβρίου 2008 που δθμοςιεφτθκε το ΦΕΚ με αρικμό 194 

(ν.3697/2008) θ παράγραφοσ 1 του άρκρου 54 του Κ.Φ.Ε. όριηε ότι ςτα διανεμόμενα 

κζρδθ των θμεδαπϊν Α.Ε., με τθ μορφι μεριςμάτων και προμεριςμάτων δεν 

ενεργείται καμία παρακράτθςθ φόρου, αφοφ τα ειςοδιματα αυτά φορολογοφνται 

ςτο όνομα τθσ εταιρείασ. Ο ν.3697/2008 και ςυγκεκριμζνα θ παράγραφοσ 18, ορίηει 

πλζον διαφορετικά: «Στα κζρδθ που διανζμουν οι θμεδαπζσ ανϊνυμεσ εταιρείεσ με 

τθ μορφι, αμοιβϊν και ποςοςτϊν των μελϊν του διοικθτικοφ ςυμβουλίου και των 

διευκυντϊν, αμοιβϊν εργατοχπαλλθλικοφ προςωπικοφ, εκτόσ μιςκοφ, κακϊσ και 

μεριςμάτων ι προμεριςμάτων ςε φυςικά ι νομικά πρόςωπα θμεδαπά ι αλλοδαπά, 
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ενϊςεισ προςϊπων ι ομάδεσ περιουςίασ, ανεξάρτθτα αν θ καταβολι τουσ γίνεται 

ςε μετρθτά ι μετοχζσ, ενεργείται παρακράτθςθ φόρου με ςυντελεςτι 10%. Με τθν 

παρακράτθςθ αυτι εξαντλείται θ φορολογικι υποχρζωςθ των δικαιοφχων για τα 

πιο πάνω ειςοδιματα. Ειδικά, οι θμεδαπζσ εταιρείεσ δεν προβαίνουν ςε 

παρακράτθςθ φόρου επί των κερδϊν που διανζμουν προσ εταιρείεσ άλλων κρατϊν 

μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, των οποίων είναι κυγατρικζσ, με τισ προχποκζςεισ 

του άρκρου 11 του ν. 2578/1998 (ΦΕΚ 30 Α'), όπωσ ιςχφει.  

Αν ςτα κακαρά κζρδθ θμεδαπισ ανϊνυμθσ εταιρίασ περιλαμβάνονται και 

μερίςματα από ςυμμετοχι τθσ ςε άλλεσ ανϊνυμεσ εταιρίεσ, για τα οποία ζχει 

διενεργθκεί παρακράτθςθ φόρου 10%, ςε περίπτωςθ διανομισ κερδϊν, αφαιρείται 

από το φόρο που υποχρεοφται να καταβάλλει για τα διανεμόμενα κζρδθ με τθ 

διλωςθ που προβλζπεται από τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 6 του άρκρου 54 του 

Κ.Φ.Ε., το μζροσ του ιδθ παρακρατθκζντοσ φόρου που αναλογεί ςτα διανεμόμενα 

κζρδθ που προζρχονται από τα μερίςματα αυτά.»  

Στα μερίςματα που ειςπράττουν φυςικά πρόςωπα κάτοικοι Ελλάδοσ από Α.Ε. 

τθσ αλλοδαπισ ενεργείται παρακράτθςθ φόρου με ςυντελεςτι 10%. Με τθν 

παρακράτθςθ αυτι εξαντλείται θ φορολογικι υποχρζωςθ των δικαιοφχων για τα 

πιο πάνω ειςοδιματα.  

Οι παραπάνω διατάξεισ εφαρμόηονται για μερίςματα που ειςπράττονται από 

1.1.2009 και μετά.  

Για τα ειςοδιματα από μερίςματα, θ παρακράτθςθ ενεργείται κατά τθν 

καταβολι ι τθν εγγραφι των ειςοδθμάτων αυτϊν ςε πίςτωςθ των δικαιοφχων και 

ςε κάκε περίπτωςθ όχι αργότερα από ζνα μινα από τθν ζγκριςθ του ιςολογιςμοφ 

από τθ γενικι ςυνζλευςθ των μετόχων. Σε περίπτωςθ διανομισ μεριςμάτων από 

κζρδθ προθγοφμενων χριςεων, θ παρακράτθςθ φόρου ενεργείται μζςα ςε ζνα 

μινα από τθ λιψθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ από τθ γενικι ςυνζλευςθ των μετόχων. 

Ο παρακρατθκείσ φόροσ αποδίδεται με τθν υποβολι διλωςθσ ςτο Δθμόςιο εφάπαξ 

εντόσ του επόμενου μινα από αυτόν εντόσ του οποίου ζγινε θ παρακράτθςθ.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13ο: ΧΘΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΡΟΥ ΣΥΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ & ΥΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ 

(Ραράδειγμα Α.Ε.) 
 

 

13.1 Χρθματοοικονομικζσ Καταςτάςεισ που Συντάςςονται & 

Υποβάλλονται  
Σφμφωνα μα τισ διατάξεισ του άρκρου 42α παράγραφοσ 1 του Ν.2190/1920 οι 

ετιςιεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ που ςυντάςςονται και υποβάλλονται είναι:  

 Ο ιςολογιςμόσ 

 Ο λογαριαςμόσ Αποτελεςμάτων Χριςεωσ  

 Ο πίνακασ Διάκεςθσ Αποτελεςμάτων, και  

 Το προςάρτθμα  

 

Οι προαναφερκζντεσ καταςτάςεισ καταρτίηονται υποχρεωτικά και 

υποβάλλονται ςε δθμοςιότθτα.  

Αρχικά γίνεται καταχϊρθςθ – αφοφ πρϊτα ελεγχκοφν – οι πράξεισ και τα 

ςτοιχεία ςτο Μθτρϊο Ανωνφμων Εταιρειϊν, που τθρείται ςτθν υπθρεςία του 

Υπουργείου Εμπορίου τθσ Νομαρχίασ όπου ζχει τθν ζδρα τθσ θ εταιρεία. Στθ 

ςυνζχεια, από τθν ίδια υπθρεςία αλλά με δαπάνεσ τθσ εταιρείασ γίνεται 

δθμοςίευςθ με ανακοίνωςθ ςτο τεφχοσ Ανωνφμων Εταιρειϊν και Εταιρειϊν 

Ρεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ τθσ Εφθμερίδασ τθσ Κυβζρνθςθ. Θ ςχετικι ανακοίνωςθ 

αποςτζλλεται προσ το Εκνικό Τυπογραφείο αφοφ πρϊτα ζχει υπογραφεί από τθν 

εποπτεφουςα αρχι και κεωρθμζνθ από τθν αρμόδια Δ.Ο.Υ. για τθν καταβολι όλων 

των ςχετικϊν τελϊν. Αποδεικτικό τθσ παραπάνω δθμοςίευςθσ προςκομίηεται ςτθν 

εποπτεφουςα αρχι εντόσ μθνόσ από τθν εγγραφι τθσ εταιρείασ ςτο οικείο μθτρϊο. 

Σε αντίκετθ περίπτωςθ υπάρχει θ ποινι τθσ διαγραφισ.  

Οι προσ δθμοςίευςθ οικονομικζσ καταςτάςεισ, θ ζκκεςθ Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου για ζγκριςθ των πεπραγμζνων τθσ χριςθσ, κακϊσ και θ ζκκεςθ 

ελεγκτϊν, ζχουν προκεςμία επιβολισ ςτο Μθτρϊο Ανωνφμων Εταιρειϊν είκοςι (20) 

θμζρεσ πριν από τθν Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ που κα τισ εγκρίνει.  

Ζπειτα, όλεσ οι οικονομικζσ καταςτάςεισ πλθν του Ρροςαρτιματοσ 

δθμοςιεφονται ςε θμεριςια πολιτικι και οικονομικι εφθμερίδα, κακϊσ και ςε 

θμεριςια ι εβδομαδιαία εφθμερίδα τθσ ζδρασ τθσ.  

Από τθν πλευρά τθσ αρμόδιασ Δ.Ο.Υ. τα φορολογικά ζντυπα που πρζπει να 

ςυνταχκοφν και να υποβλθκοφν είναι:  

 Το ζντυπο Ε3, το οποίο ςυνοδεφει τθ διλωςθ φορολογίασ ειςοδιματοσ του 

νομικοφ προςϊπου και υποβάλλεται ςε δφο αντίτυπα.  
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 Το ζντυπο Φ01-010, το οποίο αποτελεί τθ διλωςθ φορολογίασ ειςοδιματοσ 

του νομικοφ προςϊπου.  

 

13.2  Ραράδειγμα ΑΕ 
Μετά από εκτεταμζνθ ανάλυςθ για τθ διαδικαςία απογραφισ και αποτίμθςθ 

των περιουςιακϊν ςτοιχείων μιασ επιχείρθςθσ, κακϊσ και για τον υπολογιςμό 

φόρου ειςοδιματοσ και διάκεςθσ κερδϊν, κρίνεται ςκόπιμο να παρατεκεί και ζνα 

πρακτικό παράδειγμα, για τθν καλφτερθ κατανόθςθ όςον προαναφζρκθκαν.  

Μερικά ςτοιχεία για τθν ανϊνυμθ εταιρεία που κα εξετάςουμε:  

Θ ανϊνυμθ εταιρεία είναι φανταςτικι. Ρρόκειται για μια επιχείρθςθ που 

δραςτθριοποιείται ςτον κλάδο του εμπορίου και ςυγκεκριμζνα με τθν χονδρικι 

πϊλθςθ αναψυκτικϊν και ποτϊν. Θ ζδρα τθσ είναι ςτθ Βιομθχανικι Ρεριοχι 

Θρακλείου Κριτθσ, οδόσ Μ τετράγωνο 6. Θ επωνυμία τθσ είναι «Avilo Α.Ε.», με 

Α.Φ.Μ.999106585 – Βϋ Δ.Ο.Υ. Θρακλείου. Θ εταιρεία διανφει τθν πζμπτθ εταιρικι 

χριςθ τθσ και κα κλείςουμε τα βιβλία τθσ για τθ χριςθ 01/01-31/12/2009. 

 Επιγραμματικά θ διαδικαςία που κα ακολουκιςουμε για να εξάγουμε το 

οικονομικό αποτζλεςμα τθσ επιχείρθςθσ, κακϊσ και τον υπολογιςμό του φόρου 

ειςοδιματοσ τθσ είναι θ ακόλουκθ:  

 Ραρουςίαςθ α’ προςωρινοφ ιςοηυγίου 31/12/2009,  

 Υπολογιςμόσ αποςβζςεων  

 Τακτοποιθτικζσ εγγραφζσ 31/12/2009  

 Ραρουςίαςθ  β’ προςωρινοφ ιςοηυγίου 31/12/2009,  

 Φφλλο μεριςμοφ εξόδων  

 Εγγραφζσ κλειςίματοσ 31/12/2009  

 Σφνταξθ λογαριαςμοφ γενικισ εκμετάλλευςθσ  

 Σφνταξθ λογαριαςμοφ αποτελεςμάτων χριςεωσ  

 Σφνταξθ πίνακα διάκεςθσ αποτελεςμάτων  

 Ραρουςίαςθ Οριςτικοφ Ιςοηυγίου 31/12/2009 

 Σφνταξθ ιςολογιςμοφ  

 Σφνταξθ προςαρτιματοσ  

 

Χριςιμεσ πλθροφορίεσ:  

 Το κεφάλαιο τθσ εταιρείασ είναι 77.000,00€ και χωρίηεται ςε 1.540 μετοχζσ 

με ονομαςτικι αξία 50,00€.  

 Οι μζτοχοι τθσ εταιρείασ είναι 5 και ο κακζνασ από αυτοφσ ζχει ςτθν κατοχι 

του 308 μετοχζσ.  

 Σφμφωνα με το καταςτατικό τθσ εταιρείασ το τακτικό αποκεματικό 

ανζρχεται ςε 5% επί των κακαρϊν κερδϊν.  
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 Το πρϊτο μζριςμα τθσ εταιρείασ είναι όπωσ άλλωςτε ορίηει και ο νόμοσ το 

6% του μετοχικοφ κεφαλαίου ι το 35% επί των κακαρϊν κερδϊν μετά τθν 

αφαίρεςθ του τακτικοφ αποκεματικοφ.  

 Οι αμοιβζσ Διοικθτικοφ Συμβουλίου ανζρχονται ςτα 10.000,00€.  

