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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

 

      ηελ παξνχζα εξγαζία εμεηάδεηαη έλα ζέκα κείδνλνο ζεκαζίαο γηα ηηο Διιεληθέο 

επηρεηξήζεηο, θαζψο ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα ηνπ Νφκνπ 4308/2014, έρνπλ 

πιήξσο εθαξκνζηεί θαη νη ππφρξενη απηψλ είλαη αλαγθαίν λα έρνπλ επαξθήο 

πιεξνθφξεζε, ψζηε λα αληαπνθξηζνχλ. 

   Δπνκέλσο, παξαθάησ ζα αλαιπζνχλ ελ ζπληνκία νη δηάθνξεο κνξθέο ηππνπνίεζεο 

πνπ ππάξρνπλ ζηελ Λνγηζηηθή Δπηζηήκε. Πξψηα απ’φια, παξαηίζεληαη νη έλλνηεο ηνπ 

Διιεληθνχ Γεληθνχ Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ, ησλ δηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ θαη ησλ 

Διιεληθψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ, πνπ απνηειεί θαη ην θπξίαξρν ζέκα καο. Ύζηεξα, 

αλαθέξεηαη ζην πνηνη είλαη ππφρξενη ησλ Διιεληθψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (Δ.Λ.Π) 

, πνηνη φρη , θαζψο θαη πνηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαηαξηίδνπλ αλάινγα κε ην 

κέγεζνο θάζε νληφηεηαο. 

     ην επφκελν ζηάδην ηεο εξγαζίαο, αλαιχνληαη εθηελέζηεξα νη δηαθνξέο πνπ έρνπλ 

πξνθχςεη απφ ηελ εθαξκνγή ησλ λέσλ πξνηχπσλ. Αξρηθά , εληνπίδνληαη νη αιιαγέο 

πνπ ππάξρνπλ ζηνλ ρεηξηζκφ δηαθφξσλ ινγαξηαζκψλ θαζ’νιε ηελ δηάξθεηα ηεο 

ρξήζεσο. εκαληηθά παξαδείγκαηα απνηεινχλ νη αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο, ε 

ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε , νη απνζβεζεηο θαη άιια , πνπ παξαηίζεληαη ζηνλ θχξην 

θνξκφ απηήο ηεο πηπρηαθήο. Δπηπξφζζεηα, αλαιχνληαη θαη νη δηαθνξέο , ηφζν ζηελ 

αλαιπηηθή Λνγηζηηθή , φζν θαη ζηνπο απνηειεζκαηηθνχο ινγαξηαζκνχο ,αιιά θαη 

ζηελ θαζαξή ζέζε θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο εθαζηνηε επηρείξεζεο. 

      Σέινο, πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο έρεη δεκηνπξγεζεί εξσηεκαηνιφγην θαη έρεη 

δηεμαρζεη έξεπλα κε ηελ παξάζεζε απφςεσλ απφ άηνκα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

Λνγηζηηθή Δπηζηήκε, πεξί ησλ λέν-εθαξκνδφκελσλ Διιεληθψλ Λνγηζηηθψλ 

Πξνηχπσλ θαη ηελ ρξεζηκφηεηα ηνπο ε φρη , αιιά θαη γηα ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ηνπο. 
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ABSTRACT  

 

     This paper examines a major issue for Greek companies as the Greek Accounting 

Standards of Law 4308/2014 have been fully implemented and those obliged to have 

sufficient information to respond to.Therefore, the various forms of standardization in 

Accounting Science will be briefly analyzed below. First of all, the concepts of the 

Greek General Accounting Plan, International Accounting Standards and Greek 

Accounting Standards, which is our dominant issue, are listed. Next, it refers to who 

is obliged to the Greek Accounting Standards (ELP), who does not, as well as which 

financial statements are prepared according to the size of each entity. 

 

     In the next stage of the thesis, the differences that have emerged from the 

application of the new standards are analyzed in more detail. Initially, changes in the 

handling of various accounts throughout the year are identified. Significant examples 

include intangible assets, leasing, depreciation and others, which are listed in the 

main body of this paper. Additionally, the differences are analyzed both in the 

analytical accounting and in the effective accounts, but also in the equity and the 

liabilities of each enterprise. 

 

      Finally , it should be noted that a questionnaire has been created and a survey has 

been conducted with the submission of opinions by people related to Accounting 

Science about the newly applied Greek Accounting Standards and their usefulness or 

not, but also about the way of their application. 
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ΔΙΑΓΧΓΗ 

 

    Ζ παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία έρεη σο αληηθείκελν ηεο, ηελ ελαζρφιεζε κε ηα 

Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα ηνπ Νφκνπ 4308/2014 θαη ηηο αιιαγέο πνπ επηθέξεη 

ζηελ ινγηζηηθή ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ. Απνηειεί  έλα ζέκα κείδνλνο ζεκαζίαο 

γηα ηελ ειιεληθή θνηλσλία, αθνχ ηα παξαπάλσ πξφηππα ηέζεθαλ ζε πιήξε ηζρχ απφ 

ην 2016. θνπφο ηεο εξγαζίαο απηήο, επνκέλσο είλαη λα εμεηάζεη ηελ ζρέζε πνπ έρεη 

απηή ε λέα θαηεγνξία πξνηχπσλ ηφζν κε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα φζν θαη ην 

Διιεληθφ Γεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην. Ο αλσηέξσ λνκφο εθδφζεθε γηα λα κεηψζεη ηηο 

παζνγέλεηεο πνπ νη πξνεγνχκελεο ινγηζηηθέο αληηκεησπίζεηο δεκηνπξγνχζαλ θαη λα 

εθζπγρξνλίζεη ην ειιεληθφ ινγηζηηθφ ζχζηεκα. 

    Αξρηθά ε Λνγηζηηθή επηζηήκε φληαο έλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, αζρνιείηαη κε 

ηελ αλαγλψξηζε, ηελ κέηξεζε θαη ηελ ζπζηεκαηηθή θαηαρψξεζε θαζψο θαη 

παξνπζίαζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θπξίσο πιεξνθνξηψλ. Απφ ηελ θχζε ηεο 

απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν ζηνηρείσλ πνπ ζπιιεηηνπξγνχλ γηα ηνλ παξαπάλσ 

ζθνπφ. Ζ ρξεζηκφηεηα ηεο είλαη ε ιήςε επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ, αιιά θαη ε 

γεληθή πιεξνθφξεζε, απφ ρξήζηεο νη νπνίνη έρνπλ εχινγα δηθαηψκαηα φπσο  

δπλεηηθνί επελδπηέο, εξγαδφκελνη, δαλεηζηέο, πξνκεζεπηέο θαη άιινπο πηζησηέο, 

πειάηεο, θπβεξλήζεηο ή αθφκα θαη ην επξχ θνηλφ. Καηαλννχκε ινηπφλ, πσο θπξίαξρν 

αίηεκα χπαξμεο ηεο ινγηζηηθήο απνηέιεζε ε ηππνπνίεζε θαη ε ρξήζε θνηλνχ 

ιεμηινγίνπ γηα πεξηζζφηεξε πιεξνθφξεζε ζε ζέκαηα ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

παξνπζίαζεο κε δηαθάλεηα, ζπγθξηζηκφηεηα θαη ζπλνρή γηα νκαιφηεξε ιεηηνπξγία 

ηεο αγνξάο. 

      Ζ Λνγηζηηθή έρεη θάλεη ηεξάζηηεο πξνζπάζεηεο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο 

νκνηνγέλεηαο παξά ηηο εγγελείο δπζθνιίεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζε έλα ηέηνην 

εγρείξεκα ηππνπνίεζεο ηεο ινγηζηηθήο νξνινγίαο θαη εκθαλίζεσο ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. ηα πιαίζηα απηά θαη γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο εληάζζνληαη ηα 

δηάθνξα Δζληθά θαη Κιαδηθά Λνγηζηηθά ρέδηα, κεηαμχ απηψλ θαη ην Διιεληθφ. 
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ΒΑΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ 

 

     ην παξφλ θνκκάηη παξαηίζεληαη θάπνηνη ζεκαληηθνί νξηζκνί γηα ηελ θαιχηεξε  

θαηαλφεζε ησλ ελλνηψλ πνπ ζα δνχκε παξαθάησ. 

 Δύλογη αξία (Fair value): Ζ ηηκή αληαιιαγήο ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ 

ή δηαθαλνληζκνχ κηαο ππνρξέσζεο, κεηαμχ πξφζπκσλ θαη ελήκεξσλ κεξψλ 

πνπ ελεξγνχλ ππφ θαλνληθέο ζηελ αγνξά ζπλζήθεο, θαηά ηελ εκεξνκελία 

κέηξεζεο. 

 Ανακηήζιμη αξία (recoverable amount): Σν κεγαιχηεξν πνζφ κεηαμχ ηεο 

εχινγεο αμίαο, κεησκέλεο κε ην θφζηνο δηάζεζεο ελφο πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ (ή κηαο κνλάδαο δεκηνπξγίαο ρξεκαηνξνψλ) θαη ηεο αμίαο ρξήζεο 

απηνχ. 

 Κόζηορ κηήζηρ (αξία αγοπάρ) πεπιοςζιακών ζηοισείυν και ςπηπεζιών 

(Acquisition cost or purchase price of assets and services): To ζχλνιν ησλ 

ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ ή ηακεηαθψλ ηζνδχλακσλ ή ε εχινγε αμία άιινπ 

αληαιιάγκαηνο πνπ δίλεηαη θαηά ην ρξφλν απφθηεζεο ή θαηαζθεπήο, πιένλ 

δαπάλεο αγνξάο θαη κείνλ νπνηαδήπνηε κείσζε ηνπ θφζηνπο. Σν θφζηνο 

θηήζεο πεξηιακβάλεη θάζε δαπάλε πνπ απαηηείηαη γηα λα έιζεη έλα 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ζηελ παξνχζα θαηάζηαζε ή ζέζε ή επηδησθφκελε 

ρξήζε. 

 Αναπποζαπμογή (revaluation): Ζ αχμεζε ή ε κείσζε ηνπ ππνινίπνπ ελφο 

ζηνηρείνπ ηνπ ηζνινγηζκνχ σο απνηέιεζκα επαλεθηίκεζεο ηεο αμίαο ηνπ, 

βάζεη ησλ ξπζκίζεσλ ηνπ λφκνπ απηνχ, φπσο ε επηκέηξεζε ζηελ εχινγε αμία. 

 Αξία σπήζηρ (Value in use): Ζ παξνχζα αμία ησλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ 

ξνψλ πνπ αλακέλεηαη λα πξνθχςνπλ απφ ηε ζπλερή ρξήζε ελφο πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ (ή κηαο κνλάδαο δεκηνπξγίαο ρξεκαηνξνψλ), θαη απφ ηε δηάζεζή 

ηνπ (ηεο) ζην ηέινο ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ (ηεο). 

 Απομείυζη (Impairment): Σν πνζφ θαηά ην νπνίν ε ινγηζηηθή αμία ελφο 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ππεξβαίλεη ηελ αλαθηήζηκε αμία ηνπ. 

 Απόζβεζη (Depreciation, amortization): Ζ ζπζηεκαηηθή θαηαλνκή ηεο 

απνζβεζηέαο αμίαο ελφο ζηνηρείνπ ζηελ σθέιηκε δσή ηνπ. 

 Απσική αναγνώπιζη (initial recognition): Ζ πξψηε θαηαρψξεζε ζην 

ινγηζηηθφ ζχζηεκα ηεο νληφηεηαο ελφο ζηνηρείνπ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ 
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 Βεληίυζη παγίος (improvement of a fixed asset): Μηα δαπάλε κε ζθνπφ 

ηελ επέθηαζε ηεο σθέιηκεο νηθνλνκηθήο δσήο ελφο παγίνπ ή/θαη ηε βειηίσζε 

ηεο επίδνζήο ηνπ, ζε ζρέζε κε ηελ θαηάζηαζε ηνπ παγίνπ θαηά ηελ αξρηθή 

ηνπ αλαγλψξηζε 

 Βιολογικά πεπιοςζιακά ζηοισεία (biological assets): Εψληα δψα ή θπηά. 

 Βπασςππόθεζμη ςποσπέυζη (current liability): Μηα ππνρξέσζε πνπ ε 

νληφηεηα: 

α) αλακέλεη λα δηαθαλνλίζεη εληφο ηνπ θαλνληθνχ ιεηηνπξγηθνχ θχθινπ ηεο, ή 

β) θαηέρεη πξσηίζησο γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο, ή γ) νθείιεη λα δηαθαλνλίζεη 

εληφο δψδεθα κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, ή δ) δελ έρεη άλεπ φξσλ δηθαίσκα αλαβνιήο ηνπ 

δηαθαλνληζκνχ ηεο γηα δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ δψδεθα κελψλ απφ ηελ 

εκεξνκελία αλαθνξάο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Ζ χπαξμε 

φξσλ πνπ, θαηά ηελ επηινγή ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ κέξνπο, πξνβιέπνπλ ηνλ 

δηαθαλνληζκφ ηεο ππνρξέσζεο κε ηελ έθδνζε ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ ηεο 

νληφηεηαο, δελ επεξεάδεη ηελ θαηάηαμε ηεο ππνρξέσζεο σο βξαρππξφζεζκεο 

ή καθξνπξφζεζκεο. 

 Γιαθέζιμα για πώληζη σπημαηοοικονομικά πεπιοςζιακά ζηοισεία 

(Available for sale financial instruments): Με παξάγσγα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία θαηά ηελ αξρηθή 

αλαγλψξηζε θαζνξίδνληαη απφ ηελ νληφηεηα σο δηαζέζηκα γηα πψιεζε, 

θαζψο θαη θάζε άιιν κε παξάγσγν ρξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν πνπ δελ 

εληάζζεηαη ζηηο θαηεγνξίεο: α) ησλ δαλείσλ θαη απαηηήζεσλ πνπ 

δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ νληφηεηα, β) ησλ δηαθξαηνχκελσλ κέρξη ηε ιήμε 

επελδχζεσλ, θαη γ) ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ εκπνξηθνχ 

ραξηνθπιαθίνπ. 