 Για αυτι τθ χριςθ θ εταιρεία υπολογίηει ζκτακτο αποκεματικό ςε ποςοςτό 

5% επί των κακαρϊν κερδϊν αφοφ αφαιρεκοφν τακτικό αποκεματικό, 

πρϊτο μζριςμα και αμοιβζσ Δ.Σ..  

 Μετά τθν αφαίρεςθ και του ζκτακτου αποκεματικοφ υπολογίηεται δεφτερο 

μζριςμα 6%  

 Πλα τα ζξοδα πλθν των αποςβζςεων των φορτθγϊν αυτοκινιτων, των 

καυςίμων και ζνα μζροσ των εξόδων μιςκοδοςίασ αποτελοφν ζξοδα 

διοίκθςθσ.  

 Οι αποςβζςεισ φορτθγϊν αυτοκινιτων, και τα ζξοδα καυςίμων αποτελοφν 

ζξοδα διάκεςθσ.  

 Οι τακτικζσ αποδοχζσ και οι εργοδοτικζσ ειςφορζσ ςε ποςοςτό 10% 

αποτελοφν ζξοδα διάκεςθσ. Το υπόλοιπο ζξοδα διοίκθςθσ.  

 Το τελικό απόκεμα ζχει αποτιμθκεί με τθ μζκοδο του Μζςου Στακμικοφ 

Κόςτουσ ςτα 43.000,00€ για τα εμπορεφματα με Φ.Ρ.Α. με 9% και ςτα 

74.000,00€ για τα εμπορεφματα με Φ.Ρ.Α. με 19%.  
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13.2.1  Ραρουςίαςθ α’ Ρροςωρινό Ιςοηφγιο 31/12/2009 
ΡΟΣΩΙΝΟ ΙΣΟΗΥΓΙΟ 31/12/2009 

A/A ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΛΟΓΑΙΑΣΜΟ 
ΡΕΙΓΑΦΘ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΥ 

ΥΡΟΛΟΙΡΑ 
ΧΕΩΣΘ ΡΙΣΤΩΣΘ 

1 13.02.00.0001 Φορτθγό Αυτοκίνθτο με αρ. κυκλοφ. ΘΚ3214 25.000,00  

 2 13.02.00.0002 Φορτθγό Αυτοκίνθτο με αρ. κυκλοφ. ΘΚ4356 26.000,00  
3 14.00.00.0000 Γραφείο (τεμάχια 3) 3.000,00  
4 14.00.01.0000 Καρζκλεσ Γραφείου (τεμάχια 3) 1.200,00  
5 14.03.00.0000 Θλεκτρονικόσ Υπολογιςτισ Apple (τεμάχια 3) 2.400,00  
6 14.03.01.0000 Οκόνθ θ/υ 14ιντςϊν (τεμάχια 3) 900,00  
7 14.03.02.0000 Ρλθκτρολόγιο θ/υ (τεμάχια 3) 300,00  
8 14.09.00.0000 Κλιματιςτικό Samsung (τεμάχια 2) 1.200,00  
9 16.17.00.0000 Λογιςμικό Ρρόγραμμα union γενικι λογιςτικι για 3 χριςτεσ 892,50  

10 16.17.00.0001 Λογιςμικό Ρρόγραμμα union μιςκοδοςία για 3 χριςτεσ 785,40  
11 20.00.00.0009 Αρχικό Απόκεμα Εμπορευμάτων με Φ.Ρ.Α. 9% 34.500,00  
12 20.00.00.0019 Αρχικό Απόκεμα Εμπορευμάτων με Φ.Ρ.Α. 19% 47.300,00  
13 20.01.00.0009 Αγορζσ Εμπορευμάτων με Φ.Ρ.Α. 9% 1.134.500,00  
14 20.01.00.0019 Αγορζσ Εμπορευμάτων με Φ.Ρ.Α. 19% 1.147.300,00  
15 20.95.00.0009 Επιςτροφζσ Αγορϊν Εμπορευμάτων με Φ.Ρ.Α. 9%  23.670,00 
16 20.95.00.0019 Επιςτροφζσ Αγορϊν Εμπορευμάτων με Φ.Ρ.Α. 19%  63.200,00 
17 30.00.00.0000 Ραπαδάκθσ Γιϊργοσ 15.000,00  
18 30.00.00.0001  Ξεπαπαδζασ Αριςτείδθσ 35.000,00  
19 30.00.00.0002 Σιμωνιακισ Στζλιοσ 120.000,00  
20 30.00.00.0003 Κραουνάκθ Μαρία 21.500,00  
21 30.00.00.0004 Μαμαγκάκθ Αικατερίνθ 49.000,00  
22 30.00.00.0005 Ανδρουλάκθσ Ευάγγελοσ  80.000,00  
23 30.00.00.0006 Ραπάσ Κωνςταντίνοσ 25.900,00  
24 30.00.00.0007 Μαυροφοράκθσ Εμμανουιλ 40.000,00  
25 30.00.00.0008 Ραπάηογλου Μαρίνα 69.700,00  
26 30.00.00.0009 Δθμθτράκθσ Αντϊνθσ 37.000,00  
27 33.90.00.0000 Επιταγζσ Ειςπρακτζεσ Μεταχρονολογθμζνεσ  389.000,00  
28 36.00.54.0005 Τζλθ Κυκλοφορίασ Επόμενθσ Χριςθσ 2.000,00  
29 38.00.00.0000 Ταμείο 123.765,40  
30 38.03.00.0000 Κατακζςεισ Πψεωσ 2.019.992,62  
31 40.00.00.0000 Καταβεβλθμζνο Μετοχικό Κεφάλαιο  77.000,00 
32 50.00.00.0000 Coca Cola Ελλθνικι Εταιρεία Εμφιαλϊςεωσ Α.Ε.  92.300,00 
33 50.00.00.0001 ΒΙΟ-ΛΕΜ Α.Ε.  31.000,00 
34 50.00.00.0002 Κοφγιοσ Ρ. Α.Ε.Β.Ε.  26.700,00 
35 50.00.00.0003 Κυριακοφλθσ φίλιπποσ Ε.Ρ.Ε.  17.000,00 
36 50.00.00.0004 Σαραγιάσ Χ. Αντϊνιοσ  29.750,00 
37 50.00.00.0005 Τςιτςάρθσ Ιωάννθσ   34.908,00 
38 50.00.00.0006 Γιαννακάκθσ Ιάκωβοσ  46.202,00 
39 50.00.00.0007 Sillas Ε.Ρ.Ε.  69.240,00 
40 50.00.00.0008 Elements A.E.  69.682,00 
41 50.00.00.0009 Χαρίδθμοσ & ΣΙΑ Ο.Ε.  3.737,00 
42 53.00.00.0000 Αποδοχζσ Ρλθρωτζεσ  34.563,83 
43 53.90.00.0000 Επιταγζσ Ρλθρωτζεσ Μεταχρονολογιμζνεσ  43.750,00 
44 54.00.01.0019 Φ.Ρ.Α. Ραγίων Στοιχείων 19% 318,80  
45 54.00.02.0009 Φ.Ρ.Α. Αγορϊν Εμπορευμάτων 9% 2.120,00  
46 54.00.02.0019 Φ.Ρ.Α. Αγορϊν Εμπορευμάτων 19% 4.350,00  
47 54.00.06.0009 Φ.Ρ.Α. Δαπανϊν 9% 1.485,00  
48 54.00.06.0019 Φ.Ρ.Α. Δαπανϊν 19% 9.748,00  
49 54.00.07.0009 Φ.Ρ.Α. Ρωλιςεων Εμπορευμάτων 9%  4.756,00 
50 54.00.07.0019 Φ.Ρ.Α. Ρωλιςεων Εμπορευμάτων 19%  6.973,00 
51 54.03.00.0000 Φόροσ Μιςκωτϊν Υπθρεςιϊν  1.937,90 
52 55.00.00.0000 ΙΚΑ  15.228,82 
53 60.00.00.0000 Τακτικζσ Αποδοχζσ 481.128,48  
54 60.03.00.0000 Εργοδοτικζσ Ειςφορζσ ΙΚΑ 11.638,32  
55 62.03.00.0009 Δ.Ε.Θ. 39.000,00  
56 62.03.00.0019 Ο.Τ.Ε. 22.200,00  
57 62.04.00.0000 Ενοίκιο 120.000,00  
58 64.07.03.0019 Γραφικι Φλθ & Λοιπά Υλικά Γραφείου 22.000,00  
59 64.08.00.0019 Καφςιμα 7.000,00  
60 64.08.01.0000 Υλικά Κακαριότθτασ 1.000,00  
61 70.00.00.0009 Ρωλιςεισ Εμπορευμάτων Φ.Ρ.Α. 9%  2.296.567,94 
62 70.00.00.0019 Ρωλιςεισ Εμπορευμάτων Φ.Ρ.Α. 19%  3.183.469,03 
63 81.03.02.0000 Κζρδθ από Εκποίθςθ Μθχανθμάτων  3.489,00 

  ΣΥΝΟΛΑ 6.175.124,52 6.175.124,52 
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13.2.2  Υπολογιςμόσ Αποςβζςεων 

Για τον υπολογιςμό των αποςβζςεων θ εταιρεία ακολουκεί τθν ςτακερι 

μζκοδο αποςβζςεων χρθςιμοποιϊντασ τουσ ανωτζρουσ ςυντελεςτζσ αποςβζςεων 

ανάλογα με το πάγιο ςτοιχείο: 

 Φορτθγά αυτοκίνθτα: 20% 

 Ζπιπλα: 20% 

 Θλεκτρονικι Υπολογιςτζσ και λογιςμικό: 30% 

 Κλιματιςτικά 30% 
ΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΡΟΣΒΕΣΕΩΝ 

Α/Α ΚΩΔ. 

ΛΟΓ/ΣΜΟΥ 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΑ ΣΥΝΤ. 

ΑΡΟΣΒ 

ΑΡΟΣΒ. ΑΝΑΡΟΣΒΕ

ΣΤΘ ΑΞΙΑ 1 13.02.00.0001 Φορτθγό Αυτοκίνθτο με αρ. κυκλ. ΘΚ3214 25.000,00 20% 5.000,00 20.000,00 

2 13.02.00.0002 Φορτθγό Αυτοκίνθτο με αρ. κυκλ. ΘΚ4356 26.000,00 20% 5.200,00 20.800,00 

3 14.00.00.0000 Γραφείο (τεμάχια 3) 3.000,00 20% 600,00 2.400,00 

4 14.00.01.0000 Καρζκλεσ Γραφείου (τεμάχια 3) 1.200,00 20% 240,00 960,00 

5 14.03.00.0000 Θλεκτρονικόσ Υπολογιςτισ Apple (τεμάχια 3) 2.400,00 30% 720,00 1.680,00 

6 14.03.01.0000 Οκόνθ θ/υ 14ιντςϊν (τεμάχια 3) 900,00 30% 270,00 630,00 

7 14.03.02.0000 Ρλθκτρολόγιο θ/υ (τεμάχια 3) 300,00 30% 90,00 210,00 

8 14.09.00.0000 Κλιματιςτικό Samsung (τεμάχια 2) 1.200,00 30% 360,00 840,00 

9 16.17.00.0000 Λογιςμικό Ρρόγραμμα union γενικι λογιςτικι για 3 

χριςτεσ 

892,50 30% 267,75 624,75 

10 16.17.00.0001 Λογιςμικό Ρρόγραμμα union μιςκοδοςίασ για 3 χριςτεσ 785,40 30% 235,62 549,78 

  ΣΥΝΟΛΑ 61.677,90  12.983,37 48.694,53 
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13.2.3   Τακτοποιθτικζσ Εγγραφζσ 31/12/2009 

Μετά τον υπολογιςμό των αποςβζςεων ακολουκοφνται οι λογιςτικζσ 

εγγραφζσ αποςβζςεω. 