 Γιακπαηούμενερ μέσπι ηη λήξη επενδύζειρ (Held to maturity 

investments): Με παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε 

θαζνξηζκέλεο ή πξνζδηνξίζηκεο πιεξσκέο θαη θαζνξηζκέλε ιήμε, ηα νπνία ε 

νηθνλνκηθή νληφηεηα έρεη ηελ πξφζεζε θαη ηε δπλαηφηεηα λα δηαθξαηήζεη 

κέρξη ηε ιήμε, εθηφο απφ: 

α) εθείλα πνπ εκπίπηνπλ ζηνλ νξηζκφ ησλ δαλείσλ θαη απαηηήζεσλ. 

β) εθείλα πνπ θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ε νληφηεηα θαζνξίδεη σο ζηνηρεία 

ηνπ εκπνξηθνχ ραξηνθπιαθίνπ ή σο δηαζέζηκα πξνο πψιεζε. 

 Δπιμέηπηζη (measurement): Ζ δηαδηθαζία πξνζδηνξηζκνχ ηεο ρξεκαηηθήο 

αμίαο ελφο ζηνηρείνπ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαηά ηελ αξρηθή 

ηνπ αλαγλψξηζε ή κεηαγελέζηεξα. 

 Νομιζμαηικά ή σπημαηικά ζηοισεία (monetary items): Καηερφκελεο 

κνλάδεο λνκίζκαηνο, πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ππνρξεψζεηο πνπ ζα εηζπξαρζνχλ 

ή πιεξσζνχλ ζε έλα θαζνξηζκέλν ή πξνζδηνξίζηκν αξηζκφ κνλάδσλ 

λνκίζκαηνο. 
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 Ιδιοσπηζιμοποιούμενα ακίνηηα (owner-occupied property): Αθίλεηα 

θαηερφκελα απφ ηνλ ηδηνθηήηε ή απφ ηνλ κηζζσηή βάζεη ρξεκαηνδνηηθήο 

κίζζσζεο, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ παξαγσγή αγαζψλ ή ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ, ή γηα δηνηθεηηθνχο ζθνπνχο ηεο νληφηεηαο. 

 Καθαπή πεςζηοποιήζιμη αξία (net realizable value): Ζ εθηηκψκελε ηηκή 

δηάζεζεο ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαηά ηελ θαλνληθή πνξεία ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, κεησκέλε θαηά ην ηπρφλ θφζηνο πνπ 

απαηηείηαη γηα ηελ νινθιήξσζή ηνπ θαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο 

δηάζεζεο 

 Λογιζηική αξία (book value or carrying amount): Ζ αμία κε ηελ νπνία έλα 

ζηνηρείν αλαγλσξίδεηαη ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

 Μίζθυζη (lease): Μηα ζπκθσλία ζηελ νπνία ν εθκηζζσηήο κεηαβηβάδεη ζην 

κηζζσηή, έλαληη αληαιιάγκαηνο, ην δηθαίσκα ρξήζεο ελφο πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ γηα κηα ζπκθσλεκέλε πεξίνδν. 

 Ονηόηηηα (entity): Οληφηεηα είλαη θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή έλσζε 

πξνζψπσλ, κε ή ρσξίο λνκηθή πξνζσπηθφηεηα, επηρείξεζε ή νξγαληζκφο 

θεξδνζθνπηθνχ ή κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, πνπ αλήθεη ζηνλ ηδησηηθφ ή 

ζηνλ δεκφζην ηνκέα.  

 Παπούζα αξία (present value): Ζ αμία πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ πξνεμφθιεζε 

ζην παξφλ, ελφο κειινληηθνχ πνζνχ ρξεκάησλ ή κηαο ζεηξάο ηακεηαθψλ ξνψλ 

κε έλα θαηάιιειν επηηφθην, ζηε θπζηνινγηθή πνξεία ησλ πξαγκάησλ. 

 Ππόβλετη (provision): Μηα ππνρξέσζε ζαθψο θαζνξηζκέλεο θχζεο ε 

νπνία θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ είλαη πεξηζζφηεξν πηζαλφ λα 

ζπκβεί απφ ην λα κε ζπκβεί ή βέβαην φηη ζα πξνθχςεη, αιιά είλαη αβέβαηε σο 

πξνο ην πνζφ ή/θαη ην ρξφλν πνπ ζα πξνθχςεη. Ζ πξφβιεςε αληηπξνζσπεχεη 

ηελ βέιηηζηε εθηίκεζε ηνπ πνζνχ πνπ ζα απαηηεζεί γηα ηελ θάιπςε ηεο 

ζρεηηθήο ππνρξέσζεο. 

 Πποζαπμογή αξίαρ (value adjustment): Ζ κείσζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο 

ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ σο απνηέιεζκα απφζβεζεο ή θαη απνκείσζεο. 

 Τπεπαξία (Goodwill): Ζ δηαθνξά κεηαμχ ηνπ ηηκήκαηνο γηα ηελ απφθηεζε 

κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ κηαο νληφηεηαο θαη ηνπ αζξνίζκαηνο ηεο εχινγεο αμίαο 

ησλ εμαηνκηθεχζηκσλ θαζαξψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Θεηηθή ππεξαμία 

αληηπξνζσπεχεη κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία δελ κπνξνχλ λα εμαηνκηθεπζνχλ θαη λα 

αλαγλσξηζηνχλ μερσξηζηά θαηά ηελ εμαγνξά κηαο νληφηεηαο. Αξλεηηθή 

ππεξαμία ζπλήζσο ππνδειψλεη αγνξά ζε ηηκή επθαηξίαο. 

 Φοπολογική βάζη (tax basis): Ζ αμία πνπ αλαγλσξίδεηαη γηα έλα 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή ππνρξέσζε γηα ζθνπνχο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο. 
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 Αποθεμαηικό κεθάλαιο: Δίλαη έλαο εηδηθφο ινγαξηαζκφο πνπ έρεη ζπζηαζεί 

γηα λα βνεζήζεη κηα εηαηξία λα αληηζηαζκίζεη ελδερφκελεο απψιεηεο ζε 

ινγαξηαζκνχο ηνπ Ηζνινγηζκνχ ηεο ή ζε πεξίπησζε κεηαβνιήο ηεο αμίαο ησλ 

πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 

ΓΙΑΦΟΡΔ ΜΟΡΦΔ ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ 

 

1.1    ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΙΚΟ ΥΔΓΙΟ 

 

    Σν Διιεληθφ Γεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην (Δ.Γ.Λ..) ζεζκνζεηήζεθε κε ηα άξζξα 47-

48, ηνπ Νφκνπ 1041/80 πνπ νξίδνπλ κε ζαθήλεηα ηφζν ηελ έλλνηα φζν θαη ηνλ ζθνπφ 

ηνπ. Ζ εκεξνκελία πξναηξεηηθήο έλαξμεο εθαξκνγήο ηνπ Διιεληθνχ Γεληθνχ 

Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ είρε νξηζζεί ε 01/01/1982 (άξζξν 2, π.δ. 1123/80).Σν Διιεληθφ 

Γεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην απνηειεί  έλα ζχζηεκα θαλφλσλ ηαμηλνκήζεσο ησλ 

ινγηζηηθψλ κεγεζψλ, δηα ηνπ νπνίνπ ζθνπφο είλαη ε ηππνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

κνλάδσλ ηεο Υψξαο. Οη ινγαξηαζκνί ηνπ Διιεληθνχ Γεληθνχ Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ 

ηαμηλνκνχληαη ζε δέθα νκάδεο. Σν ρέδην γηα ηελ νκαδνπνίεζε ησλ ινγαξηαζκψλ 

ρξεζηκνπνηεί ην θξηηήξην ηνπ ηζνινγηζκνχ. Έηζη, νη νκάδεο έλα (1) έσο νθηψ (8) 

αθηεξψλνληαη ζηε γεληθή ινγηζηηθή, ε νκάδα ελλέα (9) αθηεξψλεηαη ζηε αλαιπηηθή 

ινγηζηηθή εθκεηαιιεχζεσο θαη ε νκάδα δέθα (0) αθηεξψλεηαη ζηνπο ινγαξηαζκνχο 

ηάμεσο. Οη νκάδεο πνπ θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ηεο γεληθήο ινγηζηηθήο 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ησλ ινγαξηαζκψλ ηάμεσο) ηκεκαηνπνηνχληαη θαη 

ρξεζηκνπνηνχληαη σο εμήο:  

 Οη νκάδεο έλα (1) έσο πέληε (5) πεξηιακβάλνπλ ηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ 

ηζνινγηζκνχ, δειαδή εθείλνπο πνπ ζην ηέινο ηεο ρξήζεσο, θαηά θαλφλα, 

παξνπζηάδνπλ ππφινηπα (ρξεσζηηθά ή πηζησηηθά) θαη νη νπνία ζπλζέηνπλ ηνλ 

ηζνινγηζκφ.  

 Οη νκάδεο έμη (6) έσο νθηψ (8) πεξηιακβάλνπλ ηνπο απνηειεζκαηηθνχο 

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

κεηαθνξά ησλ ππνινίπσλ ηνπο αξρηθά ζηνπο ινγαξηαζκνχο γεληθήο 

εθκεηαιιεχζεσο θαη απνηειεζκάησλ ρξήζεσο θαη ζηε ζπλέρεηα ζε 

ινγαξηαζκνχο ηνπ ηζνινγηζκνχ . 

 ηελ νκάδα δέθα (10) πεξηιακβάλνληαη νη ινγαξηαζκνί ηάμεσο κε ηνπο 

νπνίνπο παξέρνληαη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο θαη ρξήζηκα ζηαηηζηηθά 

ζηνηρεία. Οη ινγαξηαζκνί ηάμεσο είλαη ινγαξηαζκνί εηδηθήο θαηεγνξίαο, 

ζηνπο νπνίνπο απεηθνλίδνληαη θαη παξαθνινπζνχληαη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο 

θαζψο θαη γεγνλφηα πνπ δεκηνπξγνχλ λνκηθέο δεζκεχζεηο, ρσξίο λα 

επηθέξνπλ άκεζε πνζνηηθή κεηαβνιή ζηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο 

νηθνλνκηθήο κνλάδαο, ε νπνία φκσο (πνζνηηθή κεηαβνιή) είλαη δπλαηφ λα 

επέιζεη ζην κέιινλ. Οη ινγαξηαζκνί ηάμεσο ιεηηνπξγνχλ πάληνηε ακνηβαία, 
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θαηά δεχγε ινγαξηαζκψλ, ζε απηφλνκν ινγηζηηθφ θχθισκα ηεο νκάδαο δέθα 

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

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

αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο εθκεηαιιεχζεσο  (νκάδαο 9). 

 

 

 

 

1.2    ΓΙΔΘΝΗ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ 

 

    Σα δηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα ή αιιηψο International Accounting Standards(IAS)  

απνηεινχλ ινγηζηηθέο πξαθηηθέο ππφ ηελ κνξθή λφκσλ πνπ εθδφζεθαλ θαηά ηελ 

πεξίνδν 1973-2001 απφ ηελ επηηξνπή Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ ((International 

Accounting Standards Committee - IASC). Σα δηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα ινηπφλ 

είλαη πξφηππα θαη εξκελείεο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηα δηεζλή πξφηππα (Γ.Λ.Π), ηα 

Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο(Γ.Π.Υ.Π) θαη ηηο δηεξκελείεο 

απηψλ. Δίλαη επξέσο γλσζηφ φηη ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Πιεξνθφξεζεο εληάρηεθαλ κεηά ηνλ Μάην ηνπ 2002 γηα λα εκπινπηίζνπλ ηα ήδε 

ππάξρνληα πξφηππα. 

    Κχξηα φξγαλα ησλ παξαπάλσ πξνηχπσλ απνηεινχλ ε Δπηηξνπή Γηεζλψλ 

Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (IASC), φπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, ε νπνία είλαη έλαο 

κε θεξδνζθνπηθφο νξγαληζκφο θαη θχξην φξγαλν αθνχ αλαγλσξίδεη θαη εγθξίλεη ηα 

δηεζλή ινγηζηηθά πξφηππα, ηα νπνία θαη θαζίζηαληαη ππνρξεσηηθά βάζεη ηνπ άξζξνπ 

4 ηνπ θαλνληζκνχ κε θχξην ζηφρν λα εμαζθαιηζζεί πςειφο βαζκφο δηαθάλεηαο θαη 

ζπγθξηζηκφηεηαο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Σν ζψκα Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ 

Πξνηχπσλ(IASB) πνπ απνηειεί κία αλεμάξηεηε αξρή θαη έρεη ηελ επζχλε ηεο 

θαηάξηηζεο θαη ηεο έθδνζεο ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ. Σα κέιε ηνπ IASB, ηα νπνία 

είλαη δεθαηέζζεξα, δψδεθα απφ ηα νπνία είλαη πιήξνπο απαζρφιεζεο, πξνέξρνληαη 

απφ ελλέα ρψξεο θαη έρνπλ δηαθνξεηηθή επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε. Αθφκε, ην IASB 

έρεη αλαιάβεη λα αλαπηχμεη, γηα ην δεκφζην ζπκθέξνλ, έλα απιφ ζχλνιν πςειήο 

πνηφηεηαο, κε παγθφζκηα ινγηζηηθά πξφηππα πνπ απαηηνχλ μεθάζαξεο θαη 

ζπγθξίζηκεο πιεξνθνξίεο ζε νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γεληθήο ρξήζεο. Ζ 

ζπκβνπιεπηηθή επηηξνπή Πξνηχπσλ(SAC), φπνπ ζθνπνί ηεο είλαη ε παξνρή 

ζπκβνπιψλ πξνο ην IASB ζρεηηθά κε ηα ηξέρνληα έξγα, φπσο επίζεο θαη ε 

πιεξνθφξεζε ηνπ γηα ηηο επηπηψζεηο ησλ πξνηεηλφκελσλ πξνηχπσλ ζηνπο ρξήζηεο 

απηψλ. Σέινο ζεκαληηθφ ξφιν έρεη θαη ε επηηξνπή Γηεξκελεηψλ(IFRIC), ηεο νπνίαο 

αξκνδηφηεηα απνηειεί ε εξκελεία ησλ πξνηχπσλ θαη ε έγθαηξε παξνρή νδεγηψλ 

ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπο. 
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1.3    ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΓΡΟΜΗ ΣΧΝ ΠΡΟΣΤΠΧΝ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 

 

    Ζ αξρή ηεο ινγηζηηθήο ράλεηαη ζηα βάζε ηεο ηζηνξίαο. Με ηελ Βηνκεραληθή 

Δπαλάζηαζε ηνλ 19ν αηψλα ε χπαξμε ηεο Λνγηζηηθήο έγηλε αλαγθαία θαη έηζη 

μεθίλεζε λα δηδάζθεηαη. Ζ Διιάδα είλαη κία ρψξα ζηελ νπνία νη κηθξνκεζαίεο 

επηρεηξήζεηο έρνπλ δεζπφδνπζα ζέζε. 