 

AAVVIILLOO  ΑΑ..ΕΕ..                                                                                                                                                                                                                                  ΕΕΛΛΚΚΔΔΑΑ::000011  

ΚΚΑΑΣΣΑΑΣΣΑΑΗΗ  ΚΚΚΚΝΝΗΗΕΕΩΩΝΝ    3311//1122//0099  ΕΕΩΩ  3311//1122//0099  

ΗΗμμεερρ//ννιιαα  ΑΑ//ΑΑ--  

ΕΕγγγγ  

ΠΠααρραασσττ//κκοο  

ΛΛοογγααρριιαασσμμόόςς  

ΑΑιιττιιοολλοογγίίαα--  

                                ΠΠεερριιγγρρααφφήή  

ΧΧρρέέωωσσηη  ΠΠίίσσττωωσσηη  

3311//1122//0099  **0000000011  ΤΤ    //ΨΨ                    ΑΑΠΠΟΟΒΒΕΕΕΕΚΚ  ΦΦΟΟΡΡΣΣΗΗΓΓΩΩΝΝ  ΑΑΤΤΣΣΟΟΚΚΚΚΝΝΗΗΣΣΩΩΝΝ  

    6666..0033..0022..00000011  ΑΑΠΠΟΟΒΒ..  ΦΦΟΟΡΡΣΣΗΗΓΓ..  ΑΑΤΤΣΣΟΟΚΚ..  ΗΗΚΚ33221144  55..000000,,0000    

    6666..0033..0022..00000022  ΑΑΠΠΟΟΒΒ..  ΦΦΟΟΡΡΣΣΗΗΓΓ..  ΑΑΤΤΣΣΟΟΚΚ..  ΗΗΚΚ44335566  55..220000,,0000    

    1133..9999..0022..00000011  ΑΑΠΠΟΟΒΒΕΕΜΜ..  ΦΦΟΟΡΡΣΣΗΗΓΓ..  ΑΑΤΤΣΣΟΟΚΚ..  ΗΗΚΚ33221144    55..000000,,0000  

    1133..9999..0022..00000022  ΑΑΠΠΟΟΒΒΕΕΜΜ..  ΦΦΟΟΡΡΣΣΗΗΓΓ..  ΑΑΤΤΣΣΟΟΚΚ..  ΗΗΚΚ44335566    55..220000,,0000  

3311//1122//0099  **0000000022  ΤΤ    //ΨΨ                  ΑΑΠΠΟΟΒΒΕΕΕΕΚΚ  ΕΕΠΠΚΚΠΠΛΛΩΩΝΝ  &&  ΗΗΛΛΕΕΚΚΣΣΡΡΟΟΝΝΚΚΚΚΟΟΤΤ  ΕΕΞΞΟΟΠΠΛΛΚΚΜΜΟΟΤΤ      

    6666..0044..0000..00000000  ΑΑΠΠΟΟΒΒΕΕΕΕΚΚ  ΓΓΡΡΑΑΦΦΕΕΚΚΩΩΝΝ  660000,,0000    

    6666..0044..0000..00110000  ΑΑΠΠΟΟΒΒΕΕΕΕΚΚ  ΚΚΑΑΡΡΕΕΚΚΛΛΑΑ  ΓΓΡΡΑΑΦΦΕΕΚΚΟΟΤΤ  224400,,0000    

    6666..0044..0033..00000000  ΑΑΠΠΟΟΒΒΕΕΕΕΚΚ  ΗΗ//ΤΤ  AAPPPPLLEE  772200,,0000    

    6666..0044..0033..00110000  ΑΑΠΠΟΟΒΒΕΕΕΕΚΚ  ΟΟΙΙΟΟΝΝΗΗ  ΗΗ//ΤΤ  227700,,0000    

    6666..0044..0033..00220000  ΑΑΠΠΟΟΒΒΕΕΕΕΚΚ  ΠΠΛΛΗΗΚΚΣΣΡΡΟΟΛΛΟΟΓΓΚΚΟΟΤΤ  ΗΗ//ΤΤ  9900,,0000    

    6666..0044..0099..00000000  ΑΑΠΠΟΟΒΒΕΕ..ΚΚΛΛΚΚΜΜΑΑΣΣΚΚΣΣΚΚΚΚΟΟΤΤ  SSAAMMSSUUNNGG  336600,,0000    

    1144..9999..0000..00000000  ΑΑΠΠΟΟΒΒΕΕΜΜΕΕΝΝΟΟ  ΓΓΡΡΑΑΦΦΕΕΚΚΟΟ    660000,,0000  

    1144..9999..0000..00000011  ΑΑΠΠΟΟΒΒΕΕΜΜΕΕΝΝΕΕ  ΚΚΑΑΡΡΕΕΚΚΛΛΕΕ  ΓΓΡΡΑΑΦΦΕΕΚΚΟΟΤΤ    224400,,0000  

    1144..9999..0033..00000000  ΑΑΠΠΟΟΒΒΕΕΜΜΕΕΝΝΟΟ  ΗΗ//ΤΤ  AAPPPPLLEE    772200,,0000  

    1144..9999..0033..00110000  ΑΑΠΠΟΟΒΒΕΕΜΜΕΕΝΝΗΗ  ΟΟΙΙΟΟΝΝΗΗ  ΗΗ//ΤΤ  1144ΚΚΝΝΣΣΩΩΝΝ      227700,,0000  

    1144..9999..0033..00220000  ΑΑΠΠΟΟΒΒΕΕΜΜΕΕΝΝΟΟ  ΠΠΛΛΗΗΚΚΣΣΡΡΟΟΛΛΟΟΓΓΚΚΟΟ  ΗΗ//ΤΤ      9900,,0000  

    1144..9999..0099..00000000  ΑΑΠΠΟΟΒΒΕΕΜΜ..  ΚΚΛΛΚΚΜΜΑΑΣΣΚΚΣΣΚΚΚΚΟΟ  SSAAMMSSUUNNGG    336600,,0000  

3311//1122//0099  **0000000033  ΤΤ      //ΨΨ                ΑΑΠΠΟΟΒΒΕΕΕΕΚΚ  ΛΛΟΟΓΓΚΚΜΜΚΚΚΚΩΩΝΝ  ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΣΣΩΩΝΝ  

    6666..0066..1177..00000000  ΑΑΠΠΟΟΒΒΕΕ..  ΛΛΟΟΓΓΚΚΜΜ..  ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡ..  ΓΓΕΕΝΝ..  ΛΛΟΟΓΓΚΚ  226677,,7755    

    6666..0066..1177..00000011  ΑΑΠΠΟΟΒΒ..  ΛΛΟΟΓΓΚΚΜΜ..  ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡ..  ΜΜΚΚΙΙΟΟΔΔΟΟΚΚΑΑ  223355,,6622    

    1166..9999..1177..00000000  ΑΑΠΠΟΟΒΒΕΕΜΜ..  ΛΛΟΟΓΓΚΚΜΜ..ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡ..  ΓΓΕΕΝΝ..  ΛΛΟΟΓΓΚΚ    226677,,7755  

    1166..9999..1177..00000011  ΑΑΠΠΟΟΒΒΕΕΜΜ..  ΛΛΟΟΓΓΚΚΜΜ..  ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡ..  ΜΜΚΚΙΙΟΟΔΔΟΟ..    223355,,6622  

ΓΓΕΕΝΝΚΚΚΚΑΑ  ΤΤΝΝΟΟΛΛΑΑ    1122..998833,,3377  1122998833,,3377  
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13.2.4   Ραρουςίαςθ β’ Ρροςωρινοφ Ιςοηυγίου 31/12/2009 
ΟΙΣΤΙΚΟ ΙΣΟΗΥΓΙΟ 31/12/2009 

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΣ 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΥ ΥΡΟΛΟΙΡΑ 
ΧΕΩΣΘ ΡΙΣΤΩΣΘ 

1 13.02.00.0001 Φορτθγό Αυτοκίνθτο με αρ. κυκλ. ΘΚ3214 25.000,00  
2 13.02.00.0002 Φορτθγό Αυτοκίνθτο με αρ. κυκλ. ΘΚ4356 26.000,00  
3 13.99.02.0001 Αποςβεςμζνο Φορτθγό Αυτοκίνθτο με αρ. κυκλ. ΘΚ3214  5.000,00 
4 13.99.00.0002 Αποςβεςμζνο Φορτθγό Αυτοκίνθτο με αρ.κυκλ. ΘΚ4356  5.200,00 
5 14.00.00.0000 Γραφείο (τεμάχια 3) 3.000,00  
6 14.00.01.0000 Καρζκλεσ Γραφείου (τεμάχια 3) 1.200,00  
7 14.03.00.0000 Θλεκτρονικόσ Υπολογιςτισ Apple (τεμάχια 3) 2.400,00  
8 14.03.01.0000 Οκόνθ θ/υ 14ιντςϊν (τεμάχια 3) 900,00  
9 14.03.02.0000 Ρλθκτρολόγιο θ/υ (τεμάχια 3) 300,00  

10 14.09.00.0000 Κλιματιςτικό Samsung (τεμάχια 2) 1.200,00  
11 14.99.00.0000 Αποςβεςμζνο Γραφείο (τεμάχια 3)  600,00 
12 14.99.00.0001 Αποςβεςμζνεσ Καρζκλεσ Γραφείου (τεμάχια 3)  240,00 
13 14.99.03.0000 Αποςβεςμζνοσ Θλεκτρονικόσ Υπολογιςτισ Apple (τεμάχια 3)  720,00 
14 14.99.03.0100 Αποςβεςμζνθ Οκόνθ θ/υ 14ιντςϊν (τεμάχια 3)  270,00 
15 14.99.03.0200 Αποςβεςμζνο Ρλθκτρολόγιο θ/υ (τεμάχια 3)  90,00 
16 14.99.09.0000 Αποςβεςμζνο Κλιματιςτικό Samsung (τεμάχια 2)  360,00 
17 16.17.00.0000 Λογιςμικό Ρρόγραμμα union γενικι λογιςτικι για 3 χριςτεσ 892,50  
18 16.17.00.0001 Λογιςμικό Ρρόγραμμα union μιςκοδοςίασ για 3 χριςτεσ 785,40  
19 16.99.17.0000 Αποςβεςμζνο Λογιςμικό Ρρόγραμμα union γεν. λογιςτικι  267,75 
20 16.99.17.0001 Αποςβεςμζνο Λογιςτικό Ρρόγραμμα union μιςκοδοςίασ  235,62 
21 20.00.00.0009 Αρχικό Απόκεμα Εμπορευμάτων με Φ.Ρ.Α. 9% 34.500,00  
22 20.00.00.0019 Αρχικό απόκεμα Εμπορευμάτων με Φ.Ρ.Α. 19% 

 