    ηελ Διιάδα, νη πξψηεο πξνζπάζεηεο γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο θνηλνχ 

ινγηζηηθνχ ρεηξηζκνχ έγηλαλ ην 1954,φπνπ ζπζηάζεθε ε πξψηε επηηξνπή ρσξίο λα 

δψζεη θαλέλα ζρέδην γηα ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ινγηζηηθή. Απφ ηφηε έγηλαλ θαη 

άιιεο πξνζπάζεηεο δεκηνπξγίαο Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ ρσξίο φκσο λα απνδψζνπλ 

θαλέλα απνηέιεζκα. Ζ ινγηζηηθή ηππνπνίεζε εδξαηψζεθε ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 1980 κε ηελ εηζαγσγή ηνπ Διιεληθνχ Γεληθνχ Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ (ΔΓΛ) θαη 

ηελ ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ηνπ γηα φιεο ηηο εηαηξείεο. Οη Διιεληθέο επηρεηξήζεηο 

βξίζθνληαλ αλάκεζα ζε δηάθνξα λνκηθά, ινγηζηηθά αιιά θαη θνξνινγηθά ζέκαηα, 

ιφγσ ησλ ζπρλψλ αιιαγψλ πνπ πξνθαινχληαη απφ ηηο ζπλερψο κεηαβαιιφκελεο 

δηαηάμεηο απφ ην Κξάηνο. Έηζη φιεο νη επηρεηξήζεηο ππνρξενχηαλ λα εθδίδνπλ, 

ηεξνχλ θαη δηαθπιάζζνπλ ηα βηβιία θαη ζηνηρεία ηνπο κε βάζε ηνλ Κψδηθα Βηβιίσλ 

θαη ηνηρείσλ (ΚΒ) ΠΓ 184/1982, φπνπ πεξηείρε ιεπηνκεξήο δηαηάμεηο θαη 

πεξηγξάθνληαλ φιεο νη δηαδηθαζίεο νη νπνίεο πξέπεη λα αθνινπζνχληαη ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ ζρεηηθά κε ηα αληηθείκελα ηα νπνία ξπζκίδεη. ην 

άξζξν 2 θαζνξίδεηαη ε εκεξνκελία 1/1/1982 σο εκεξνκελία έλαξμεο ηεο 

πξναηξεηηθήο εθαξκνγήο ηνπ ΓΛ. Απφ ηελ 1/1/1991 θαζηεξψζεθε ε ππνρξεσηηθή 

εθαξκνγή ηνπ ζηηο Αλψλπκεο εηαηξείεο, ηηο εηαηξείεο Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο θαη ηηο 

θαηά κεηνρέο Δηεξφξξπζκεο εηαηξείεο. Απφ ηελ 1/1/1993, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 7, παξάγξαθνο 2 ηνπ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ. 

    Πξηλ ηελ 1/1/2005 πνπ έγηλε ππνρξεσηηθή ε εθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ 

Πξνηχπσλ επηθξαηνχζε αηαμία θαη έιιεηςε ζπλνρήο κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ζ εθάζηνηε ρψξα εθάξκνδε ηα 

δηθά ηεο πξφηππα, αλάινγα κε παξάγνληεο φπσο ε νηθνλνκηθή ηεο επξσζηία, ε 

πνιηηηθή ηεο ζηαζεξφηεηα αιιά θαη ην πνιίηεπκα ην νπνίν επηθξαηνχζε ζηελ ρψξα, 

νη επηξξνέο απφ ηηο γεηηνληθέο ρψξεο, ε αλάπηπμε θαη ε επέθηαζε ησλ επηρεηξήζεσλ 

ηεο θ.η.ι. Απφ ρψξα ζε ρψξα ηα πξφηππα δηέθεξαλ θαζψο πνιιέο θνξέο 

ζρεκαηίδνληαη θαη γηα δηαθνξεηηθνχο ζθνπνχο. Γχν ήηαλ ηα βαζηθά ξεχκαηα πνπ 

επεξέαζαλ ηε δεκηνπξγία ησλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ θάζε ρψξαο. ην πξψην νη 

ρψξεο πηνζεηνχζαλ ηελ γαιινγεξκαληθή αληίιεςε, φπνπ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

εμππεξεηνχλ ηηο ηξάπεδεο, νη νπνίεο ειέγρνπλ θαηά πφζν νη επηρεηξήζεηο είλαη 
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θεξδνθφξεο θαη έρνπλ θαζαξά θνξνεηζπξαθηηθφ ραξαθηήξα. ην δεχηεξν νη ρψξεο 

πηνζεηνχλ ηελ αγγινζαμνληθή αληίιεςε ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο θαηαξηίδνληαη γηα ηελ πιεξνθφξεζε ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ. Ζ 

αγγινζαμνληθή αληίιεςε έρεη θαηαθέξεη λα επεξεάζεη αξθεηέο ρψξεο, αιιά έρεη θαη 

ε ίδηα επεξεαζηεί απφ ηα ακεξηθάληθα πξφηππα. Ζ Διιάδα έρεη επεξεαζηεί 

πεξηζζφηεξν απφ ηελ γαιινγεξκαληθή αληίιεςε. Σα ΓΛΠ θαηαξηίζηεθαλ έρνληαο 

ζηνηρεία θαη απφ ηηο δχν αληηιήςεηο, αιιά είλαη θπξίσο επεξεαζκέλα απφ ηελ 

αγγινζαμνληθή πξνζέγγηζε. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ινηπφλ είλαη κηα 

απεηθφληζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο επηρείξεζεο θαη ησλ ζπλαιιαγψλ ηεο. 

ηελ Διιάδα, κε ην Ν.2992/2002 έγηλε πξνζπάζεηα πηνζέηεζεο ησλ Γηεζλψλ 

Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ. Ωζηφζν, ε πξνζπάζεηα απηή δε ζηέθηεθε κε επηηπρία, αθνχ 

νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο δελ ήηαλ πξνεηνηκαζκέλεο λα δερζνχλ κία ηφζν δξαζηηθή 

αιιαγή ζηηο ινγηζηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ ήδε ρξεζηκνπνηνχζαλ. Ζ ππνρξεσηηθή 

εθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ απφ ηηο εηζεγκέλεο ειιεληθέο 

επηρεηξήζεηο αξρίδεη απφ ηελ 01/01/2005, εκεξνκελία πνπ είρε εμαξρήο νξίζεη ε 

Δπξσπατθή Έλσζε (Πξσηνςάιηεο Ν., 2004) 

    ηελ Διιάδα ηελ επζχλε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ 

έρεη ε ΔΛΣΔ.Ζ ΔΛΣΔ είλαη ε εζληθή επνπηηθή αξρή ηνπ ειεγθηηθνχ θαη ινγηζηηθνχ 

επαγγέικαηνο. Δίλαη αξκφδηα γηα ηελ ζέζπηζε θαη επνπηεία ηεο εθαξκνγήο 

ινγηζηηθψλ θαη ειεγθηηθψλ πξνηχπσλ. πζηάζεθε κε ηνλ ηδξπηηθφ Νφκν 3148/2003 

θαη απέθηεζε δηεπξπκέλεο αξκνδηφηεηεο κε ηελ ελαξκφληζε ηεο Δζληθήο Ννκνζεζίαο 

κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Δπξσπατθήο νδεγίαο πεξί ππνρξεσηηθψλ ειεγρψλ. Δίλαη λνκηθφ 

πξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ θαη ε ιεηηνπξγία ηεο επνπηεχεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ 

Οηθνλνκηθψλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

 

ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ 

 

2.1   ΔΝΝΟΙΑ Δ.Λ.Π. 

 

    Σα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα απνηεινχλ ηνλ λφκν 4308/2014 «Δ.Λ.Π.» θαζψο 

θαη ηηο ζπλαθείο ξπζκίζεηο θαη άιιεο δηαηάμεηο πνπ εκπεξηέρνληαη ζ’απηφλ. 

Γεκνζηεχηεθε πξψηε θνξά ζην θχιιν εθεκεξίδαο ηεο θπβέξλεζεο 251 Α’ κε 

εκεξνκελία: 24/11/14.Ο λφκνο απνηειείηαη απφ 8 θεθάιαηα θαη 44 άξζξα. Έρεη 

επίζεο 4 παξαξηήκαηα: Α) Οξηζκνί Β) Τπνδείγκαηα ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ Γ) ρέδην Λνγαξηαζκψλ Γ) χλδεζε ζρεδίνπ ινγαξηαζκψλ κε ηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

Ζ χιε ηνπ Νφκνπ ρσξίδεηαη ζηηο εμήο βαζηθέο ελφηεηεο: 

Κεθ. 1: Πεδίν εθαξκνγήο θαη θαηεγνξίεο νληνηήησλ (Άξζξα 1 & 2). 

Κεθ. 2: Λνγηζηηθά (Άξζξα 3 & 7). 

Κεθ. 3: Παξαζηαηηθά πσιήζεσλ (Άξζξα 8-15). 

Κεθ. 4: Αξρέο ζχληαμεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ (Άξζξα 16 & 17) 

Κεθ. 5: Καλφλεο επηκέηξεζεο (Άξζξα 18-28). 

Κεθ. 6: Πξνζάξηεκα & απαιιαγέο (Άξζξα 29 & 30). 

Κεθ. 7: Δλνπνηεκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο (Άξζξα 31-36). 

Κεθ. 8: Πξψηε εθαξκνγή & κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο (Άξζξα 37 – 44). 

   

  Με ηνλ λφκν απηφ ,ζηελ νπζία θαηαξγείηαη ν Κψδηθαο Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο 

πλαιιαγψλ, θαζψο θαη αληηθαζηζηά ην Διιεληθφ Γεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην 

(Δ.Γ.Λ..). 

   Ο λφκνο ζηνρεχεη ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ ινγηζηηθψλ θαλφλσλ ησλ νληνηήησλ 

πνπ αλαθέξνληαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ, ψζηε λα δεκηνπξγεζεί έλα 

νινθιεξσκέλν θαη ιεηηνπξγηθφ ινγηζηηθφ-ξπζκηζηηθφ πιαίζην γηα ηηο ππνθείκελεο 

νληφηεηεο. 
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2.2   ΤΠΟΥΡΔΟΙ ΠΡΟΣΤΠΧΝ 

     
 

    Σα λέα απηά πξφηππα ηνπ Ννκνχ 4308/2014 , δηεπθξηλίδνπλ πιήξσο πνηνη έρνπλ 

ππνρξέσζε λα ηα εθαξκφδνπλ θαη πνηνη φρη. 

    Παξαθάησ ζα δνχκε ηηο νκαδνπνηήζεηο απηέο αλαιπηηθά γηα πεξηζζφηεξε 

θαηαλφεζε. 

 

    Οη νληφηεηεο πνπ ππφθεηληαη ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ λφκνπ 4308/2014 είλαη ηα λνκηθά 

πξφζσπα πνπ έρνπλ ηε κνξθή Α.Δ., Δ.Π.Δ., Η.Κ.Δ., Ο.Δ., Δ.Δ. θαζψο θαη νη αηνκηθέο 

επηρεηξήζεηο. Δπίζεο ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ λφκνπ απηνχ εληάζζνληαη νη αζηηθέο 

εηαηξείεο θεξδνζθνπηθνχ ή κε ραξαθηήξα, νη θνηλσλίεο αζηηθνχ δηθαίνπ, νη 

ζπλεηαηξηζκνί, νη δηθεγνξηθέο εηαηξίεο, νη θνηλνπξαμίεο, θαζψο θαη νπνηαδήπνηε 

άιιε νληφηεηα ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, πνπ απνθηά εηζφδεκα απφ επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα. Δπηπξφζζεηα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ εληάζζνληαη ηα Ν.Π.Η.Γ., ηα 

ζσκαηεία, νη ζχιινγνη, νη ελψζεηο πξνζψπσλ θαη γεληθά ηα κε θεξδνζθνπηθνχ 

ραξαθηήξα πξφζσπα, εθφζνλ απνθηνχλ εηζφδεκα απφ επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα. 

Απηνί πνπ δελ έρνπλ ππνρξέσζε εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο λφκνπ είλαη νη εμήο : 

 Οη αγξφηεο ηνπ εηδηθνχ θαζεζηψηνο Φ.Π.Α. 

 Οη νληφηεηεο πνπ ππνρξεσηηθά ή πξναηξεηηθά εθαξκφδνπλ Γ.Π.Υ.Α. 

 Ζ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ε νπνία εθαξκφδεη ηηο ινγηζηηθέο αξρέο ηνπ 

επξσζπζηήκαηνο 

 Οη θεξδνζθνπηθέο ή κε θεξδνζθνπηθέο νληφηεηεο πνπ αλήθνπλ ζην δεκφζην 

ηνκέα ή ειέγρνληαη απφ ην δεκφζην ή ηεινχλ ππφ ηελ επνπηεία ηνπ δεκνζίνπ, θαη 

εκπίπηνπλ ζηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 156 [Λνγηζηηθφ ρέδην Γεληθήο 

Κπβέξλεζεο] ηνπ λφκνπ 4270/2014 (εθαξκφδνπλ ην πξνβιεπφκελν γηα απηέο 

ινγηζηηθφ πιαίζην) 

 νη νξγαληζκνί επελδχζεσλ ζε θηλεηέο αμίεο (ΟΔΚΑ) ηνπ λφκνπ 4099/2012, είηε 

ιεηηνπξγνχλ κε ηε κνξθή ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ είηε κε ηε κνξθή αλψλπκεο 

εηαηξείαο επελδχζεσλ κεηαβιεηνχ θεθαιαίνπ (ΑΔΔΜΚ). 

 Σα θπζηθά πξφζσπα ηα νπνία επθαηξηαθά θαη σο παξεπφκελε απαζρφιεζε 

πσινχλ πξντφληα ή παξέρνπλ ππεξεζίεο, εθφζνλ ην εηζφδεκα πνπ απνθηνχλ απφ 

ηηο ζπλαιιαγέο απηέο δελ ππεξβαίλεη ηηο 10.000 επξψ εηεζίσο Ωο επθαηξηαθή 

παξεπφκελε δξαζηεξηφηεηα ραξαθηεξίδεηαη ε δξαζηεξηφηεηα πνπ δελ αζθείηαη 

θαηά ζχζηεκα θαη απνδεηθλχεηαη απφ ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά. Σέηνηα 

πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά απνηεινχλ ηδίσο ε ζπλέρεηα ή κε ηεο άζθεζεο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο απηήο, ε χπαξμε ηδηαίηεξεο επαγγεικαηηθήο εγθαηάζηαζεο, ε 

χπαξμε ηδηαίηεξνπ εμνπιηζκνχ θαη κεραληθψλ κέζσλ γηα ηελ παξνρή ησλ 

ππεξεζηψλ απηψλ. Δλδεηθηηθέο πεξηπηψζεηο είλαη : 

 

 Σα θπζηθά πξφζσπα φπσο θνηηεηέο, λνηθνθπξέο, άλεξγνη θιπ, πνπ 

ζπκβάιινληαη κε εηαηξείεο εξεπλψλ κε ζπκβάζεηο έξγνπ ή φρη.  

http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4270/year/2014/article/156
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/609
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/487
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 Σα θπζηθά πξφζσπα πνπ δηελεξγνχλ πσιήζεηο κε ην ζχζηεκα ηεο θαη’ 

νίθνλ επίδεημεο, σο αληηπξφζσπνη πσιεηέο (dealers). 

 Οη ηδησηηθνί ή δεκφζηνη ππάιιεινη, θνηηεηέο, νη νπνίνη κεηέρνπλ ζε 

εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα επηρνξεγνχκελα. 

 Οη δηεξκελείο ή κεηαθξαζηέο. 

 Οη δεκφζηνη ή ηδησηηθνί ππάιιεινη ή ζπληαμηνχρνη πνπ είλαη ζπγγξαθείο ή 

εηζεγεηέο εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ εθφζνλ δελ αζθνχλ άιιε 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. 

 

    Αθφκα πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη νη ππνρξεψζεηο γηα ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο πνπ πξέπεη λα ηεξνχληαη, εμαξηψληαη πιένλ κε βάζε ηελ 

θαηεγνξηνπνίεζε ησλ νληνηήησλ θαη φρη ηεο θαηεγνξίαο βηβιίσλ πνπ ηεξνχλ. 

Αλάινγα κε ηελ θαηάηαμε δηαθνξνπνηνχληαη θαη νη ππνρξεψζεηο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Ζ Καηάηαμε ζηελ θάζε νληφηεηα γίλεηαη εθφζνλ 

θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ ηνπο  ππεξβαίλνπλ ηα φξηα ησλ δχν 

ηνπιάρηζηνλ εθ ησλ ηξηψλ θξηηεξίσλ. 
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Παξαθάησ παξαζέηνπκε ρξεζηηθφ πίλαθα κε ηηο θαηεγνξίεο νληνηήησλ: 

Καηηγοπία 

ονηόηηηαρ 

Κπιηήπιο 

ενεπγηηικού 

Μέζορ 

Όπορ 

πποζυπικού 

Κπιηήπιο 

κύκλος 

επγαζιών 

Υπημαηοοικονομικέρ 

καηαζηάζειρ 

Πνιχ κηθξή 

(φπνπ θαηά 

ηελ 

εκεξνκελία 

ηνπ 

ηζνινγηζκνχ 

ηνπο δελ 

ππεξβαίλνπλ 

ηα φξηα δχν 

ηνπιάρηζηνλ 

απφ ηα 

αθφινπζα 

ηξία 

θξηηήξηα) 

≤ 350.000€ ≤ 10 άηνκα 
≤ 

700.000€ 

 πλνπηηθφο 

Ηζνινγηζκφο 

 πλνπηηθή 

Καηάζηαζε 

Απνηειεζκάησλ 

 Πξνζάξηεκα 

Πνιχ κηθξή 

(λνκηθέο 

κνξθέο 

φπνπ ηζρχεη 

κφλν ην 

θξηηήξην ηνπ 

θχθινπ 

εξγαζηψλ) 

Δηεξφξξπζκεο ή 

Οκφξξπζκεο εηαηξείεο, 

Αηνκηθέο επηρεηξήζεηο, 

Αζηηθέο κε Κεξδνζθνπηθέο 

θ.ά. 

1.500.000€ 

 Καηάζηαζε 

απνηειεζκάησλ 

(Παξάξηεκα Β. 

Τπφδεηγκα Β.6) 

  

Μηθξή 

(φπνπ θαηά 

ηελ 

εκεξνκελία 

ηνπ 

ηζνινγηζκνχ 

ηνπο δελ 

ππεξβαίλνπλ 

ηα φξηα δχν 

ηνπιάρηζηνλ 

απφ ηα 

≤ 

4.000.000€ 
≤ 50 άηνκα 

≤ 

8.000.000€ 

 Ηζνινγηζκφο 

 Καηάζηαζε 

Απνηειεζκάησλ 

 Πξνζάξηεκα 
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ΝΟΜΟ 4308/ΦΔΚ Α 251/24.11.2014  

αθφινπζα 

ηξία 

θξηηήξηα) 

Μεζαία 

(φπνπ θαηά 

ηελ 

εκεξνκελία 

ηνπ 

ηζνινγηζκνχ 

ηνπο δελ 

ππεξβαίλνπλ 

ηα φξηα δχν 

ηνπιάρηζηνλ 

απφ ηα 

αθφινπζα 

ηξία 

θξηηήξηα) 

≤ 

20.000.000 
≤ 250 

≤ 

40.000.000 

 Ηζνινγηζκφο ή 

Καηάζηαζε 

Υξεκαηννηθνλνκ

ηθήο Θέζεο 

(Πίλαθαο) 

 Καηάζηαζε 

Απνηειεζκάησλ 

(Πίλαθαο)  

 Καηάζηαζε 

Μεηαβνιψλ 

Καζαξήο Θέζεο 

(Πίλαθαο)  

 Πξνζάξηεκα 

(εκεηψζεηο)  

Μεγάιε 

(φπνπ θαηά 

ηελ 

εκεξνκελία 

ηνπ 

ηζνινγηζκνχ 

ηνπο δελ 

ππεξβαίλνπλ 

ηα φξηα δχν 

ηνπιάρηζηνλ 

απφ ηα 

αθφινπζα 

ηξία 

θξηηήξηα) 

> 

20.000.000 
> 250 

> 

40.000.000 

 Ηζνινγηζκφο ή 

Καηάζηαζε 

Υξεκαηννηθνλνκ

ηθήο Θέζεο 

(Πίλαθαο) 

 Καηάζηαζε 

Απνηειεζκάησλ 

(Πίλαθαο) 

 Καηάζηαζε 

Μεηαβνιψλ 

Καζαξήο Θέζεο 

(Πίλαθαο) 

 Καηάζηαζε 

Υξεκαηνξνψλ 

(Πίλαθαο)   

 Πξνζάξηεκα 

(εκεηψζεηο)  

http://portal.singularlogic.eu/sites/default/files/4308_2014.pdf
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 Κύκλορ επγαζιών  

    Ωο θχθινο εξγαζηψλ ζεσξείηαη απηφο πνπ πξνέξρεηαη απφ ηηο ζπλήζεηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο νληφηεηαο. πλεπψο, δελ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ θχθιν εξγαζηψλ 

επηρνξεγήζεηο, αζπλήζε έζνδα (π.ρ. έζνδα απφ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο, 

πσιήζεηο παγίσλ ή επελδχζεσλ), θαζψο θαη θφξνη, ηέιε θαη δηθαηψκαηα πνπ 

εηζπξάηηνληαη ππέξ ηξίησλ. Δπίζεο δελ εκπίπηνπλ ζηελ έλλνηα ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ 

ε αμία ησλ απηφ-παξαδφζεσλ θαη ηα έζνδα πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ινγαξηαζκφ 

ηξίηνπ. Αλ ε πεξίνδνο (δηαρεηξηζηηθή ρξήζε ή θνξνινγηθφ έηνο) είλαη κηθξφηεξε ηνπ 

12κήλνπ, ν θχθινο εξγαζηψλ γηα ηελ θαηάηαμε ζηηο πξναλαθεξζείζεο θαηεγνξίεο 

νληνηήησλ βξίζθεηαη κε αλαγσγή ζε εηήζηα βάζε. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ρξνληθφ 

δηάζηεκα δεθαπέληε (15) εκεξψλ ή κεγαιχηεξν ινγίδεηαη σο κήλαο, ελψ ρξνληθφ 

δηάζηεκα κηθξφηεξν ησλ 15 εκεξψλ δελ ιακβάλεηαη ππφςε. ηελ πεξίπησζε πνπ ε 

νληφηεηα ιεηηνχξγεζε ζηελ πξψηε εηήζηα πεξίνδν γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κηθξφηεξν 

ησλ ηεζζάξσλ κελψλ, δελ γίλεηαη αλαγσγή ζε εηήζηα βάζε γηα ην δηάζηεκα απηφ. 

πλεπψο, ζηελ πεξίπησζε απηή ε έληαμε ζε θαηεγνξία γίλεηαη κε βάζε ηηο επφκελεο 

δχν πιήξεηο εηήζηεο πεξηφδνπο. 

 

 Μέζορ όπορ πποζυπικού  

    Ο κέζνο φξνο ηνπ πξνζσπηθνχ ππνινγίδεηαη ζηε βάζε πιήξνπο απαζρφιεζεο ζε 

εκεξήζηα θαη εηήζηα βάζε, γηα φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ έρνπλ ή ηεθκαίξεηαη φηη 

έρνπλ εξγαζία έκκηζζεο απαζρφιεζεο. πγθεθξηκέλα, πεξηιακβάλνληαη νη έρνληεο 

έκκηζζε ζρέζε αιιά θαη ηα πξφζσπα πνπ απαζρνινχληαη κε ζρέζε πνπ 

εμνκνηψλεηαη κε έκκηζζε εξγαζία, φπσο δηθεγφξνη, ινγηζηέο ή κεραληθνί φηαλ είλαη 

πιήξνπο απαζρφιεζεο θαη αλεμάξηεηα ηνπ ηξφπνπ πνπ ακείβνληαη (π.ρ. κε ηηκνιφγην 

παξνρήο ππεξεζηψλ). πκπεξηιακβάλνληαη επίζεο νη απαζρνινχκελνη κε κίζζσζε 

απφ άιιε νληφηεηα θαζψο θαη νη ηδηνθηήηεο επηρεηξεκαηίεο, εθφζνλ απαζρνινχληαη 

ζηελ νληφηεηα θαη ακείβνληαη απφ απηή. Γελ ιακβάλνληαη ππφςε εθπαηδεπφκελνη 

θαη ζπνπδαζηέο πνπ απαζρνινχληαη κε ζπκβάζεηο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, 

θαζψο θαη εξγαδφκελνη πνπ έρνπλ ιάβεη γνληθή άδεηα. 
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   Έλα αθφκα ζπλνπηηθφηεξν δηάγξακκα παξαηίζεληαη παξαθάησ γηα κηα ζθαηξηθή 

φςε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ αλά θαηεγνξία ππφρξεσλ. 

 

   Τπόσπεοι ζε ζύνηαξη ανά είδορ καηάζηαζηρ και ανά καηηγοπία μεγέθοςρ : 

  Καηηγοπία μεγέθοςρ 

  

Πολύ 

μικπέρ 

      

      

άπθπο 1 

παπ. 2.γ 

άπθπο 1 

παπ. 2.α 

και 

 2.β 

Μικπέρ Μεζαίερ Μεγάλερ 

Καηάζηαζη 

αποηελεζμάηυν 
√ √ √ √ √ 

Πποζάπηημα ή ημειώζειρ √ √ √ √ √ 

Ιζολογιζμόρ   √ √ √ √ 

Καηάζηαζη μεηαβολών 

καθαπήρ θέζηρ 
      √ √ 

Καηάζηαζη σπημαηοποών         √ 

    Αλαιπηηθφηεξα, θάπνηεο πιεξνθνξίεο γηα θάζε κηα ρξεκαηννηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε είλαη νη εμήο: 

 

Ο πίνακαρ ηηρ καηάζηαζηρ ηυν αποηελεζμάηυν 

    Πεξηιακβάλεη δχν κνξθέο παξνπζίαζεο (θαηαξηίδεηαη ε κηα απφ ηηο δχν θαη’ 

επηινγή ηεο επηρείξεζεο), ηελ «θαηά ιεηηνπξγία» (ηελ νπνία πξνέβιεπε θαη ην Π.Γ. 