47.300,00  
23 20.01.00.0009 Αγορζσ Εμπορευμάτων με Φ.Ρ.Α. 9% 1.134.500,00  
24 20.01.00.0019 Αγορζσ Εμπορευμάτων με Φ.Ρ.Α. 19% 1.147.300,00  
25 20.95.00.0009 Επιςτροφζσ αγορϊν Εμπορευμάτων με ΦΡΑ 9%  23.670,00 
26 20.95.00.0019 Επιςτροφζσ Αγορϊν Εμπορευμάτων με ΦΡΑ 19%  63.200,00 
27 30.00.00.0000 Ραπαδάκθσ Γιϊργοσ 15.000,00  
28 30.00.00.0001 Ξεπαπαδζασ Αριςτείδθσ 35.000,00  
29 30.00.00.0002 Σιμωνάκθσ Στζλιοσ  120.000,00  
30 30.00.00.0003 Κραουνάκθ Μαρία 21.500,00  
31 30.00.00.0004 Μαμαγκάκθ Αικατερίνθ 49.000,00  
32 30.00.00.0005 Ανδρουλάκθσ Ευάγγελοσ 80.000,00  
33 30.00.00.0006 Ραπάσ Κωνςταντίνοσ 25.900,00  
34 30.00.00.0007 Μαυροφοράκθσ Εμμανουιλ 40.000,00  
35 30.00.00.0008 Ραπάηογλου Μαρίνα 69.700,00  
36 30.00.00.0009 Δθμθτράκθσ Αντϊνθσ  37.000,00  
37 33.90.00.0000 Επιταγζσ Ειςπρακτζεσ Μεταχρονολογθμζνεσ 389.000,00  
38 36.00.54.0005 Τζλθ Κυκλοφορίασ Επόμενθσ Χριςθσ 2.000,00  
39 38.00.00.0000 Ταμείο 123.765,40  
40 38.03.00.0000 Κατακζςεισ Πψεωσ 2.019.992,62  
41 40.00.00.0000 Καταβεβλθμζνο μετοχικό Κεφάλαιο  77.000,00 
42 50.00.00.0000 Coca Cola Ελλθνικι Εταιρεία Εμφιαλϊςεωσ Α.Ε.  92.300,00 
43 50.00.00.0001 ΒΙΟ-ΛΕΜ  Α.Ε.  31.000,00 
44 50.00.00.0002 Κοφγιοσ Ρ. Α.Ε.Β.Ε.  26.700,00 
45 50.00.00.0003 Κυριακοφλθσ Φίλιπποσ Ε.Ρ.Ε.  17.000,00 
46 50.00.00.0004 Σαραγιάσ Χ. Αντϊνιοσ  29.750,00 
47 50.00.00.0005 Τςιτςάρθσ Ιωάννθσ  34.908,00 
48 50.00.00.0006 Γιαννακάκθσ Ιάκωβοσ  46.202,00 
49 50.00.00.0007 Sillas Ε.Ρ.Ε  69.240,00 
50 50.00.00.0008 Elements Α.Ε.  69.682,00 
51 50.00.00.0009 Χαρίδθμοσ & ΣΙΑ Ο.Ε.  3.737,00 
52 53.00.00.0000 Αποδοχζσ πλθρωτζεσ   34.563,83 
53 53.90.00.0000 Επιταγζσ Ρλθρωτζεσ Μεταχρονολογιμζνεσ  43.750,00 
54 54.00.01.0019 ΦΡΑ Ραγίων Στοιχείων 19% 318,80  
55 54.00.02.0009 ΦΡΑ  Αγορϊν Εμπορευμάτων 9% 2.120,00  
56 54.00.02.0019 ΦΡΑ  Αγορϊν Εμπορευμάτων 19% 4.350,00  
57 54.00.06.0009 ΦΡΑ Δαπανϊν 9% 1.485,00  
58 54.00.06.0019 ΦΡΑ Δαπανϊν 19% 9.748,00  
59 54.00.07.0009 ΦΡΑ Ρωλιςεων Εμπορευμάτων 9%  4.756,00 
60 54.00.07.0019 ΦΡΑ Ρωλιςεων Εμπορευμάτων 19%  6.973,00 
61 54.03.00.0000 Φόροσ μιςκωτϊν Υπθρεςιϊν  1.937,90 
62 55.00.00.0000 ΙΚΑ  15.228,82 
63 60.00.00.0000 Τακτικζσ Αποδοχζσ  481.128,48  
64 60.03.00.0000 Εργοδοτικζσ Ειςφορζσ ΙΚΑ 11.638,32  
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65 62.03.00.0009 ΔΕΘ 39.000,00  
66 62.03.00.0019 ΟΤΕ 22.200,00  
67 62.04.00.0000 Ενοίκιο 120.000,00  
68 64.07.03.0019 Γραφικι Φλθ & Λοιπά Υλικά Γραφείου 22.000,00  
69 64.08.00.0019 Καφςιμα 7.000,00  
70 64.08.01.0000 Υλικά Κακαριότθτασ 1.000,00  
71 66.03.02.0001 Αποςβζςεισ Φορτθγοφ Αυτοκινιτου με αρ. κυκλ. ΘΚ3214 5.000,00  
72 66.03.02.0002 Αποςβζςεισ Φορτθγοφ Αυτοκινιτου με αρ. κυκλ. ΘΚ4356 5.200,00  
73 66.04.00.0000 Αποςβζςεισ Γραφείων (τεμάχια 3) 600,00  
74 66.04.00.0100 Αποςβζςεισ Καρζκλασ Γραφείου (τεμάχια 3) 240,00  
75 66.04.03.0000 Αποςβζςεισ Θλεκτρονικοφ Υπολογιςτι Apple (τεμάχια 3) 720,00  
76 66.04.03.0100 Αποςβζςεισ Οκόνθσ θ/υ 14ιντςϊν (τεμάχια 3) 270,00  
77 66.04.03.0200 Αποςβζςεισ πλθκτρολογίου θ/υ (τεμάχια 3) 90,00  
78 66.04.09.0000 Αποςβζςεισ Κλιματιςτικοφ Samsung (τεμάχια 2) 360,00  
79 66.06.17.0000 Αποςβζςεισ Λογιςμικοφ προγράμματοσ union γεν. 

λογιςτικθσ  

267,75  
80 66.06.17.0001 Αποςβζςεισ Λογιςμικοφ Ρρογράμματοσ union μιςκοδοςία 235,62  
81 70.00.00.0009 Ρωλιςεισ Εμπορευμάτων Φ.Ρ.Α. 9%  2.296.567,94 
82 70.00.00.0019 Ρωλιςεισ Εμπορευμάτων Φ.Ρ.Α. 19%  3.183.469,03 
83 81.03.02.0000 Κζρδθ από Εκποίθςθ Μθχανθμάτων  3.489,00 

  ΣΥΝΟΛΑ 6.188.107,89 6.188.107,89 
 

 

 

13.2.5  Φφλλο Μεριςμοφ 
ΦΥΛΛΟ ΜΕΙΣΜΟΥ 

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΥ 

ΡΙΓΑΦΘ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΥ ΥΡΟΛΟΙΡΑ ΕΞΟΔΑ 

ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ 

ΕΞΟΔΑ 

ΔΙΑΘΕΣΘΣ 1 60.00.00.0000 Τακτικζσ Αποδοχζσ  481.128,48 433.015,63 48.112,85 

2 60.03.00.0000 Εργοδοτικζσ Ειςφορζσ ΙΚΑ 11.638,32 10.474,49 1.163,83 

3 62.03.00.0009 ΔΕΘ 39.000,00 39.000,00  

4 62.03.00.0019 ΟΤΕ 22.200,00 22.200,00  

5 62.04.00.0000 Ενοίκιο 120.000,00 120.000,00  

6 64.07.03.0019 Γραφικι Φλθ & Λοιπά Ζξοδα 

Γραφείου 

22.000,00 22.000,00  

7 64.08.00.0019 Καφςιμα 7.000,00  7.000,00 

8 64.08.01.0000 Υλικά Κακαριότθτασ  1.000,00 1.000,00  

9 66.03.02.0001 Αποςβζςεισ Φορτθγοφ Αυτοκινιτου 

με αρ. κυκλ. ΘΚ3214 

5.000,00  5.000,00 

10 66.03.03.0002 Αποςβζςεισ Φορτθγοφ αυτοκινιτου 

με αρ. κυκλ. ΘΚ4356 

5.200,00  5.200,00 

11 66.04.00.0000 Αποςβζςεισ Γραφείων  600,00   

12 66.04.00.0100 Αποςβζςεισ καρζκλασ Γραφείου 240,00 600,00  

13 66.04.03.0000 Αποςβζςεισ Θ/Υ  Apple 720,00 240,00  

14 66.04.03.0100 Αποςβζςεισ Οκόνθσ θ/υ 270,00 270,00  

15 66.04.03.0200 Αποςβζςεισ πλθκτρολογίου θ/υ 90,00 90,00  

16 66.04.09.0000 Αποςβζςεισ Κλιματιςτικοφ Samsung 360,00 360,00  

17 66.06.17.0000 Αποςβζςεισ Λογιςμικοφ 

προγράμματοσ Γενικι Λογιςτικι 

267,75 267,75  

18 66.06.17.0001 Αποςβζςεισ Λογιςμικοφ 

Ρρογράμματοσ Μιςκοδοςίασ 

235,62 235,62  

  ΣΥΝΟΛΑ 716.950,17 650.473,49 66.476,68 
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13.2.6   Εγγραφζσ Κλειςίματοσ 31/12/2009 

 Εγγραφζσ Γενικισ Εκμετάλλευςθσ 

Ημερ/νια Α/Α- 

Εγγ 

Παραστ/κο 

Λογαριασμός 

Αιτιολογία         

                Περιγραφή 

Χρέωση Πίστωση 

31/12/09 *00004 ΩΑ  Γ/Ε       ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΑΓΟΡΩΝ ΣΟ ΛΟΓΑΡ. ΓΕΝΚΚΗ ΕΚΜΕΣΑΛΕΤΗ 

  80.00.00 ΛΟΓΑΡΚΑΜΟ ΓΕΝΚΚΗ ΕΚΜΕΣΑΛΕΤΗ 2.363.600,00  

  20.00.00.0009 ΑΠΟΙΕΜΑΣΑ ΑΓΑΙΩΝ ΜΕ ΦΠΑ 09  34.500,00 

  20.00.00.0019 ΑΠΟΙΕΜΑΣΑ ΑΓΑΙΩΝ ΜΕ ΦΠΑ 19  47.300,00 

  20.01.00.0009 ΕΚΡΟΕ ΕΩΣΕΡΚΚΟΤ ΜΕ ΦΠΑ 09  1.134.500,00 

  20.01.00.0019 ΕΚΡΟΕ ΕΩΣΕΡΚΚΟΤ ΜΕ ΦΠΑ 19  1.147.300,00 

31/12/09 *00005 ΩΑ  Γ/Ε     ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΕΠΚΣΡΟΦΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΣΟ ΛΟΓ. ΓΕΝΚΚΗ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ 

  20.95.00.0009 ΕΠΚΣΡΟΦΕ ΑΓΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΩΝ 

ΦΠΑ 9% 

23.070,00  

  20.95.00.0019 ΕΠΚΣΡΟΦΕ ΑΓΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΩΝ 

ΦΠΑ 19% 

63.200,00  

  80.00.00 ΛΟΓΑΡΚΑΜΟ ΓΕΝΚΚΗ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ  86.870,00 

31/12/09 *00006 ΩΑ  Γ/Ε       ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΠΩΛΗΕΩΝ ΣΟ ΛΟΓΑΡ. ΓΕΝΚΚΗ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ 

  70.00.00.0009 ΠΩΛΗ. ΕΩΣΕΡΚΚΟΤ ΧΟΝΔΡ. ΜΕ 09% 2.296.567,94  

  70.00.00.0019 ΠΩΛΗ. ΕΩΣΕΡΚΚΟΤ ΧΟΝΔΡ. ΜΕ 19% 3.183.469,03  

  80.00.00 ΛΟΓΑΡΚΑΜΟ ΓΕΝΚΚΗ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ  5.480.036,97 

31/12/09 *00007 ΩΑ  Γ/Ε      ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΣΕΛ. ΑΠΟΙΕΜΑΣΟ ΣΟ ΛΟΓΑΡ. ΓΕΝΚΚΗ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ 

  20.02.00.0009 ΣΕΛΚΚΟ ΑΠΟΙΕΜΑ ΑΓ. ΕΜΠΟΡ. ΦΠΑ 09% 43.000,00  

  20.02.00.0019 ΣΕΛΚΚΟ ΑΠΟΙΕΜΑ ΑΓ. ΕΜΠΟΡ. ΦΠΑ 19% 74.000,00  

  80.00.00 ΛΟΓΑΡΚΑΜΟ ΓΕΝΚΚΗ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ  117.000,00 

31/12/09 *00008 ΩΑ  Γ/Ε      ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΩΝ ΣΟ ΛΟΓΑΡΚΑΜΟ ΓΕΝΚΚΗ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ 

  80.00.00 ΛΟΓΑΡΚΑΜΟ ΓΕΝΚΚΗ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ 716.950,17  

  60.00.00.0000 ΣΑΚΣΚΚΕ ΑΠΟΔΟΧΕ  481.128,48 

  60.03.00.0000 ΕΡΓΟΔΟΣΚΚΕ ΕΚΦΟΡΕ ΚΚΑ  11.638,32 

  62.03.00.0009 ΔΕΗ ΦΠΑ 9%  39.000,00 

  62.03.00.0019 ΣΗΛΕΦΩΝΚΚΑ- ΣΗΛΕΓΡΑΦΚΚΑ 19%  22.200,00 

  62.04.00.0000 ΕΝΟΚΚΚΟ  120.000,00 

  64.07.03.0019 ΓΡΑΦΚΚΗ ΤΛΗ & ΛΟΚΠΑ ΤΛΚΚΑ 19%  22.000,00 

  64.08.00.0019 ΚΑΤΚΜΑ & ΛΟΚΠΑ ΤΛΚΚΑ ΙΕΡΜ. 19%  7.000,00 

  64.08.01.0000 ΤΛΚΚΑ ΚΑΙΑΡΚΟΣΗΣΑ 0%  1.000,00 

  66.03.02.0001 ΑΠΟΒ. ΦΟΡΣΗΓ. ΑΤΣΟΚ. ΗΚ3214  5.000,00 

  66.03.02.0002 ΑΠΟΒ. ΦΟΡΣΗΓ. ΑΤΣΟΚ. ΗΚ4356  5.200,00 

  66.04.00.0000 ΑΠΟΒ. ΓΡΑΦΕΚΩΝ  600,00 

  66.04.00.0100 ΑΠΟΒ. ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΡΑΦΕΚΟΤ  240,00 

  66.04.03.0000 ΑΠΟΒ. ΗΛΕΚΣΡΟΝΚΚΟΤ ΤΠΟΛΟΓΚΣΗ APPLE  720,00 

  66.04.03.0100 ΑΠΟΒ. ΟΙΟΝΗ Η/Τ  270,00 

  66.04.03.0200 ΑΠΟΒ. ΠΛΗΚΣΡΟΛΟΓΚΟΤ Η/Τ  90,00 

  66.04.09.0000 ΑΠΟΒ. ΚΛΚΜΑΣΚΣΚΚΟΤ SAMSUNG  360,00 

  66.06.17.0000 ΑΠΟΒ. ΛΟΓΚΜ. ΠΡΟΓΡ. ΓΕΝ. ΛΟΓΚ.  267,75 

  66.06.17.0001 ΑΠΟΒ. ΛΟΓΚΜ. ΠΡΟΓΡ.  ΜΚΙΟΔΟΚΑ  235,62 

ΓΕΝΚΚΑ ΤΝΟΛΑ:   8.764.457,14 8.765.457,14 
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 Εγγραφζσ μεταφοράσ αποτελεςμάτων ςτα Αποτελζςματα Χριςεωσ 

Ημερ/νια Α/Α- 

Εγγ 

Παραστ/κο 

Λογαριασμός 

Αιτιολογία 

                   Περιγραφή 

Χρέωση Πίστωση 

31/12/09 *00009 ΩΑ   Α/Χ   ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΟΡΓΑΝΚΚΟΤ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΟ ΣΑ ΜΚΚΣΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

  80.00.00 ΛΟΓΑΡΚΑΜΟ ΓΕΝΚΚΗ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ 2.603.356,80  

  80.01.01 ΜΚΚΣΑ ΑΠΟΣΕΛ. (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΣΑΛ.  2.603.356,80 

31/12/09 *00010 ΩΑ  Α/Χ    ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΩΝ ΜΗ ΠΡΟΔΚΟΡΚΣΚΚΩΝ ΑΠΟΣ/ΣΩΝ ΣΑ ΜΚΚΣΑ ΑΠΟΣΕΛ/ΣΑ 

  80.02.00 ΕΞΟΔΑ ΔΚΟΚΚΗΣΚΚΗ ΛΟΚΣΟΤΡΓΚΑ 650.473,49  

  80.02.02 ΕΞΟΔΑ ΛΟΚΣΟΤΡΓΚΑ ΔΚΑΙΕΗ 66.476,68  

  80.01.01 ΜΚΚΣΑ ΑΠΟΣΕΛ. (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΣΑΛ.  716.950,17 

31/12/09 *00011 ΩΑ  Α/Χ    ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΜΚΚΣΟΤ ΚΕΡΔΟΤ ΣΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΧΡΗΕΩ 

  80.01.01 ΜΚΚΣΑ ΑΠΟΣΕΛ. (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΣΑΛ. 3.320.306,97  

  86.00.00 ΜΚΚΣΑ ΑΠΟΣΕΛ. (ΚΕΡΔΗ Θ ΖΗΜΚΕ) 

ΕΚΜΕΣΑΛ. 

 3.320.306,97 

31/12/09 *00012 ΩΑ  Α/Χ   ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΩΝ ΔΚΟΚΚΗΗ & ΔΚΑΙΕΗ ΣΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΧΡΗΕΩ 

  86.00.02 ΕΞΟΔΑ ΔΚΟΚΚΗΣΚΚΗ ΛΕΚΣΟΤΡΓΚΑ 650.473,49  

  86.00.04 ΕΞΟΔΑ ΛΕΚΣΟΤΡΓΚΑ ΔΚΑΙΕΗ 66.476,68  

  80.02.00 ΕΞΟΔΑ ΔΚΟΚΚΗΣΚΚΗ ΛΕΚΣΟΤΡΓΚΑ  650.473,49 

  80.02.02 ΕΞΟΔΑ ΛΕΚΣΟΤΡΓΚΑ ΔΚΑΙΕΗ  66.476,68 

31/12/09 *00013 ΩΑ  Α/Χ   ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΕΚΣΑΚΣΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΣΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΧΡΗΕΩ 

  81.03.02 ΚΕΡΔΗ ΕΚΠΟΚ. ΜΗΧ-ΣΕΧ. ΕΓΚ. Λ. Μ. ΕΞ 3.489,00  

  86.02.01 ΕΚΣΑΚΣΑ ΚΕΡΔΗ (Λ/81.03)  3.489,00 

31/12/09 *00014 ΩΑ  Α/Χ     ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΜΚΚΣΩΝ ΚΕΡΔΩΝ Ε ΚΑΙΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΕΩ 

  86.00.00 ΜΚΚΣΑ ΑΠΟΣΕΛ. (ΚΕΡΔΗ Θ ΖΗΜΚΕ ) ΕΚΜ. 3.320.306,97  

  86.99 ΚΑΙΑΡΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΧΡΗΗ  3.320.306,97 

31/12/09 *00015 ΩΑ Α/Χ  ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΩΝ ΛΕΚΣΟΤΡΓΚΑ & ΔΚΑΙΕΗ ΣΑ ΚΑΙΑΡΑ ΑΠΟΣΕΛ. ΧΡΗΕΩ 

  86.99 ΚΑΙΑΡΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΧΡΗΕΩ  716.950,17  

  86.00.02 ΕΞΟΔΑ ΔΚΟΚΚΗΣΚΚΗ ΛΕΚΣΟΤΡΓΚΑ  650.473,49 

  86.00.04 ΕΞΟΔΑ ΛΕΚΣΟΤΡΓΚΑ ΔΚΑΙΕΗ  66.476,68 

31/12/09 *00016 ΩΑ  Α/Χ  ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΕΚΣΑΚΣΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΣΑ ΚΑΙΑΡΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΧΡΗΕΩ 

  86.02.01 ΕΚΣΑΚΣΑ ΚΕΡΔΗ (Λ/81.03) 3.489,00  

  86.99 ΚΑΙΑΡΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΧΡΗΕΩ  3.489,00 

Γενικά ύνολα:   11.401.799,25 11.401.799,25 
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 Εγγραφζσ Διάκεςθσ Αποτελεςμάτων 

Ημερ/νια Α/Α- Εγγ Παραστ/κο 

Λογαριασμός 

Αιτιολογία 

                 Περιγραφή 

Χρέωση Πίστωση 

31/12/09 *00017 ΩΑ  Δ/Α   ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΚΑΙΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ Ε ΔΚΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ 

  86.99 ΚΑΙΑΡΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΧΡΗΗ 2.606.845,80  

  88.00 ΚΑΙΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΗ  2.606.845,80 

31/12/09 *00018 ΩΑ  Δ/Α   ΠΡΟΔΚΟΡΚΜΟ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΧΡΗΗ ΠΡΟ ΔΚΑΙΕΗ 

  88.00 ΚΑΙΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΗ 2.606.845,80  

  88.08.00 ΦΟΡΟ ΕΚΟΔΗΜΑΣΟ  863.517,67 

  88.99 ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΔΚΑΙΕΗ  1.743.328,13 

31/12/09 *00019 ΩΑ  Δ/Α    ΚΑΣΑΛΟΓΚΜΟ ΦΟΡΟΤ ΕΚΟΔΗΜΑΣΟ 

  88.08.00 ΦΟΡΟ ΕΚΟΔΗΜΑΣΟ 863.517,67  

  54.07.00 ΦΟΡΟ ΕΚΟΔΗΜ. ΦΟΡΟΛ. ΚΕΡΔΩΝ  863.517,67 

31/12/09 *00020 ΩΑ  Δ/Α  ΔΚΑΝΟΜΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΤ 

  88.99 ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΔΚΑΙΕΗ 1.743.328,13  

  41.02.00 ΣΑΚΣΚΚΟ ΑΠΟΙΕΜΑΣΚΚΟ  87.166,41 

  41.05 ΕΚΣΑΚΣΑ ΑΠΟΙΕΜΑΣΑ  53.325,26 

  42.00 ΤΠΟΛΟΚΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΚ ΝΕΩΝ  952.389,07 

  53.01.01 ΠΡΩΣΟ ΜΕΡΚΜΑ ΠΛΗΡΩΣΕΟ  579.656,60 

  53.01.02 ΠΡΟΙΕΣΟ ΜΕΡΚΜΑ ΠΛΗΡΩΣΕΟ  60.790,79 

  53.08.01 ΑΜΟΚΒΕ Δ..  10.000,00 

Γενικά Σφνολα:   7.820.537,40 7.820.537,40 

 

Ο φόροσ ειςοδιματοσ προκφπτει από τθ διλωςθ φορολογίασ ειςοδιματοσ 

που κα παρουςιαςτεί παρακάτω. Επίςθσ, θ διανομι αποτελζςματοσ ζχει γίνει με 

βάςθ όςα προαναφζρκθκαν ςτθν αρχι τθσ παραγράφου 13.2. 
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 Ραρουςίαςθ Οριςτικοφ Ιςοηυγίου για τισ εγγραφζσ κλειςίματοσ Ιςολογιςμοφ 
ΟΙΣΤΙΚΟ ΙΣΟΗΥΓΙΟ ΓΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31/12/09 

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΣ 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΥ ΥΡΟΛΟΙΡΑ 
ΧΕΩΣΘ ΡΙΣΤΩΣΘ 

1 13.02.00.0001 ΦΟΤΘΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΘΤΟ ΜΕ Α. ΚΥΚΛ. ΘΚ3214 25.000,00  
2 13.02.00.0002 ΦΟΤΘΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΘΤΟ ΜΕ Α. ΚΥΚΛ. ΘΚ3456 26.000,00  
3 13.99.02.0001 ΑΡΟΣΒΕΣΜΕΝΟ ΦΟΤΘΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΘΤΟ ΜΕ Α.ΚΥΚΛ. ΘΚ3214  5.000,00 
4 13.99.02.0002 ΑΡΟΣΒΕΣΜΕΝΟ ΦΟΤΘΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΘΤΟ ΜΕ Α.ΚΥΚΛ. ΘΚ3456  5.200,00 
5 14.00.00.0000 ΓΑΦΕΙΟ (ΤΕΜΑΧΙΑ3) 3.000,00  
6 14.00.01.0000 ΚΑΕΚΛΕΣ ΓΑΦΕΙΟΥ (ΤΕΜΑΧΙΑ 3) 1.200,00  
7 14.03.00.0000 ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΘΣ APPLE (ΤΕΜΑΧΙΑ 3) 2.400,00  
8 14.03.01.0000 ΟΘΟΝΘ Θ/Υ 14ΙΝΤΣΩΝ (ΤΕΜΑΧΙΑ 3) 900,00  
9 14.03.02.0000 ΡΛΘΚΤΟΛΟΓΙΟ Θ/Υ (ΤΕΜΑΧΙΑ 3) 300,00  