1123/1981) θαη ηελ «θαη’ είδνο» πνπ πξνβιέπεηαη ηφζν απφ ηα Γ.Π.Υ.Α., φζν θαη 

απφ ηελ Οδεγία 34/2013 ηεο Δ.Δ. εκεηψλεηαη φηη ε «θαη’ είδνο» θαηάζηαζε 

απνηειεζκάησλ πεξηιακβάλεη παξνπζίαζε ζηελ νπνία εκθαλίδνληαη θαη’ είδνο νη 

βαζηθνί ινγαξηαζκνί ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ, απνηειψληαο ζηελ νπζία κηα ζχλνςε 

ηεο θαηαξγεζείζαο «Καηάζηαζεο Λνγαξηαζκνχ Γεληθήο Δθκεηάιιεπζεο» ηνπ ΔΓΛ. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζηελ θαη’ είδνο παξνπζίαζε ηεο θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ, ζην 

θνλδχιη «Μεηαβνιέο απνζεκάησλ» πεξηιακβάλεηαη ην άζξνηζκα ησλ κεηαβνιψλ ηνπ 

ζπλφινπ ησλ απνζεκάησλ (εκπνξεχκαηα, πξντφληα, πξψηεο θαη βνεζεηηθέο χιεο θαη 

ινηπά πιηθά). 
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Ο πίνακαρ ηηρ καηάζηαζηρ μεηαβολών καθαπήρ θέζηρ 

    Δίλαη κηα λέα θαηάζηαζε πνπ αληηθαζηζηά ηνλ «Πίλαθα δηάζεζεο θεξδψλ» ηνπ 

Π.Γ. 1123/1981, (θαηαξηίδεηαη κφλν απφ ηηο «Μεζαίεο» θαη ηηο «Μεγάιεο» 

νληφηεηεο), παξέρνληαο πιεξέζηεξε πιεξνθφξεζε γηα ηνπο ινγαξηαζκνχο ηεο 

θαζαξήο ζέζεο. πγθεθξηκέλα, ε λέα απηή θαηάζηαζε παξνπζηάδεη αλαιπηηθά ηελ 

θίλεζε φισλ ησλ θνλδπιίσλ ηεο θαζαξήο ζέζεο ζηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ θαη ηε 

ζπκθσλία ππνινίπσλ αξρήο θαη ηέινπο, ψζηε λα ππάξρεη πιήξεο δηαθάλεηα γηα ην 

πψο κεηαβιήζεθαλ ηα ζρεηηθά θνλδχιηα. 

   

 

Ο πίνακαρ ηηρ καηάζηαζηρ σπημαηοποών 

    Δίλαη κία λέα, επίζεο πνιχ ζεκαληηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε, (θαηαξηίδεηαη κφλν απφ ηηο «Μεγάιεο» νληφηεηεο) ζηελ νπνία 

παξνπζηάδνληαη νη ηακεηαθέο εηζξνέο θαη εθξνέο ηεο πεξηφδνπ, δηαρσξηδφκελεο ζε 

ηξεηο θαηεγνξίεο: (α) ηηο ηακεηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, (β) ηηο 

ηακεηαθέο ξνέο απφ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη (γ) ηηο ηακεηαθέο ξνέο απφ 

ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Ζ θαηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ παξνπζηάδεηαη κε 

ηελ έκκεζε κνξθή ηεο πνπ είλαη θαη ε πιένλ ζπλήζεο. 

  

 

Σο Πποζάπηημα ή ημειώζειρ ηυν σπημαηοοικονομικών καηαζηάζευν 

    ην πξνζάξηεκα παξέρνληαη πεξηγξαθέο, αλαιχζεηο θαη πξφζζεηε πιεξνθφξεζε 

(αλάινγα κε ην κέγεζνο ηεο νληφηεηαο) γηα ηα δηάθνξα θνλδχιηα ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, θαζψο θαη γηα άιια ζηνηρεία ηα νπνία δελ 

πξνβιέπεηαη λα εκθαλίδνληαη ζηνπο πίλαθεο ησλ πξναλαθεξζέλησλ ηεζζάξσλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Σν πξνζάξηεκα παξνπζηάδεηαη κε ζπζηεκαηηθφ 

ηξφπν θαη κε παξαπνκπέο ζηα επηκέξνπο θνλδχιηα ησλ ππφινηπσλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ (πίλαθεο), φηαλ ζπληξέρεη πεξίπησζε, ζχκθσλα 

κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 29. 
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2.3  ΒΑΙΚΔ ΓΙΑΦΟΡΔ 

 

  Οη ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο ζην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ πνιιψλ νηθνλνκηθψλ 

ζπλαιιαγψλ ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο: 

 

 

2.3.1. Ο λογιζηικόρ σειπιζμόρ ηυν αζώμαηυν ακινηηοποιήζευν (άςλυν παγίυν) 

καηά ηα ΔΛΠ 

 

    χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ πνπ πξνηείλνπλ ηα ΔΛΠ γηα ηα άπια πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία, πξφθεηηαη γηα «εμαηνκηθεπκέλα θαη κε λνκηζκαηηθά ζηνηρεία, ρσξίο πιηθή 

(θπζηθή) ππφζηαζε». 

    Μάιηζηα εκθαλίδεηαη ν φξνο «εμαηνκηθεχζηκα ζηνηρεία», πνπ ζεκαίλεη ηα 

δπλάκελα λα εμαηνκηθεπηνχλ, άξα ηα άπια πάγηα αλαγλσξίδνληαη αξρηθψο θαη ζηε 

ζπλέρεηα, εθφζνλ κπνξεί λα ηζρχζεη απηφ, ζα παξνπζηάδνληαη σο εμαηνκηθεπκέλα. 

Δμαηνκηθεπκέλν δε, είλαη έλα ζηνηρείν, φηαλ είλαη απνιχησο δηαθξηηή ε αμία ηνπ, ζε 

ζρέζε κε ηα ινηπά ζηνηρεία ηεο θαηεγνξίαο ζηελ νπνία αλήθεη. 

πλεπψο, ππφ ηελ έλλνηα απηή, εμαηνκηθεχζηκν ζεκαίλεη φηη ε αμία ηνπ είλαη 

δηαρσξίζηκε, θαη αξράο θαη ελ δπλάκεη ε αμία απηή πσιείηαη, κεηαβηβάδεηαη ή 

εθρσξείηαη κε ζπκβαηηθνχο φξνπο. 

    Με ην πξνεγνχκελν θαζεζηψο ηνπ ΔΓΛ , ηα άπια πάγηα ζηνηρεία ή αζψκαηεο 

αθηλεηνπνηήζεηο, θαηαηάζζνληαλ ζε εθείλα ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ηα νπνία είλαη 

δεθηηθά ρξεκαηηθήο απνηίκεζεο θαη είλαη δπλαηφλ, ππφ κία έλλνηα, λα απνηειέζνπλ 

αληηθείκελν ζπλαιιαγήο, είηε σο εμαηνκηθεπκέλα, είηε αζξνηζηηθψο, καδί κε ηελ 

ππφινηπε πεξηνπζία ηεο επηρείξεζεο. 

    Σα ζηνηρεία απηά αλαπηχζζνληαλ ζε αλαιπηηθνχο ινγαξηαζκνχο ηνπ 

πξσηνβάζκηνπ 16 «Αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο θαη έμνδα πνιπεηνχο απφζβεζεο» θαη 

ήηαλ ζε γεληθέο γξακκέο: ε ππεξαμία, ηα δηθαηψκαηα, ηα έμνδα εξεπλψλ, ηα έμνδα 

θηήζεο αθηλεηνπνηήζεσλ, ηα έμνδα αχμεζεο θεθαιαίνπ, ηα έμνδα ίδξπζεο θαη 

πξψηεο εγθαηάζηαζεο, νη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο απφ πηζηψζεηο θαη δάλεηα γηα 

θηήζε παγίσλ, ηα έμνδα αλαδηνξγάλσζεο, νη ηφθνη δαλείσλ θαηαζθεπαζηηθήο 

πεξηφδνπ θ.ά. Σα πνζά πνπ θαηαρσξίδνληαλ ζε απηνχο ηνπο ινγαξηαζκνχο, βάζεη ηεο 

ηφηε ηζρχνπζαο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο (Ν.2238/1994 ), απνζβέλνληαλ εληφο ηεο 

πεληαεηίαο ή δεθαεηίαο, θαηά πεξίπησζε, ελψ ζε έλα βαζκφ, ζχκθσλε ήηαλ θαη ε 

εκπνξηθή λνκνζεζία (ΚΝ 2190/1920 ). 

     ην λέν ηνπίν ησλ ΔΛΠ (ινγ. 18 «Άπια»), έρνπκε αιιαγή ζθεληθνχ θαη 

πξνζαξκνγή ζηε «θηινζνθία» πνπ ζέιεη λα παξνπζηάδεηαη ε, φζν ην δπλαηφλ, 

πξαγκαηηθή εηθφλα ηεο πεξηνπζηαθήο ζπγθξφηεζεο ηεο νληφηεηαο. ηελ θαηεγνξία 

ινηπφλ ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, αλαγλσξίδνληαη: νη δαπάλεο αλάπηπμεο 

(18.01), ε ππεξαμία (18.02) θαη ηα ινηπά άπια ζηνηρεία (18.03). Κνληνινγίο, 

πξφθεηηαη γηα ηελ ππεξαμία, ηα δηθαηψκαηα βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο (κε ηελ επξεία 

έλλνηα), θαζψο θαη ηα έμνδα αλαδηνξγάλσζεο. 

    Δπνκέλσο, δελ αλαγλσξίδνληαη σο άπια πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, αιιά 

αληηζέησο αλαγλσξίδνληαη σο έμνδα ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ θαη ζηελ 

πεξίνδν πνπ απηά πξνθχπηνπλ: ηα έμνδα ίδξπζεο θαη πξψηεο εγθαηάζηαζεο, νη 
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ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο δαλείσλ γηα θηήζε παγίσλ ζηνηρείσλ θαη ηα έμνδα 

έξεπλαο. 

 

   Πεξαηηέξσ, νη δαπάλεο αλάπηπμεο, αλαγλσξίδνληαη σο πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν φηαλ, 

κε απζηεξά θξηηήξηα, πιεξνχληαη φιεο νη παξαθάησ πξνυπνζέζεηο (αζξνηζηηθά): 

 

 Τπάξρεη πξφζεζε θαη ηερληθή δπλαηφηεηα εθ κέξνπο ηεο νληφηεηαο λα 

νινθιεξψζεη ηα ζρεηηθά ζηνηρεία, νχησο ψζηε λα είλαη δηαζέζηκα πξνο ρξήζε ή 

δηάζεζε. 

 Δθηηκάηαη σο ζθφδξα πηζαλφ (κε ηεθκεξησκέλε έθζεζε) φηη ηα ζηνηρεία απηά ζα 

απνθέξνπλ κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε (πξνζαχμεζε ηνπ απνηειέζκαηνο). 

 Τπάξρεη αμηφπηζην ζχζηεκα επηκέηξεζεο ησλ απνδνηέσλ ζε απηά πνζψλ 

θφζηνπο (έιεγρνο θαη αμηφπηζηε παξάζεζε ησλ εμφδσλ πνπ ζπγθξνηνχλ ην 

ηειηθφ ηνπο πνζφ). 

 

    ε θάζε άιιε πεξίπησζε, ε ζρεηηθή δαπάλε αλαγλσξίδεηαη σο έμνδν, ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 25 ηνπ Ν 4308/2014 , ζην νπνίν αλαιχνληαη ηα ζηνηρεία ηεο θαηάζηαζεο 

απνηειεζκάησλ. 

  Έηζη ινηπφλ έρνπκε ζχκθσλα κε ην παξαπάλσ άξζξν 25 ησλ ΔΛΠ, αλαγλσξίδνληαη 

ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ, σο πξνο ηα έμνδα: 

 

 Tα έμνδα ίδξπζεο θαη πξψηεο εγθαηάζηαζεο. 

 Tν θφζηνο θηήζεο ή θφζηνο παξαγσγήο, θαηά πεξίπησζε, ησλ 

πσιεζέλησλ αγαζψλ ή ππεξεζηψλ. 

 Οη θάζε είδνπο δαπάλεο κηζζνδνζίαο εξγαδνκέλσλ, πεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ πξνβιέςεσλ γηα κειινληηθέο παξνρέο. 

 Tα έμνδα έξεπλαο. 

 Tα έμνδα αλάπηπμεο (εθηφο αλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ 

αλαθέξζεθαλ πην πάλσ, νπφηε ζα αλαγλσξίδνληαη σο πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν). 

 Οη επηζθεπέο θαη ζπληεξήζεηο. 

 Οη απνζβέζεηο ελζψκαησλ θαη άπισλ πάγησλ ζηνηρείσλ. 

 Οη πξνβιέςεηο γηα ινηπνχο θηλδχλνπο θαη έμνδα. 

 Οη ηφθνη θαη ηα ζπλαθή έμνδα. 

 Σα έμνδα θαη ηηο δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ επηκέηξεζε 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο. 

 Οη δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε δηαγξαθή θαη απαμίσζε πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ. 

 Οη ινηπέο πξνθχπηνπζεο δεκίεο πνπ παξνπζηάδνληαη κε ην θαζαξφ πνζφ 

ηνπο. 

 Ο θφξνο εηζνδήκαηνο ηεο πεξηφδνπ, ηξέρσλ θαη αλαβαιιφκελνο, θαηά 

πεξίπησζε (λέα δηάηαμε πνπ ζα εμεγήζνπκε ζε επφκελα ζεκεηψκαηα). 

 Κάζε άιιν έμνδν πνπ έρεη πξνθχςεη θαη δελ πεξηιακβάλεηαη ζηηο 

πξνεγνχκελεο θαηεγνξίεο. 

 

    Όια ηα παξαπάλσ αλαγλσξίδνληαη σο πξνο ην ινγηζηηθφ απνηέιεζκα πνπ είλαη θαη 

ε επηδίσμε ησλ ΔΛΠ. 
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    ε φηη αθνξά ηα έμνδα αλαδηνξγάλσζεο, απηά ζα νλνκάδνληαη πιένλ «Λνγηζκηθά 

πξνγξάκκαηα Ζ/Τ», φπνπ ζα θαηαρσξίδνληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν νη δαπάλεο γηα 

ηελ αγνξά θαη απφθηεζε ινγηζκηθψλ πξνγξακκάησλ, ελψ ινηπά έμνδα 

αλαδηνξγάλσζεο, κε ηελ επξεία έλλνηα, ζα αληηκεησπίδνληαη σο έμνδα, θαηά 

πεξίπησζε θαη ζα θαηαρσξίδνληαη ζε ινγαξηαζκνχο εμφδσλ ηεο θαηεγνξίαο 6. 

    Οη ηφθνη δαλείσλ θαηαζθεπαζηηθήο πεξηφδνπ, αλαιφγσο κε ηα ππάξρνληα 

ζηνηρεία, είηε ζα αλαγλσξίδνληαη ζε αχμεζε ηνπ θφζηνπο θηήζεο ησλ παγίσλ, ησλ 

νπνίσλ αθνξά ε ρξεκαηνδφηεζε, είηε ζα θαηεπζχλνληαη ζε ινγαξηαζκνχο 

απνηειεζκάησλ. 

    Οκνίσο ζα αληηκεησπίδνληαη θαη ηα έμνδα πνπ γίλνληαη θαηά ηελ απφθηεζε ελφο 

αθηλήηνπ (θφξνο κεηαβίβαζεο, ζπκβνιαηνγξαθηθά, κεζηηηθά, παξάζηαζε δηθεγφξνπ 

θ.ιπ.), ελψ κε ην πξνεγνχκελν θαζεζηψο ηνπ ΔΓΛ θαηαρσξίδνληαλ ζηνλ ηδηαίηεξν 

ινγαξηαζκφ 16.14 «Έμνδα θηήζεο αθηλεηνπνηήζεσλ» θαη δελ αθνινπζνχζαλ ηελ 

πνξεία ησλ απνζβέζεσλ ηνπ θπξίσο παγίνπ, κε ηα ΔΛΠ ζα αλαγλσξίδνληαη θαη ζα 

πξνζηίζεληαη ζην θφζηνο θηήζεο απηνχ. Σν ίδην ζα γίλεηαη θαη κε ηα έμνδα ίδξπζεο 

θαη πξψηεο εγθαηάζηαζεο, ηα νπνία ζα θαηαρσξίδνληαη ζηνπο νηθείνπο 

ινγαξηαζκνχο ησλ εμφδσλ, κεηά ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηνπ θπζηθνχ ή ηνπ 

λνκηθνχ πξνζψπνπ. 

    Σέινο, ζεσξείηαη ζθφπηκν λα ζεκεηψζνπκε φηη, παξφιν πνπ κε βάζε ηα 

παξαπάλσ, ζηηο δηαηάμεηο ησλ ΔΛΠ δελ νξίδεηαη ε ινγηζηηθή έλλνηα ησλ εμφδσλ 

πνιπεηνχο απφζβεζεο, σζηφζν, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ηα έμνδα απηά, φπσο 

εκθαλίδνληαη ζηηο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο κέρξη θαη ηελ 31/12/2014 λα ζπλερίδνπλ 

λα εκθαλίδνληαη ζηηο θαηαζηάζεηο απηέο έσο φηνπ επέιζεη ε νινζρεξήο απφζβεζή 

ηνπο. 

    Δπνκέλσο, ηα έμνδα πνιπεηνχο απφζβεζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ πξηλ ηελ 

1/1/2015 θαη δελ έρνπλ απνζβεζζεί πιήξσο έσο ηηο 31/12/2014, ζα ζπλερίζνπλ λα 

απνζβέλνληαη κε ζπληειεζηή 10% θαη κεηά ην 2014 κέρξη λα απνζβεζηνχλ 

νινζρεξψο. 

    Αληηζέησο, φπσο αλαιχζεθε πην πάλσ, πξνθεηκέλνπ γηα έμνδα πνπ ελέπηπηαλ ζηελ 

έλλνηα ησλ εμφδσλ πνιπεηνχο απφζβεζεο, δπλάκεη ηνπ ΔΓΛ θαη πξαγκαηνπνηνχληαη 

απφ 1/1/2015 θαη εθεμήο, απηά ζα εθπίπηνπλ εθάπαμ θαηά ην έηνο πξαγκαηνπνίεζήο 

ηνπο, ζηνλ βαζκφ αζθαιψο, πνπ δελ εληάζζνληαη ζε κία απφ ηηο θαηεγνξίεο παγίσλ 

(ελζψκαησλ ή άπισλ) πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ ΔΛΠ. 

     

    πγθεθξηκέλα, φζνλ αθνξά, ηα έμνδα ηδξχζεσο θαη πξψηεο εγθαηαζηάζεσο 

ηζρχνπλ ηα εμήο: 

 

    χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ ΔΛΠ, ηα έμνδα ηδξχζεσο θαη πξψηεο 

εγθαηαζηάζεσο (Λνγ.16) θαηαρσξνχληαη ζηνλ Ηζνινγηζκφ θαη απνζβέλνληαη 

ηκεκαηηθά θαη ηζφπνζα εληφο 5 εηψλ. Αληίζεηα, ζηα ΓΠΥΠ πξνβιέπεηαη φηη ηα έμνδα 

απηά θαηαρσξνχληαη απ’ επζείαο ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο, εθηφο απφ ηα έμνδα 

αθηλεηνπνηήζεσλ θαη ην θφζηνο ηνπ δαλεηζκνχ γηα ηελ απφθηεζε κε άκεζσλ 

εθκεηαιιεχζηκσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ηα νπνία θεθαιαηνπνηνχληαη. 
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2.3.2. Δμθάνιζη ηος Φόπος Διζοδήμαηορ, ηυν Γιαθοπών θοπολογικού ελέγσος 

πποηγούμενυν σπήζευν και ηυν μη ενζυμαηυμένυν ζηο λειηοςπγικό κόζηορ 

θόπυν ζηην Καηάζηαζη Αποηελεζμάηυν σπήζευρ   

 

    χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ ΔΛΠ, ν θφξνο εηζνδήκαηνο εκθαλίδεηαη ζηνλ 

πίλαθα Γηαζέζεσο Απνηειεζκάησλ.  Αληίζεηα, ζηα ΓΠΥΠ πξνβιέπεηαη φηη, ν θφξνο 

εηζνδήκαηνο είλαη έμνδν ηεο επηρεηξήζεσο θαη θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα 

ρξήζεσο (ΓΛΠ 12). 

    Δπνκέλσο, ν θφξνο εηζνδήκαηνο, νη Γηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ 

πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ θαη, νη κε ελζσκαησκέλνη ζην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο θφξνη 

(ινγαξηαζκνί 54.07 ή 88.08, 63.00, 63.98.02 ή 88.09 θαη 42.04 ή 88.06 αληίζηνηρα), 

αλαγλσξίδνληαη σο ιεηηνπξγηθά έμνδα πνπ δηακνξθψλνπλ απνηέιεζκα ζηε ρξήζε θαη 

φρη σο εηαηξηθά βάξε πνπ κεηψλνπλ ην απνηέιεζκα ηεο δηάζεζεο ζχκθσλα κε ην 

Δ.Γ.Λ.. (άξζξν 25 ηνπ Ν. 4308/2014).  

    Όζνλ αθνξά ηνπο αλαβαιιφκελνπο θφξνπο εηζνδήκαηνο, απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ 

ΔΛΠ, δελ πξνβιέπεηαη ε ινγηζηηθή παξαθνινχζεζε ησλ απαηηήζεσλ ή ππνρξεψζεσλ 

απφ θφξνπο κειινληηθψλ ρξήζεσλ, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρεη εηεξνρξνληζκφο σο 

πξνο ηελ αλαγλψξηζε, απφ ηελ Φνξνινγηθή Αξρή, νξηζκέλσλ ινγηζηηθνπνηεζέλησλ 

εζφδσλ ή εμφδσλ. Αληίζεηα, ζηα ΓΠΥΠ πξνβιέπεηαη ε απεηθφληζε ησλ 

αλαβαιιφκελσλ θφξσλ εηζνδήκαηνο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο (ΓΛΠ 12). 

    Δπηπιένλ, εηζάγεηαη ν ινγαξηαζκφο 46 «Αλαβαιιφκελνο θφξνο» γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ηνπ ζρεηηθνχ θνλδπιίνπ ηνπ ηζνινγηζκνχ, αλεμαξηήησο ηνπ 

ππνινίπνπ πνπ παξνπζηάδεη ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ (πηζησηηθφ ή ρξεσζηηθφ). 

εκεηψλεηαη φηη ν ινγηζκφο ηνπ αλαβαιιφκελνπ θφξνπ είλαη πξναηξεηηθήο 

εθαξκνγήο θαηά ην Ν. 4308/2014. 

 

 

 

2.3.3. Οι αλλαγέρ ζηη νομοθεζία για ηιρ αποζβέζειρ ηυν παγίυν πεπιοςζιακών 

ζηοισείυν 

 

     Οη επηρεηξήζεηο, γηα λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηνλ ζθνπφ ηνπο, ρξεζηκνπνηνχλ πάγηα 

ή καθξνπξφζεζκα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ηα νπνία πξννξίδνληαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

απφ ηηο επηρεηξήζεηο θαηά ηξφπν δηαξθή, κε απνηέιεζκα ηα νθέιε απφ ηε ρξήζε ηνπο 

λα επεθηείλνληαη πέξαλ ηνπ ελφο έηνπο. 

    Σα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ράλνπλ ηελ αμία ηνπο 

είηε ιφγσ ηεο ρξεζηκνπνηήζεψο ηνπο είηε ιφγσ ηεο παξφδνπ ηνπ ρξφλνπ είηε ιφγσ 

ηεο νηθνλνκηθήο απαμίσζεο. 

     Απηή ε απψιεηα ηεο αμίαο ησλ άλσ καθξνπξφζεζκσλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ θαηαγξάθεηαη ζηα ινγηζηηθά βηβιία ησλ επηρεηξήζεσλ κέζσ ησλ 

απνζβέζεσλ. 

    χκθσλα κε ηνλ επηζηεκνληθφ νξηζκφ ησλ ΔΛΠ (Ν. 4308/2014), απφζβεζε είλαη ε 

ζπζηεκαηηθή θαηαλνκή ηεο απνζβεζηέαο αμίαο ελφο καθξνπξφζεζκνπ ζηνηρείνπ 

ζηελ σθέιηκε νηθνλνκηθή δσή ηνπ. 
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    Ο ινγηζκφο ησλ απνζβέζεσλ είλαη ππνρξεσηηθφο. Καηά ηε ζχληαμε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ ε θαηαγξαθή ησλ απνζβέζεσλ 

ησλ παγίσλ είλαη ππνρξεσηηθή, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ησλ Δ.Λ.Π. 

    Πην ζπγθεθξηκέλα: νη νληφηεηεο (ή επηρεηξήζεηο) έρνπλ ππνρξέσζε, θαηά ηε 

ζχληαμε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, λα αθνινπζνχλ εθηφο ησλ άιισλ, 

θαη ηελ αξρή «ηεο αλαγλψξηζεο φισλ ησλ αξλεηηθψλ πξνζαξκνγψλ αμηψλ, 

αλεμάξηεηα ηνπ εάλ ην απνηέιεζκα ηεο πεξηφδνπ είλαη θέξδνο ή δεκία». Με ηνλ 

φξν αξλεηηθέο πξνζαξκνγέο ηεο αμίαο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη 

ππνρξεψζεσλ λννχληαη νη πξνζαξκνγέο πνπ επηβαξχλνπλ ηα απνηειέζκαηα, φπσο γηα 

παξάδεηγκα νη απνζβέζεηο θαη νη απνκεηψζεηο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, πνπ 

ιακβάλνπλ ρψξα ζηελ πεξίνδν, βάζεη ηεο αξρήο ηνπ δεδνπιεπκέλνπ (άξζξν 17, Ν. 

4308/2014 θαη ΔΛΣΔ Λνγηζηηθή Οδεγία Δθαξκνγήο ηνπ Ν. 4308/2014) 

    Σελ ίδηα αξρή απαηηεί θαη ν θνξνινγηθφο λφκνο, εθφζνλ ην πάγην ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα ηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο, φπσο αλαιπηηθά αλαθέξνπκε ζηε ζπλέρεηα. 

    Με ην άξζξν 24, παξ. 5, ηνπ Ν. 4172/2013 νξίδεηαη φηη ε δηελέξγεηα ησλ 

θνξνινγηθψλ απνζβέζεσλ γηα θάζε έηνο κε ηνπο θαζνξηζζέληεο λένπο ζπληειεζηέο 

απνζβέζεσλ ηεο παξ. 4, ηνπ ίδηνπ άξζξνπ, γίλεηαη ζε εηήζηα βάζε, είλαη 

ππνρξεσηηθή θαη δελ επηηξέπεηαη ε κεηαθνξά απνζβελφκελσλ πνζψλ κεηαμχ 

νηθνλνκηθψλ ρξήζεσλ (θνξνινγηθψλ εηψλ). 