10 14.09.00.0000 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ SAMSUNG (ΤΕΜΑΧΙΑ 2) 1.200,00  
11 14.99.00.0000 ΑΡΟΣΒΕΣΜΕΝΟ ΓΑΦΕΙΟ (ΤΕΜΑΧΙΑ 3)  600,00 
12 14.99.00.0001 ΑΡΟΣΒΕΣΜΕΝΕΣ ΚΑΕΚΛΕΣ ΓΑΦΕΙΟΥ  240,00 
13 14.99.03.0000 ΑΡΟΣΒΕΣΜΕΝΟΣ Θ/Υ APPLE  720,00 
14 14.99.03.0100 ΑΡΟΣΒΕΣΜΕΝΘ ΟΘΟΝΘ Θ/Υ 14ΙΝΤΣΩΝ  270,00 
15 14.99.03.0200 ΑΡΟΣΒΕΣΜΕΝΟ ΡΛΘΚΤΟΛΟΓΙΟ Θ/Υ  90,00 
16 14.99.09.0000 ΑΡΟΣΒΕΣΜΕΝΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ SAMSUNG  360,00 
17 16.17.00.0000 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΓΕΝ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ 892,50  
18 16.17.00.0001 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 785,40  
19 16.99.17.0000 ΑΡΟΣΒΕΣΜΕΝΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΓΕΝ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ  267,75 
20 16.99.17.0001 ΑΡΟΣΒΕΣΜΕΝΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ  235,62 
21 20.02.00.0009 ΤΕΛΙΚΟ ΑΡΟΘΕΜΑ ΕΜΡΟΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΦΡΑ 9% 43.000,00  
22 20.02.00.0019 ΤΕΛΙΚΟ ΑΡΟΘΕΜΑ ΕΜΡΟΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΦΡΑ 19% 74.000,00  
23 30.00.00.0000 ΡΑΡΑΔΑΚΘΣ ΓΙΩΓΟΣ 15.000,00  
24 30.00.00.0001 ΞΕΡΑΡΑΔΑΚΘΣ ΑΙΣΤΕΙΔΘΣ 35.000,00  
25 30.00.00.0002 ΣΙΜΩΝΑΚΘΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 120.000,00  
26 30.00.00.0003 ΚΑΣΑΝΑΚΘ ΜΑΙΑ 21.500,00  
27 30.00.00.0004 ΜΑΑΓΚΑΚΘ ΑΙΚΑΤΕΙΝΘ 49.000,00  
28 30.00.00.0005 ΑΝΔΟΟΥΛΑΚΘΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 80.000,00  
29 30.00.00.0006 ΡΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 25.900,00  
30 30.00.00.0007 ΜΑΥΟΦΟΑΚΘΣ ΕΜΜΑΝΟΥΘΛ 40.000,00  
31 30.00.00.0008 ΡΑΡΑΗΟΓΛΟΥ ΜΑΙΝΑ 69.700,00  
32 30.00.00.0009 ΔΘΜΘΤΑΚΘΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 37.000,00  
33 33.90.00.0000 ΕΡΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΡΑΚΤΕΕΣ ΜΕΤΑΧΟΝΟΛΟΓΙΜΕΝΕΣ 389.000,00  
34 36.00.54.0005 ΤΕΛΘ ΚΥΚΛΟΦΟΙΑΣ ΕΡΟΜΕΝΘΣ ΧΘΣΘΣ 2.000,00  
35 38.00.00.0000 ΤΑΜΕΙΟ 123.765,40  
36 38.03.00.0000 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 2.019.992,62  
37 40.00.00.0000 ΚΑΤΑΒΕΒΛΘΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  77.000,00 
38 41.02.00 ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΡΟΘΕΜΑΤΙΚΟ  87.166,41 
39 41.05 ΕΚΤΑΚΤΟ ΑΡΟΘΕΜΑΤΙΚΟ  53.325,26 
40 42.00 ΥΡΟΛΟΙΡΟ ΚΕΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ  952.389,07 
41 50.00.00.0000 COCA COLA ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΕΤ. ΕΜΦΙΑΛ. Α.Ε.  92.300,00 
42 50.00.00.0001 ΒΙΟ-ΛΕΝ Α.Ε.  31.000,00 
43 50.00.00.0002 ΚΟΥΓΙΟΣ Ρ.Α.Ε.Β.Ε  26.700,00 
44 50.00.00.0003 ΚΥΙΑΚΟΥΛΘΣ ΦΙΛΙΡΡΟΣ Ε.Ρ.Ε  17.000,00 
45 50.00.00.0004 ΣΑΑΓΙΑΣ Χ. ΑΝΤΩΝΘΣ  29.750,00 
46 50.00.00.0005 ΤΣΙΤΣΑΘΣ ΙΩΑΝΝΘΣ  34.908,00 
47 50.00.00.0006 ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΘΣ ΙΑΚΩΒΟΣ  46.202,00 
48 50.00.00.0007 SILLAS A.E.  69.240,00 
49 50.00.00.0008 ELEMENTS A.E.  69.682,00 
50 50.00.00.0009 ΧΑΙΔΘΜΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.  3.737,00 
51 53.00.00.0000 ΑΡΟΔΟΧΕΣ ΡΛΘΩΤΕΕΣ  34.563.83 
52 53.01.01 ΡΩΤΟ ΜΕΙΣΜΑ ΡΛΘΩΤΕΟ  579.656,60 
53 53.01.02 ΡΟΣΘΕΤΟ ΜΕΙΣΜΑ ΡΛΘΩΤΕΟ  60.790,79 
54 53.08.01 ΑΜΟΙΒΕΣ Δ.Σ.  10.000,00 
55 53.90.00.0000 ΕΡΙΤΑΓΕΣ ΡΛΘΩΤΕΕΣ ΜΕΤΑΧΟΝΟΛΟΓΘΜΕΝΕΣ  43.750,00 
56 54.00.01.0019 ΦΡΑ ΡΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 19% 318,80  
57 54.00.02.0009 ΦΡΑ ΑΓΟΩΝ ΕΜΡΟΕΥΜΑΤΩΝ 9% 2.120,00  
58 54.00.02.0019 ΦΡΑ ΑΓΟΩΝ ΕΜΡΟΕΥΜΑΤΩΝ 19% 4.350,00  
59 54.00.06.0009 ΦΡΑ ΔΑΡΑΝΩΝ 9% 1.485,00  
60 54.00.06.0019 ΦΡΑ ΔΑΡΑΝΩΝ 19% 9.748,00  
61 54.00.07.0009 ΦΡΑ ΡΩΛΘΣΕΩΝ ΕΜΡΟΕΥΜΑΤΩΝ 9%  4.756,00 
62 54.07.00.0019 ΦΡΑ ΡΩΛΘΣΕΩΝ ΕΜΡΟΕΥΜΑΤΩΝ 195  6.973,00 
63 54.03.00.0000 ΦΟΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ  1.937,90 
64 54.07.00 ΦΟΟΣ ΕΙΣΟΔΘΜΑΤΟΣ ΦΟΟΛΟΓΙΤΕΩΝ ΚΕΔΩΝ  863.517,67 
65 55.00.00.0000 ΙΚΑ  15.228,82 

  ΣΥΝΟΛΑ 3.224.557,72 3.224.557,72 
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 Εγγραφζσ Κλειςίματοσ Ιςολογιςμοφ 
AVILO A.E.                                                                                                                                                                   ΕΛΚΔΑ   001 

Κατάσταση Κινήσεων 31/12/09 έως 31/12/09 

Ημερ/νια Α/Α- Εγγ Παραστ/κο 

Λογαριασμός 

Αιτιολογία  

              Περιγραφή 

Χρέωση Πίστωση 

31/12/09 *00021 ΩΛ  ΚΟΛΟΓ.   ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΦΟΡΣΗΓΩΝ ΑΤΣΟΚ. Ε ΛΟΓ. ΚΟΛΟΓΚΜΟ ΚΛΕΚΚΜΑΣΟ 

  89.01 ΚΟΛΟΓΚΜΟ ΚΛΕΚΚΜΑΣΟ ΧΡΗΗ 40.800,00  

  13.02.00.0001 ΦΟΡΣΗΓΟ ΑΤΣΟΚΚΝΗΣΟ ΗΚ3214  25.000,00 

  13.02.00.0002 ΦΟΡΣΗΓΟ ΑΤΣΟΚΚΝΗΣΟ ΗΚ3456  26.000,00 

  13.99.02.0001 ΑΠΟΒΕΜ. ΦΟΡΣΗΓΟ ΑΤΣΟΚ. ΗΚ3214 5.000,00  

  13.99.02.0002 ΑΠΟΒΕΜ. ΦΟΡΣΗΓΟ ΑΤΣΟΚ. ΗΚ3456 5.200,00  

31/12/09 *00022 ΩΛ  ΚΟΛΟΓ.   ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΕΠΚΠΛΩΝ & Λ. ΕΞΟΠΛΚΜΟΤ Ε ΛΟΓ. ΚΟΛΟΓΚΜΟ ΚΛΕΚΚΜΑΣΟ 

  89.01 ΚΟΛΟΓΚΜΟ ΚΛΕΚΚΜΑΣΟ 6.720,00  

  14.00.00.0000 ΓΡΑΦΕΚΟ  3.000,00 

  14.00.01.0000 ΚΑΡΕΚΛΕ ΓΡΑΦΕΚΟΤ  1.200,00 

  14.03.00.0000 ΗΛΕΚΣΡΟΝΚΚΟ ΤΠΟΛΟΓΚΣΗ APPLE  2.400,00 

  14.03.01.0000 ΟΙΟΝΗ Η/Τ 14ΚΝΣΩΝ  900,00 

  14.03.02.0000 ΠΛΗΚΣΡΟΛΟΓΚΟ Η/Τ  300,00 

  14.09.00.0000 ΚΛΚΜΑΣΚΣΚΚΟ SAMSUNG  1.200,00 

  14.99.00.0000 ΑΠΟΒΕΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΚΟ 600,00  

  14.99.00.0001 ΑΠΟΒΕΜΕΝΕ ΚΑΡΕΚΛΕ ΓΡΑΦΕΚΟΤ 240,00  

  14.99.03.0000 ΑΠΟΒΕΜΕΝΟ Η/Τ APPLE 720,00  

  14.99.03.0100 ΑΠΟΒΕΜΕΝΗ ΟΙΟΝΗ Η/Τ 14ΚΝΣΩΝ 270,00  

  14.99.03.0200 ΑΠΟΒΕΜΕΝΟ ΠΛΗΚΣΡΟΛΟΓΚΟ Η/Τ 90,00  

  14.99.09.0000 ΑΠΟΒΕΜΕΝΟ ΚΛΚΜΑΣΚΣΚΚΟ SAMSUNG 360,00  

31/12/09 *00023 ΩΛ  ΚΟΛΟΓ.   ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΑΩΜΑΣΩΝ ΑΚΚΝΗΣΟΠΟΚΗΕΩΝ Ε ΛΟΓ. ΚΟΛΟΓΚΜΟΤ ΚΛΕΚΚΜΑΣΟ 

  89.01 ΚΟΛΟΓΚΜΟ ΚΛΕΚΚΜΑΣΟ ΧΡΗΗ 1.174,50  

  16.17.00.0000 ΛΟΓΚΜΚΚΟ ΠΡΟΓ. UNION ΓΕΝ. ΛΟΓΚΣΚΚΗ  892,50 

  16.17.00.0001 ΛΟΓΚΣΚΚΟ ΠΡΟΓ. UNION ΜΚΙΟΔΟΚΑ  785,40 

  16.99.17.0000 ΑΠΟΒΕΜΕΝΟ ΛΟΓΚΜ. ΠΡΟΓ. ΓΕΝ. ΛΟΓΚΣΚΚΗ 267,75  

  16.99.17.0001 ΑΠΟΒΕΜΕΝΟ ΛΟΓΚΜ. ΠΡΟΓ. ΜΚΙΟΔΟΚΑ 235,62  

31/12/09 *00024 ΩΛ  ΚΟΛΟΓ.    ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΣΕΛΚΚΟΤ ΑΠΟΙΕΜΑΣΟ Ε ΛΟΓ. ΚΟΛΟΓΚΜΟ ΚΛΕΚΚΜΑΣΟ 

  89.01 ΚΟΛΟΓΚΜΟ ΚΛΕΚΚΜΑΣΟ ΧΡΗΗ 117.000,00  

  20.02.00.0009 ΣΕΛΚΚΟ ΑΠΟΙΕΜΑΣΚΚΟ ΑΓ. ΕΜΠΟΡ. ΦΠΑ 9%  43.000,00 

  20.02.00.0019 ΣΕΛΚΚΟ ΑΠΟΙΕΜΑΣΚΚΟ ΑΓ. ΕΜΠΟΡ. ΦΠΑ 19%  74.000,00 

31/12/09 *00025 ΩΛ ΚΟΛΟΓ.    ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΠΕΛΑΣΩΝ Ε ΛΟΓ. ΚΟΛΟΓΚΜΟ ΚΛΕΚΚΜΑΣΟ 

  89.01 ΚΟΛΟΓΚΜΟ ΚΛΕΚΚΜΑΣΟ ΧΡΗΗ 493.100,00  

  30.00.00.0000 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΓΚΩΡΓΟ  15.000,00 

  30.00.00.0001 ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΡΚΣΕΚΔΗ  35.000,00 

  30.00.00.0002 ΚΜΩΝΑΚΗ ΣΕΛΚΟ  120.000,00 

  30.00.00.0003 ΚΡΑΑΝΑΚΗ ΜΑΡΚΑ  21.500,00 

  30.00.00.0004 ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ ΑΚΚΑΣΕΡΚΝΗ  49.000,00 

  30.00.00.0005 ΑΝΔΡΟΤΛΑΚΗ ΕΤΑΓΓΕΛΟ  80.000,00 

  30.00.00.0006 ΠΑΠΑ ΚΩΝΣΑΝΣΚΝΟ  25.900,00 

  30.00.00.0007 ΜΑΤΡΟΦΟΡΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ  40.000,00 

  30.00.00.0008 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΤ ΜΑΡΚΝΑ  69.700,00 

  30.00.00.0009 ΔΗΜΗΣΡΑΚΗ ΑΝΣΩΝΗ  37.000,00 

31/12/09 *00026 ΩΛ  ΚΟΛΟΓ.    ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΕΠΚΣΑΓΩΝ ΕΚΠΡΑΚΣΕΩΝ Ε ΛΟΓ. ΚΟΛΟΓΚΜΟ ΚΛΕΚΚΜΑΣΟ 

  89.01 ΚΟΛΟΓΚΜΟ ΚΛΕΚΚΜΑΣΟ ΧΡΗΗ 389.000,00  

  33.90.00.0000 ΕΠΚΣΑΓΕ ΕΚΠΡΑΚΣΕΕ ΜΕΣΑΧΡΟΝΟΛΟΓΗΜΕΝΕ  389.000,00 

31/12/09 *00027 ΩΛ  ΚΟΛΟΓ.    ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΜΕΣΑΒΑΣΚΚΩΝ ΛΟΓΑΡΚΑΜΩΝ Ε ΛΟΓ. ΚΟΛΟΓΚΜΟ ΚΛΕΚΚΜΑΣΟ 

  89.01 ΚΟΛΟΓΚΜΟ ΚΛΕΚΚΜΑΣΟ ΧΡΗΗ 2.000,00  

  36.00.54.0005 ΣΕΛΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΚΑ ΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΗ  2.000,00 
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31/12/09 *00028 ΩΛ  ΚΟΛΟΓ.    ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΣΚΚΩΝ ΔΚΑΙΕΚΜΩΝ Ε ΛΟΓ. ΚΟΛΟΓΚΜΟ ΚΛΕΚΚΜΑΣΟ 

  89.01 ΚΟΛΟΓΚΜΟ ΚΛΕΚΚΜΑΣΟ ΧΡΗΗ 2.143.758,02  

   ΣΑΜΕΚΟ  123.765,40 

   ΚΑΣΑΙΕΕΚ ΟΨΕΩ  2.019.992,62 

31/12/09 *00029 ΩΛ  ΚΟΛΟΓ.    ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΚΕΦΑΛΑΚΩΝ ΚΑΚ ΑΠΟΙΕΜΑΣΚΚΩΝ Ε  ΛΟΓ. ΚΟΛΟΓΚΜΟ ΚΛΕΚΚΜΑΣΟ 

  89.01 ΚΟΛΟΓΚΜΟ ΚΛΕΚΚΜΑΣΟ ΧΡΗΗ  1.169.880,74 

  40.00.00.0000 ΚΑΣΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ ΜΕΣΟΧΚΚΟ ΚΕΦΑΛΑΚΟ 77.000,00  

  41.02.00 ΣΑΚΣΚΚΟ ΑΠΟΙΕΜΑΣΚΚΟ 87.166,41  

  41.05 ΕΚΣΑΚΣΑ ΑΠΟΙΕΜΑΣΚΚΑ 53.325,26  

  42.00 ΤΠΟΛΟΚΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΚ ΝΕΟΝ 952.389,07  

31/12/09 *00030 ΩΛ  ΚΟΛΟΓ.    ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΙΕΤΣΩΝ Ε ΛΟΓ. ΚΟΛΟΓΚΜΟ ΚΛΕΚΚΜΑΣΟ 

  89.01 ΚΟΛΟΓΚΜΟ ΚΛΕΚΚΜΑΣΟ ΧΡΗΗ  420.519,00 

  50.00.00.0000 COCA COLA ΕΛΛΗΝ. ΕΣ. ΕΜΦΚΑΛ. Α.Ε. 92.300,00  

  50.00.00.0001 ΒΚΟ-ΛΕΜ Α.Ε. 31.000,00  

  50.00.00.0002 ΚΟΤΓΚΟ Π. Α.Ε.Β.Ε. 26.700,00  

  50.00.00.0003 ΚΤΡΚΑΚΟΤΛΗ ΦΚΛΚΠΠΟ Ε.Π.Ε. 17.000,00  

  50.00.00.0004 ΑΡΑΓΚΑ Χ. ΑΝΣΩΝΚΟ 29.750,00  

  50.00.00.0005 ΣΚΣΑΡΗ ΚΩΑΝΝΗ 34.908,00  

  50.00.00.0006 ΓΚΑΝΝΑΚΑΚΗ ΚΑΚΩΒΟ 46.202,00  

  50.00.00.0007 SILLAS Ε.Π.Ε. 69.240,00  

  50.00.00.0008 ELEMENTS A.E. 69.682,00  

  50.00.00.0009 ΧΑΡΚΔΗΜΟ & ΚΑ Ο.Ε. 3.737,00  

31/12/09 *00031 ΩΛ  ΚΟΛΟΓ.    ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΠΚΣΩΣΩΝ Ε ΛΟΓ. ΚΟΛΟΓΚΜΟ ΚΛΕΚΚΜΑΣΟ 

  89.01 ΚΟΛΟΓΚΜΟ ΚΛΕΚΚΜΑΣΟ ΧΡΗΗ  728.761,22 

  53.00.00.0000 ΑΠΟΔΟΧΕ ΠΛΗΡΩΣΕΕ 34.563,83  

  53.01.01 ΠΡΩΣΟ ΜΕΡΚΜΑ ΠΛΗΡΩΣΕΟ 579.656,60  

  53.01.02 ΠΡΟΙΕΣΟ ΜΕΡΚΜΑ ΠΛΗΡΩΣΕΟ 60.790,79  

  53.08.01 ΑΜΟΚΒΕ Δ.. 10.000,00  

  53.90.00.0000 ΕΠΚΣΑΓΕ ΠΛΗΡΩΣΕΕ ΜΕΣΑΧΡΟΝΟΛ. 43.750,00  

31/12/09 *00032 ΩΛ  ΚΟΛΟΓ.    ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ- ΦΟΡΟΚ Ε ΛΟΓ. ΚΟΛΟΓΚΜΟ ΚΛΕΚΚΜΑΣΟ 

  89.01 ΚΟΛΟΓΚΜΟ ΚΛΕΚΚΜΑΣΟ ΧΡΗΗ  859.162,77 

  54.00.01.0019 ΦΠΑ ΠΑΓΚΩΝ ΣΟΚΧΕΚΩΝ 19%  318,80 

  54.00.02.0009 ΦΠΑ ΑΓΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΩΝ 9%  2.120,00 

  54.00.02.0019 ΦΠΑ ΑΓΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΩΝ 19%  4.350,00 

  54.00.06.0009 ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ- ΕΞΟΔΩΝ 9%  1.485,00 

  54.00.06.0019 ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ- ΕΞΟΔΩΝ 19%  9.748,00 

  54.00.07.0009 ΦΠΑ ΠΩΛΗΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΩΝ 9% 4.756,00  

  54.00.07.0019 ΦΠΑ ΠΩΛΗΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΩΝ 19% 6.973,00  

  54.03.00.0000 ΦΟΡΟ ΜΚΙΩΣΩΝ ΤΠΗΡΕΚΩΝ 1.937,90  

  54.07.00 ΦΟΡΟ ΕΚΟΔΗΜ. ΦΟΡΟΛ. ΚΕΡΔΩΝ 863.517,67  

31/12/09 *00033 ΩΛ  ΚΟΛΟΓ.    ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ ΚΚΑ Ε ΛΟΓ. ΚΟΛΟΓΚΜΟ ΚΛΕΚΚΜΑΣΟ 

  89.01 ΚΟΛΟΓΚΜΟ ΚΛΕΚΚΜΑΣΟ ΧΡΗΗ  15.228,82 

  55.00.00.0000 ΚΚΑ 15.228,82  

Γενικά ύνολα:  6.418.110,27 6.418.110,27 
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13.2.7  Σφνταξθ Λογαριαςμοφ Γενικισ Εκμετάλλευςθσ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΘΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΑΥΣΘΣ (Λ/80) 31θσ  ΔΕΚΕΜΒΙΟΥ 

2009 

 
ΧΕΩΣΘ                                                                            ΡΙΣΤΩΣΘ 

1. Αποκζματα Ενάρξεωσ Χριςθσ 1. Ρωλιςεισ  

20  Εμπορεφματα                                  81.800,00 70  Εμπορεφματα   5.480.036,97     

5.480.036,97 2.  Αγορζσ Χριςθσ  

20 Εμπορεφματα                              2.281.800,00  

20.95 Επιςτροφζσ Εμπορευμάτων      -86.870,00        2.176.730,00  

3. Μείον: Αποκζματα Τζλουσ Χριςθσ  

20  Εμπορεφματα                               - 117.000,00         -117.000,00  

4. Οργανικά Ζξοδα  

60  Αμοιβζσ και Ζξοδα προςωπικοφ     492.766,80  

62  Ραροχζσ Τρίτων                             181.200,00  

64 Διάφορα Ζξοδα                                 30.000,00  

66  Αποςβζςεισ                                      12.983,37          716.950,17  

  

80 Λογαριαςμόσ Εκμετάλλευςθσ                                    2.603.356,80  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 
 

13.2.8  Σφνταξθσ Κατάςταςθσ Αποτελεςμάτων Χριςεωσ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΘΣΕΩΣ (Λ/86) 

31θσ ΔΕΚΕΜΒΙΟΥ 2009 

Ι.  Αποτελζςματα Εκμετάλλευςθσ 

              Κφκλοσ Εργαςιϊν (Ρωλιςεισ)                                  5.480.036,97 

Μείον: Κόςτοσ Ρωλθκζντων                                                  2.159.730,00 

Μικτά Αποτελζςματα Εκμετάλλευςθσ(κζρδθ ι ηθμίεσ)                              3.320.306,97 

 

Μείον:  1. Ζξοδα Διοικθτικισ Λειτουργίασ                              650.473,49 

             2. Ζξοδα Λειτουργίασ Διάκεςθσ                                   66.476,68 

Μικτά Αποτελζςματα Εκμετάλλευςθσ                                                       2.603.356,80 

 

ΙΙ.  Ζκτακτα Αποτελζςματα 

       1. Ζκτακτα κζρδθ                                                                  3.489,00 

Οργανικά και Ζκτακτα αποτελζςματα                                                        2.606.845,80 

Μείον: Αποςβζςεισ Ραγίων Στοιχείων                                      12.983,37 

     Μείον: Οι από αυτζσ ενςωματ. Στο λειτουργικό κόςτοσ      12.983,37 

Κακαρά Αποτελζςματα Ρρο Φόρων                                                           2.606.845,80 

Μείον:  Φόροσ Ειςοδιματοσ                                                    863.517,67 

Κακαρά Κζρδθ προσ Διάκεςθ                                                                     1.743.328,1 

 

 

 

13.2.9  Σφνταξθ Ρίνακα Διάκεςθσ Αποτελεςμάτων 
ΡΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΘΣ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

  
Κακαρά Κζρδθ Χριςεωσ Ρρο Φόρων 2.606.845,80 

Μείον: Φόρο Ειςοδιματοσ    863.517,67 

Κακαρά Κζρδθ Ρροσ Διάκεςθ 1.743.328,13 

  
Θ Διάκεςθ των Κερδϊν γίνεται ωσ εξισ:  

Τακτικό Αποκεματικό (5%)     87.166,41 

Α’ Μζριςμα  (35%)   579.656,60 

Αμοιβζσ Δ.Σ.     10.000,00 

Ζκτακτο Αποκεματικό (5%)      53.325,26 

Β’ Μζριςμα (6%)      60.790,79 

Υπόλοιπο Κερδϊν Εισ Νζον    952.389,07 

ΣΥΝΟΛΟ 1.743.328,13 
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13.2.10  Σφνταξθ Ιςολογιςμοφ 
‘’AVILO AE’’ 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31
θσ

 ΔΕΚΕΜΒΙΟΥ 2009, 4
θ
 ΕΤΑΙΙΚΘ ΧΘΣΘ (1 ΙΑΝΟΥΑΙΟΥ – 31 ΔΕΚΕΜΒΙΟΥ 2009) 