    Τπφρξενη είλαη θνξνινγνχκελνη νη νπνίνη έρνπλ ζηελ θπξηφηεηά ηνπο πάγηα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, αλεμαξηήησο αλ ηα ρξεζηκνπνηνχλ νη ίδηνη ή ηα εθκηζζψλνπλ ή 

ηα εθκεηαιιεχνληαη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, θαζψο θαη ν κηζζσηήο ζε πεξίπησζε 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο κίζζσζεο (Τπ. Οηθνλνκηθψλ πνι. 1073/2015). 

    Ζ ζεκαληηθή αιιαγή ζηε λνκνζεζία γηα ηηο απνζβέζεηο είλαη φηη νη επηρεηξήζεηο 

κπνξνχλ λα ππνινγίδνπλ ηαπηφρξνλα ινγηζηηθέο θαη θνξνινγηθέο απνζβέζεηο. 

    Απφ ηηο θνξνινγηθέο πεξηφδνπο νη νπνίεο αξρίδνπλ απφ 1.1.2015 θαη κεηά νη 

απνζβέζεηο ησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ επηρεηξήζεσλ δηαθξίλνληαη ζε 

δχν θαηεγνξίεο: α) Λνγηζηηθέο απνζβέζεηο θαη β) Φνξνινγηθέο απνζβέζεηο. 

    Οη ινγηζηηθέο απνζβέζεηο, σο έλλνηα, είλαη δηαθνξεηηθή απφ ηηο θνξνινγηθέο 

απνζβέζεηο. 

    Σηο πξνεγνχκελεο, ηνπ έηνπο 2015, δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο, δελ ππήξρε δηάθξηζε 

κεηαμχ ινγηζηηθψλ θαη θνξνινγηθψλ απνζβέζεσλ, αιιά νη απνζβέζεηο ινγηζηηθέο 

θαη θνξνινγηθέο σο έλλνηεο ηαπηίδνληαλ θαη ελεξγνχληαλ ζπζηεκαηηθά θαη 

νκνηφκνξθα κε βάζε ηνπο πξνβιεπφκελνπο απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία ζπληειεζηέο 

απνζβέζεσλ ,δειαδή εθαξκφδνληαλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 31ηνπ Ν.2238/1994.  

    Λνγηζηηθέο απνζβέζεηο είλαη απηέο νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη βάζεη ινγηζηηθψλ 

εθηηκήζεσλ, δειαδή ησλ θξίζεσλ ηεο δηνίθεζεο ηεο επηρείξεζεο ζρεηηθά κε 

ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο σθέιηκεο νηθνλνκηθήο δσήο ελφο παγίνπ θαζψο θαη ηεο 

ππνιεηκκαηηθήο αμίαο απηνχ. Οη θξίζεηο απηέο πξνθχπηνπλ απφ ηηο δηαζέζηκεο 

πιεξνθνξίεο, αλαθνξηθά κε ηελ παξνχζα θαηάζηαζε, ηα αλακελφκελα νθέιε, θαη ηηο 

δεζκεχζεηο πνπ ζπλδένληαη κε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο (ΔΛΣΔ 

Λνγηζηηθή Οδεγία Δθαξκνγήο ηνπ Ν. 4308/2014). 

    Δάλ κηα επηρείξεζε αγφξαζε έλα κεράλεκα ην νπνίν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο 

ηνπ έρεη πξνγξακκαηηζηεί απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή λα παξάγεη κέρξη 100.000 κνλάδεο 

εηνίκνπ πξντφληνο θαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξψησλ δψδεθα κελψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ 

παξήγαγε κνλάδεο 30.000, ηφηε ε απφζβεζε ησλ πξψησλ δψδεθα κελψλ είλαη ην 

30% ηεο αμίαο θηήζεψο ηνπ. 

     Ζ επηινγή ηεο κεζφδνπ θαη ηνπ ζπληειεζηή ηεο ινγηζηηθήο απφζβεζεο γίλεηαη, 

φπσο πξναλαθέξνπκε, θαηά ηελ θξίζε ηεο δηνίθεζεο ηεο επηρείξεζεο, απφ ηξεηο 

γεληθά απνδεθηέο κεζφδνπο απφζβεζεο νη νπνίεο είλαη ε ζηαζεξή, ε θζίλνπζα θαη ε 
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κέζνδνο ησλ κνλάδσλ παξαγσγήο (ΔΛΣΔ Λνγηζηηθή Οδεγία Δθαξκνγήο ηνπ Ν. 

4308/2014.) ζε αληίζεζε κε ηηο θνξνινγηθέο απνζβέζεηο νη νπνίεο δηελεξγνχληαη 

κφλν κε ηε ζηαζεξή κέζνδν, φπσο ζεκεηψλνπκε ζηε ζπλέρεηα. Ο ινγηζκφο ηεο 

ινγηζηηθήο απφζβεζεο γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο παγίσλ (ελζψκαηα, βηνινγηθά θαη 

άπια – ηδηφθηεηα ή ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο) αξρίδεη απφ ηνλ ρξφλν πνπ είλαη 

έηνηκα γηα ηε ρξήζε γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαη κε βάζε δσδεθαηεκφξηα (ΔΛΣΔ 

Λνγηζηηθή Οδεγία Δθαξκνγήο ηνπ Ν. 4308/2014 ζει. 78). 

ην ζεκείν απηφ ππάξρεη κηα κηθξή αληίζεζε κε ηηο θνξνινγηθέο απνζβέζεηο, φπσο 

ζεκεηψλνπκε ζηε ζπλέρεηα. 

    Φνξνινγηθέο απνζβέζεηο είλαη απηέο νη νπνίεο θαζνξίδνληαη απφ ην άξζξν 24, ηνπ 

Ν. 4172/2013. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ πξνζδηνξίδεηαη ην θνξνινγηθφ 

έμνδν ηεο απφζβεζεο ην νπνίν αθαηξείηαη απφ ην ζχλνιν ησλ εζφδσλ απφ 

επηρεηξεκαηηθέο ζπλαιιαγέο ηεο επηρείξεζεο πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί ην 

θνξνινγηθφ θέξδνο απφ ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηά ηεο. Οη λέεο θνξνινγηθέο 

δηαηάμεηο ηζρχνπλ γηα θνξνινγηθέο πεξηφδνπο νη νπνίεο αξρίδνπλ απφ ηελ 1ε 

Ηαλνπαξίνπ 2014 θαη κεηά, αλεμάξηεηα ηνπ ρξφλνπ απφθηεζεο ησλ παγίσλ (Τπ. 

Οηθνλνκηθψλ πνι. 1073/2015). Ζ θνξνινγηθή απφζβεζε ελφο πάγηνπ πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ αξρίδεη απφ ηνλ επφκελν κήλα εληφο ηνπ νπνίνπ ρξεζηκνπνηείηαη ή ηίζεηαη 

ζε ππεξεζία απφ ηνλ θνξνινγνχκελν θαη’ αλαινγία κε ηνπο ζπληειεζηέο ηεο παξ. 4 

ηνπ άξζξνπ 24, ηνπ Ν. 4172/2013 θαη φρη απφ ην κήλα πνπ απηφ άξρηζε λα 

ρξεζηκνπνηείηαη ή λα ιεηηνπξγεί (Τπ. Οηθνλνκηθψλ πνι. 1073/2015). Οη θνξνινγηθέο 

απνζβέζεηο δηελεξγνχληαη κφλν κε ηε ζηαζεξή κέζνδν απφζβεζεο επί ηεο αμίαο ησλ 

πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ επηρεηξήζεσλ, ελψ εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ νη 

εηδηθέο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ δηαθνξεηηθφ ηξφπν δηελέξγεηαο. 

     Αλαθνξηθά κε ηηο απνζβέζεηο εμφδσλ κεηαιιεπηηθψλ εξεπλψλ θαη ζπλαθψλ πξνο 

απηέο δαπαλψλ, εμαθνινπζνχλ λα εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ.δ. 

4029/1959 θαζφζνλ απνηεινχλ εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο ζε ζρέζε κε ηηο λεφηεξεο 

γεληθέο δηαηάμεηο ηνπ λ. Ν. 4172/2013. 

     Δπηζεκαίλεηαη φηη κε ηηο δηαηάμεηο απηέο νξίδεηαη φηη ε απφζβεζε ησλ δαπαλψλ 

πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε κεηαιιεπηηθψλ εξεπλψλ θάζε θχζεο θαζψο 

θαη ησλ ζπλαθψλ κε απηέο δαπαλψλ δχλαηαη λα δηελεξγεζεί θαη’ επηινγή ηεο 

επηρείξεζεο είηε εθάπαμ εληφο ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο θαηά ην νπνίν 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ απηέο είηε θαηά έλα απφ ηα επφκελα ηέζζεξα έηε είηε ηκεκαηηθά 

θαηά ηα έηε απηά (Τπ. Οηθνλνκηθψλ πνι. 1073/2015). 
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2.3.4  ςναλλαγμαηικέρ Γιαθοπέρ 

 

      Ζ βαζηθή αξρή πνπ αθνινπζείηαη ζηελ αξρηθή αλαγλψξηζε κηαο ζπλαιιαγήο ζε 

μέλν λφκηζκα (έζνδν, έμνδν, πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, ππνρξέσζε ή θαζαξή ζέζε) είλαη 

φηη ε ζπλαιιαγή απηή κεηαηξέπεηαη ζην λφκηζκα ζην νπνίν θαηαξηίδνληαη νη 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο νληφηεηαο κε ηελ ηζρχνπζα, θαηά πεξίπησζε, 

ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία θαηά ηε ζπλαιιαγή. 

      ην ηέινο θάζε πεξηφδνπ αλαθνξάο, ηα ππάξρνληα ζηνηρεία ηζνινγηζκνχ πνπ 

εθθξάδνληαη ζε μέλν λφκηζκα κεηαηξέπνληαη ζην λφκηζκα ζην νπνίν θαηαξηίδνληαη 

νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο νληφηεηαο. Οη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 

απφ επηκέηξεζε λνκηζκαηηθψλ ζηνηρείσλ αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο 

πεξηφδνπ πνπ πξνθχπηνπλ, φηαλ πξφθεηηαη γηα ηηο εμήο δχν πεξηπηψζεηο: 

 

 πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο θαηά ην δηαθαλνληζκφ, ή 

 

 πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο απφ ηελ επηκέηξεζε ζε δηαθνξεηηθή 

ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία απφ ηελ ηζνηηκία ηεο αξρηθήο αλαγλψξηζεο ή ηελ 

ηζνηηκία ηεο ζχληαμεο πξνγελέζηεξσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 

     Δπηπιενλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ ΔΛΠ, νη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο, πνπ 

πξνθχπηνπλ θαηά ηελ πιεξσκή ή ηελ απνηίκεζε ζε επξψ ησλ πάζεο θχζεσο 

απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ ζε μέλν λφκηζκα, θαηαρσξνχληαη είηε ζηα έμνδα 

εγθαηαζηάζεσο (π.ρ. ρξεσζηηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο απνηηκήζεσο δαλείσλ ζε μέλν 

λφκηζκα γηα ηελ απφθηεζε ελζψκαησλ πάγησλ ζηνηρείσλ), είηε ζην παζεηηθφ (π.ρ. 

πηζησηηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο απνηηκήζεσο απαηηήζεσλ ζε μέλν λφκηζκα), είηε ζηα 

απνηειέζκαηα (π.ρ. ρξεσζηηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο απνηηκήζεσο 

ππνρξεψζεσλ ζε μέλν λφκηζκα).  

     Αληίζεηα, ζηα ΓΠΥΠ πξνβιέπεηαη φηη, νη πάζεο θχζεσο ζπλαιιαγκαηηθέο 

δηαθνξέο θαηαρσξνχληαη απ’ επζείαο ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο (ΓΛΠ 21). 

 

 

 

2.3.5 Υπημαηοδοηική μίζθυζη (finance lease) 

 

    Υξεκαηνδνηηθή κίζζσζε (finance lease) είλαη ε κίζζσζε ε νπνία κεηαθέξεη 

νπζησδψο φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ηδηνθηεζία 

ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Ο ηίηινο ηδηνθηεζίαο κπνξεί ηειηθά είηε λα 

κεηαβηβάδεηαη είηε φρη. Παξαδείγκαηα θαηαζηάζεσλ νη νπνίεο κεκνλσκέλα ή ζε 

ζπλδπαζκφ ζα κπνξνχζαλ λα ζπλεπάγνληαη ηελ θαηάηαμε κηαο κίζζσζεο σο 

ρξεκαηνδνηηθήο, είλαη ηα εμήο: 
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 Ζ κίζζσζε κεηαβηβάδεη ηελ θπξηφηεηα ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ζην 

κηζζσηή θαηά ηε ιήμε ηεο κηζζσηηθήο πεξηφδνπ. 

 Ο κηζζσηήο έρεη ην δηθαίσκα αγνξάο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ζε ηηκή πνπ 

αλακέλεηαη λα είλαη επαξθψο ρακειφηεξε απφ ηελ εχινγε αμία θαηά ηελ 

εκεξνκελία άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο, έηζη ψζηε, θαηά ηελ έλαξμε ηεο 

κίζζσζεο, λα ζεσξείηαη επιφγσο βέβαην φηη ην δηθαίσκα ζα αζθεζεί. 

 Ζ δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο εθηείλεηαη ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο νηθνλνκηθήο 

δσήο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, έζησ θαη αλ ν ηίηινο θπξηφηεηαο δε 

κεηαβηβάδεηαη. 