ΕΝΕΓΘΤΙΚΟ     ΡΑΘΘΤΙΚΟ 

 ΑΞΙΑ 

ΚΤΘΣΕΩΣ 

ΑΡΟΣΒΕΣ

ΕΙΣ 

ΑΝΑΡΟΣΒΕΣΤ

Θ ΑΞΙΑ 

  

Γ. ΡΑΓΙΟ ΕΝΕΓΘΤΙΚΟ Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

Ι. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΘΤΟΡΟΙΘΣΕΙΣ Ι. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

1. Λογιςμικά 

Ρρογράμματα 

1.677,00 503,37 1.174,53 1. Καταβεβλθμζνο Μ.Κ.  77.000,00 

ΙΙ.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΘΤΟΡΟΙΘΣΕΙΣ (1.540μτχ των 50,00 ζκαςτθ) 

1. Μεταφορικά Μζςα 51.000,00 10.200,00 40.800,00  77.000,00 

2. Ζπιπλα & Λοιπόσ  

Εξοπλιςμόσ 9.000,00 2.280,00 6.720,00 

 61.677,90 12.983,37 48.694,53 IV. ΑΡΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΡΑΓΙΟΥ ΕΝΕΓΘΤΙΚΟΥ 48.694,53 1. Τακτικό Αποκεματικό 87.166,41 

 2. Ζκτακτο Αποκεματικό 53.325,26 

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΟΥΝ ΕΕΓΘΤΙΚΟ  140.401,67 

Ι. ΑΡΟΘΕΜΑΤΑ  

1. Εμπορεφματα   117.000,00 V. ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ 

   117.000,00 Υπόλοιπο Κερδϊν Εισ Νζον 952.389,07 

ΙΙ. ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ      

1. Ρελάτεσ   493.100,00 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1.169.880,74 

2. Γραμμάτια Ειςπρακτζα   389.000,00   

   882.100,00 Γ. ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ  

IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΙΙ. ΒΑΧΥΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ 

1.Ταμείο   123.765,40 1. Ρρομθκευτζσ 420.519,00 

2. Κατακζςεισ Πψεωσ   2.019.992,62 2. Γραμμάτια Ρλθρωτζα 43.750,00 

   2.143.758.02 5. Υποχρεϊςεισ ςε Φόρουσ-Τζλθ 859.162,77 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΟΥΝ ΕΝΕΓΘΤΙΚΟΥ 3.142.858.02 6. Αςφαλιςτικοί Οργανιςμοί 15.228,82 

    10.Μερίςματα Ρλθρωτζα 640.447,39 

    11.Ριςτωτζσ Διάφοροι 44.563,83 

    ΣΥΝΟΛΟ ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ 2.023.671,8

1 Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΓΘΤΙΚΟΥ   

1. Ζξοδα Επόμενθσ χριςεωσ 2.000,00   

   2.000,00   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΓΘΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε) 3.193.552,55 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΡΑΘΘΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ) 3.193.552,55 
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13.2.11. Σφνταξθ Ρροςαρτιματοσ 

ΣΥΝΟΡΤΙΚΟ ΡΟΣΑΤΘΜΑ 
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΘΣ ΕΤΑΙΕΙΑΣ “AVILO A.E.” 

ΤΘΣ 31θσ ΔΕΚΕΜΒΙΟΥ 2009 
(βάςθ των διατάξεων τθσ παρ. 2 του άρκρου 43α 

του Κ.Ν. 2190/1920, όπωσ ιςχφει) 
Ραρ. 1. Σφντομθ κατάρτιςθ και δομι των οικονομικϊν καταςτάςεων – παρεκκλίςεισ που ζγιναν 
χάριν τθσ αρχισ τθσ πραγματικισ εικόνασ.  
α. Άρκρο 42α παρ. 3: Ραρζκκλιςθ από τισ ςχετικζσ διατάξεισ περί καταρτίςεωσ των ετιςιων 
οικονομικϊν καταςτάςεων, που κρίκθκε απαραίτθτθ για τθν εμφάνιςθ, με απόλυτθ ςαφινεια, τθσ 
πραγματικισ εικόνασ που απαιτεί θ διάταξθ τθσ παρ. 2 του άρκρου αυτοφ. Δεν ζγινε  
β. Άρκρο 42β παρ. 1: Ραρζκκλιςθ από τθν αρχι του αμετάβλθτου τθσ δομισ και μορφισ εμφανίςεωσ 
του Ιςολογιςμοφ και του λογαριαςμοφ «αποτελζςματα χριςεωσ». Δεν ζγινε  
γ. Άρκρο 42β παρ. 2: Καταχϊρθςθ ςτον προςιδιάηοντα λογαριαςμό ςτοιχείου ςχετιηομζνου με 
περιςςότερουσ υποχρεωτικοφσ λογαριαςμοφσ. Δεν ςυνζτρεξε τζτοια περίπτωςθ  
δ. Άρκρο 42β παρ. 3: Ρροςαρμογι ςτθ δομι και ςτουσ τίτλουσ των λογαριαςμϊν με αραβικι 
αρίκμθςθ, όταν θ ειδικι φφςθ τθσ επιχείρθςθσ το απαιτεί. Δεν ςυνζτρεξε τζτοια περίπτωςθ  
ε. Άρκρο 42β παρ. 4: Συμπτφξεισ λογαριαςμϊν του Ιςολογιςμοφ που αντιςτοιχοφν ςε αραβικοφσ 
αρικμοφσ, για τισ οποίεσ ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ τθσ διατάξεωσ αυτισ. Δεν ζγινε  
ςτ. Άρκρο 42β παρ. 5: Αναμορφϊςεισ κονδυλίων προθγουμζνθσ χριςεωσ για να καταςτοφν ομοειδι 
και ςυγκρίςιμα με τα αντίςτοιχα κονδφλια τθσ κλειομζνθσ χριςεωσ. Δεν χρειάςτθκε να γίνουν  
Ραρ. 2. Αποτίμθςθ περιουςιακϊν ςτοιχείων  
α. Άρκρο 43α παρ. 1 εδάφ. α: Μζκοδοι αποτιμιςεωσ των περιουςιακϊν ςτοιχείων και υπολογιςμοφ 
των αποςβζςεων, κακϊσ και των προβλζψεων για υποτιμιςεισ τουσ. 1. Τα πάγια περιουςιακά 
ςτοιχεία αποτιμικθκαν ςτθν αξία τθσ τιμισ κτιςεωσ ι του κόςτουσ ιδιοκαταςκευισ τουσ ι τθσ 
αναπροςαρμοςμζνθσ με βάςθ ειδικό νόμο αξίασ τουσ, θ οποία είναι προςαυξθμζνθ με τθν αξία των 
προςκθκϊν και βελτιϊςεων και μειωμζνθ με τισ προβλεπόμενεσ από τον νόμο αποςβζςεισ. 2. Τα 
από αγορά προερχόμενα αποκζματα (εμπορεφματα, πρϊτεσ φλεσ, αναλϊςιμα κ.λπ.) αποτιμικθκαν 
ςτθν κατ’ είδοσ χαμθλότερθ τιμι, μεταξφ τθσ τιμισ κτιςεωσ και τθσ κατά το τζλοσ τθσ χριςεωσ 
τρζχουςασ τιμισ αγοράσ τουσ και τθσ κακαρισ ρευςτοποιιςιμθσ αξίασ. 3. Θ μζςθ τιμι κτιςεωσ όλων 
των αποκεμάτων προςδιορίςτθκε με τθ μζκοδο του μζςου ςτακμικοφ κόςτουσ, θ οποία 
ακολουκείται πάγια.  
γ. Άρκρο 43 παρ. 2: Ραρζκκλιςθ από τισ μεκόδουσ και τισ βαςικζσ αρχζσ αποτιμιςεωσ. Εφαρμογι 
ειδικϊν μεκόδων αποτιμιςεωσ. Δεν ζγινε  
δ. Άρκρο 43 παρ. 7 εδάφ. β: Αλλαγι μεκόδου υπολογιςμοφ τθσ τιμισ κτιςεωσ ι του κόςτουσ 
παραγωγισ των αποκεμάτων ι των κινθτϊν αξιϊν. Δεν ζγινε  
ε. Άρκρο 43 παρ. 9: Ανάλυςθ και επεξιγθςθ τθσ γενομζνθσ μζςα ςτθ χριςθ, με βάςθ ειδικό νόμο, 
αναπροςαρμογισ τθσ αξίασ των παγίων περιουςιακϊν ςτοιχείων και παράκεςθ τθσ κινιςεωσ του 
λογαριαςμοφ «Διαφορζσ αναπροςαρμογισ». Δεν ζγινε  
Ραρ. 3. Ράγιο ενεργθτικό και ζξοδα εγκαταςτάςεωσ  
α. Άρκρο 43 παρ. 3 εδάφ. γ: Τα ποςά και ο λογιςτικόσ χειριςμόσ των ςυναλλαγματικϊν διαφορϊν 
που προζκυψαν ςτθν παροφςα χριςθ, κατά τθν πλθρωμι (δόςεων) και/ι τθν αποτίμθςθ ςτο τζλοσ 
τθσ χριςεωσ δανείων ι πιςτϊςεων χρθςιμοποιθκζντων αποκλειςτικά για κτιςεισ παγίων ςτοιχείων. 
Δεν υπάρχουν τζτοια ποςά  
β. Άρκρο 43 παρ. 5 εδάφ. δ: Ρροβλζψεισ για υποτίμθςθ ενςϊματων παγίων περιουςιακϊν 
ςτοιχείων. Δεν ςχθματίςκθκαν  
Ραρ. 4. Μετοχικό Κεφάλαιο  
α. Άρκρο 43α παρ. 1 εδάφ. δ: Κατθγορίεσ μετοχϊν, ςτισ οποίεσ διαιρείται το Μετοχικό Κεφάλαιο:  
-Κοινζσ μετοχζσ Αρικμόσ: 1.540, ονομαςτικισ αξίασ: 50,00€, ςυνολικι αξία: 77.000,00€  
β. Άρκρο 43α παρ. 1 εδάφ. γ: Εκδοκείςεσ μετοχζσ μζςα ςτθ χριςθ για αφξθςθ του Μετοχικοφ 
Κεφαλαίου. Δεν εκδόκθκαν  
γ. Άρκρο 43α παρ. 1 εδάφ. ιςτ: Απόκτθςθ ιδίων μετοχϊν μζςα ςτθν παροφςα χριςθ. Δεν 
αποκτικθκαν  
Ραρ. 5. Ρροβλζψεισ και Υποχρεϊςεισ  
α. Άρκρο 43α παρ. 1 εδάφ. ςτ: Μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ πάνω από 5 ζτθ. Δεν υπάρχουν  
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β. Άρκρο 43α παρ. 1 εδάφ. ςτ: Υποχρεϊςεισ καλυπτόμενεσ με εμπράγματεσ αςφάλειεσ. Δεν 
υπάρχουν  
Ραρ. 6. Αποτζλεςμα Χριςεωσ  
α. Άρκρο 42ε παρ. 15 εδάφο β: Ανάλυςθ των λογαριαςμϊν «Ζςοδα προθγουμζνων χριςεων», 
«Ζςοδα από προβλζψεισ προθγουμζνων χριςεων» και «Ζξοδα προθγουμζνων χριςεων». Δεν 
υπάρχουν  
β. Άρκρο 42α παρ. εδάφ. ιη: Οποιεςδιποτε άλλεσ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται από ειδικζσ 
διατάξεισ τθσ νομοκεςίασ, θ οποία ιςχφει κάκε φορά. Δεν υπάρχουν  
 

Θράκλειο, 30 Απριλίου 2009 
 
 

Ο πρόεδροσ του Δ.Σ.               Ο διευκφνων ςφμβουλοσ          Ο προϊςτάμενοσ του  
                                                                                                         Λογιςτθρίου  
 
 
   ………………..                                     …………………..                          …………………  
  Α.Δ.Τ…………                                    Α.Δ.Τ…………….                       Α.Δ.Τ……………  
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Γενικι Λογιςτικι, Αριςτοτζλθ Γ. Κοντάκου, εκδ. ΕΛΛΘΝ, 1995  
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ΡΑΑΤΘΜΑ 
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ΕΝΤΥΡΑ 
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Ζντυπο Φ01-10 
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Οριςτικι ΦΜΥ 
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Ζντυπο Ε3 
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Εκκακαριςτικι Διλωςθ ΦΡΑ 
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