 Καηά ηελ έλαξμε ηεο κίζζσζεο, ε παξνχζα αμία ησλ ειάρηζησλ θαηαβνιψλ 

κηζζσκάησλ, ζηα νπνία δελ ιακβάλεηαη ππφςε ην θφζηνο ηπρφλ 

πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ ζηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο, θαιχπηεη νπζησδψο 

ην ζχλνιν ηεο εχινγεο αμίαο ηνπ κηζζσκέλνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. 

 Σα κηζζσκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία είλαη εηδηθήο θχζεο, ψζηε κφλνλ ν 

κηζζσηήο λα κπνξεί λα ηα ρξεζηκνπνηεί ρσξίο λα απαηηνχληαη ζνβαξέο 

ηξνπνπνηήζεηο. 

 

   Δλδείμεηο θαηαζηάζεσλ νη νπνίεο κεκνλσκέλα ή ζε ζπλδπαζκφ ζα κπνξνχζαλ 

επίζεο λα ζπλεπάγνληαη ηελ θαηάηαμε κηαο κίζζσζεο σο ρξεκαηνδνηηθήο είλαη νη 

εμήο: 

 

 Δάλ ν κηζζσηήο έρεη ην δηθαίσκα λα αθπξψζεη ηε κίζζσζε, νη δεκίεο ηνπ 

εθκηζζσηή πνπ ζπλδένληαη κε ηελ αθχξσζε θαιχπηνληαη απφ ην κηζζσηή. 

 Κέξδε θαη δεκίεο απφ ηε δηαθχκαλζε ηεο εχινγεο αμίαο ηνπ ππνιείκκαηνο 

αλήθνπλ ζην κηζζσηή (γηα παξάδεηγκα κε ηε κνξθή έθπησζεο ηνπ 

κηζζψκαηνο πνπ ηζνχηαη κε ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πξντφληνο ηεο πψιεζεο 

ζηε ιήμε ηεο κίζζσζεο). 

 Ο κηζζσηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα παξαηείλεη ηε κίζζσζε κε κίζζσκα 

ζεκαληηθά ρακειφηεξν απφ ηα ηξέρνληα κηζζψκαηα ηεο αγνξάο. 

 

    Ζ αληηκεηψπηζε ηεο «Υξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο» (leasing), ζαλ αγνξά παγίνπ θαη 

ηαπηφρξνλε ιήςε δαλείνπ, είλαη κηα απφ ηηο αιιαγέο πνπ έρεη ήδε λνκνζεηεζεί ηφζν 

ζηε Φνξνινγηθή φζν θαη ζηε Λνγηζηηθή Ννκνζεζία . 

    χκθσλα κε ηνπο παξαηηζέκελνπο νξηζκνχο ζην παξάξηεκα Α ηνπ Ν.4308 

νξηζκνχο, κία κίζζσζε θαηαηάζζεηαη σο ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε αλ κεηαβηβάδεη 

νπζηαζηηθά φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο σθέιεηεο πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ θπξηφηεηα. 

    ηε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε, ν κηζζσηήο αλαγλσξίδεη ζηνλ ηζνινγηζκφ ηνπ ην 

κηζζσκέλν πάγην, κε ηζφπνζε αλαγλψξηζε ππνρξέσζεο πξνο ηνλ εθκηζζσηή. 

Μεηαγελέζηεξα ην πάγην ηπγράλεη ηνπ ρεηξηζκνχ ησλ ηδηφθηεησλ παγίσλ. Έλα 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πνπ πεξηέξρεηαη ζηελ νληφηεηα (κηζζσηήο) κε ρξεκαηνδνηηθή 

κίζζσζε αλαγλσξίδεηαη σο πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ηεο νληφηεηαο κε ην θφζηνο θηήζεο 

πνπ ζα είρε πξνθχςεη εάλ ην ζηνηρείν απηφ είρε αγνξαζηεί, κε ηαπηφρξνλε 

αλαγλψξηζε αληίζηνηρεο ππνρξέσζεο πξνο ηελ εθκηζζψηξηα νληφηεηα (ππνρξέσζε 

ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο).  

     Ζ ππνρξέσζε πξνο ηνλ εθκηζζσηή αληηκεησπίδεηαη σο έλα ηνθνρξεσιπηηθφ 

δάλεην. Απφ ηελ πιεπξά ηνπ εθκηζζσηή, ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ εθκηζζψλνληαη 

ζε ηξίηνπο δπλάκεη ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο εκθαλίδνληαη αξρηθά σο απαηηήζεηο κε 

πνζφ ίζν κε ηελ θαζαξή επέλδπζε ζηε κίζζσζε. Μεηαγελέζηεξα ε απαίηεζε 

ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο αληηκεησπίδεηαη σο ρνξεγεζέλ δάλεην, ην δε κίζζσκα 

δηαρσξίδεηαη ζε ρξενιχζην, ην νπνίν κεηψλεη ην δάλεην, θαη ζε ηφθν πνπ 
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αλαγλσξίδεηαη σο ρξεκαηννηθνλνκηθφ έζνδν. Γειαδή, ην θαηαβαιιφκελν 

«κίζζσκα» αληηπξνζσπεχεη θαηά έλα κέξνο ρξενιχζην (κείσζε ππνρξέσζεο) θαη 

θαηά ην άιιν κέξνο ηφθν (έμνδν). 

     Δπίζεο, ζεκαληηθή αιιαγή επέξρεηαη θαη ζηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ηεο πψιεζεο 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ ζηελ ζπλέρεηα επαλακηζζψλνληαη κε ρξεκαηνδνηηθή 

κίζζσζε (Sale and leaseback). Σν εηζπξαηηφκελν απφ ηελ πψιεζε πνζφ 

αλαγλσξίδεηαη σο ππνρξέσζε ε νπνία κεηψλεηαη κε ηα θαηαβαιιφκελα ρξενιχζηα, 

ελψ νη ζρεηηθνί ηφθνη αλαγλσξίδνληαη σο ρξεκαηννηθνλνκηθφ έμνδν. Σα πσιεζέληα 

ζηνηρεία ζπλερίδνπλ λα αλαγλσξίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ σο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

ηεο νληφηεηαο. 

     Δπνκέλσο, απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο πξνβιέπεηαη φηη, ηα 

αθίλεηα ηεο ρξεκαηνδνηηθήο κηζζψζεσο θαηαρσξνχληαη ζε ινγαξηαζκνχο νπζίαο 

ηνπ εθκηζζσηή θαη ζε ινγαξηαζκνχο ηάμεσο ηνπ κηζζσηή.  

     ηα ΓΠΥΠ πξνβιέπεηαη αθξηβψο ην αληίζεην (θαηαρσξνχληαη ζε ινγαξηαζκνχο 

νπζίαο ηνπ κηζζσηή θαη ζε ινγαξηαζκνχο ηάμεσο ηνπ εθκηζζσηή). Ωο αμία θηήζεσο 

θαηαρσξείηαη ε παξνχζα αμία ησλ κειινληηθψλ κηζζσκάησλ. Λνγίδνληαη απνζβέζεηο 

ζηα βηβιία ηνπ κηζζσηή, θαζψο θαη ηφθνη κηζζσκάησλ. ηα βηβιία ηνπ εθκηζζσηή 

θαηαρσξείηαη αληίζηνηρε ρξεκαηννηθνλνκηθή απαίηεζε (ΓΛΠ 17). 

 

 

 

2.3.6   Μεπίζμαηα και Αποθεμαηικά 

 

     Με βάζε ην Δ.Γ.Λ.. ηα πξνεξρφκελα απφ ηα θέξδε ηεο ρξήζεσο κεξίζκαηα θαη 

απνζεκαηηθά εκθαλίδνληαη ζηνλ Πίλαθα Γηάζεζεο, ελψ κε βάζε ηα  ΔΛΠ 

εκθαλίδνληαη ζηελ Καηάζηαζε Μεηαβνιψλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ. 

    χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ ΔΛΠ, ηα πξνηεηλφκελα απφ ην Γ.. κεξίζκαηα 

εκθαλίδνληαη σο ππνρξέσζε πξηλ αθφκε εγθξηζνχλ απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ 

Μεηφρσλ. Αληίζεηα, ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΠ, ηα κεξίζκαηα εκθαλίδνληαη σο 

ππνρξέσζε κφλνλ φηαλ εγθξηζνχλ πξνο δηαλνκή απφ ην αξκφδην φξγαλν ηεο Δηαηξίαο 

(π.ρ. Γ, Γεληθή πλέιεπζε θ.ιπ.). 

    Σα άλσ εηζπξαηηφκελα θέξδε ζα πξέπεη λα εκθαληζζνχλ ζε ηξηηνβάζκην 

ινγαξηαζκφ ηνπ ινγαξηαζκνχ 41.90 « Απνζεκαηηθά απφ απαιιαζζφκελα ηεο 

θνξνινγίαο έζνδα » ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ. Γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο πνπ ηεξνχλ ηα βηβιία ηνπο κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Δ.Γ.Λ.., ην άλσ 

απνζεκαηηθφ ζα ζρεκαηηζζεί κέζσ ηεο δηάζεζεο ησλ θεξδψλ ηεο ρξήζεσο , ελψ ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ην ηειηθφ απνηέιεζκα ηεο ρξήζεσο είλαη δεκία ηφηε ην απνζεκαηηθφ 

απηφ ζα ζρεκαηηζζεί κε ηηο ίδηεο απφςεηο πνπ είρε εθθξαζηεί ζην παξειζφλ γηα ηνλ 

ηξφπν ζρεκαηηζκνχ ηνπ απνζεκαηηθνχ απφ θέξδε απφ πψιεζε κεηνρψλ εηζεγκέλσλ 

ζην ρξεκαηηζηήξην, δειαδή ρξέσζε «δηάζεζεο απνηειεζκάησλ» θαη πίζησζε 

«απνζεκαηηθφ» κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ησλ «κεηαθεξφκελσλ δεκηψλ εηο λένλ». 

     Γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ εθαξκφδνπλ Γ.Λ.Π. θαη ηεξνχλ ηα βηβιία ηνπο κε βάζε 

ηηο αξρέο θαη ηνπο θαλφλεο ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο, ηα ελ ιφγσ έζνδα/θέξδε 

κεηαθέξνληαη κε ζρεηηθή εγγξαθή θαη' επζείαλ ζηα ίδηα θεθάιαηα ζε ηδηαίηεξνπο 
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ινγαξηαζκνχο. Γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ηεξνχλ ηα βηβιία ηνπο βάζεη ησλ αξρψλ θαη 

ησλ θαλφλσλ ησλ Γ.Λ.Π., ηα ελ ιφγσ απνζεκαηηθά πξνθχπηνπλ απφ ηνλ πίλαθα 

ζπκθσλίαο ινγηζηηθήο-θνξνινγηθήο βάζεο θαη ηνλ πίλαθα ζρεκαηηζκνχ 

θνξνινγηθψλ απνζεκαηηθψλ θαη παξαθνινπζνχληαη επίζεο ζε ηδηαίηεξνπο 

ινγαξηαζκνχο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ. Σα αλσηέξσ ηζρχνπλ αλεμαξηήησο ηνπ αλ ε 

επηρείξεζε παξνπζηάδεη θέξδε ή δεκίεο. 

 

 

 

 

 

 

2.3.7  Κανόνερ Δπιμέηπηζηρ ( Αποηίμηζηρ ) 

 

Οη Οληφηεηεο κπνξνχλ λα θάλνπλ κία απφ ηηο δχν βαζηθέο επηινγέο : 

 Δίηε «ηζηνξηθφ θφζηνο» 

 Δίηε  «εχινγεο αμίεο» 

 

    Σν «ηζηνξηθφ θφζηνο» είλαη ην βαζηθφ κνληέιν επηκέηξεζεο. Σα άξζξα 18-23 ηνπ 

Ν. 4308/2014 αλαθέξνληαη ζην (αλαθηήζηκν) ηζηνξηθφ θφζηνο σο βάζε επηκέηξεζεο, 

κε εμαίξεζε ην άξζξν 24 πνπ αλαθέξεηαη ζηε ρξήζε εχινγσλ αμηψλ γηα επηιεγκέλα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο. 

           Ζ αλαθνξά ζην «αλαθηήζηκν» θφζηνο ππνδειψλεη φηη ε επηκέηξεζε ζην θφζηνο 

θηήζεο γίλεηαη εθφζνλ ην θφζηνο απηφ είλαη αλαθηήζηκν. Σν θφζηνο θηήζεσο, σο 

βάζε επηκέηξεζεο φισλ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ κηαο 

νληφηεηαο, είλαη ε βαζηθή ινγηζηηθή κέζνδνο πνπ θαζηεξψλεηαη απφ ην λφκν γηα ηε 

ζχληαμε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζηα πιαίζηα ηεο Οδεγίαο 

34/2013. Ζ πηνζέηεζε ηεο αξρήο απηήο είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε γηα ηηο νληφηεηεο ζηηο 

νπνίεο απεπζχλεηαη ν λφκνο, δειαδή ηηο νληφηεηεο πνπ δελ είλαη δεκνζίνπ 

ελδηαθέξνληνο (ζπκθέξνληνο) γηα δχν θπξίσο ιφγνπο. 

            Πξψηνλ, ην θφζηνο θηήζεο είλαη ε παξαδνζηαθή ινγηζηηθή αξρή κε ηελ νπνία 

είλαη εμνηθεησκέλνη νη ζπληάθηεο θαη νη ρξήζηεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. 

            Γεχηεξνλ, ην θφζηνο θηήζεο είλαη ε βαζηθή αξρή ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο 

πνπ δηέπεη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο (Ν. 4172/2013) θαη ζπλεπψο 

δηαζθαιίδεηαη ε δπλαηφηεηα ζχγθιηζεο ησλ δχν πιαηζίσλ. 

      Ζ αξρή ηνπ θφζηνπο θηήζεο γηα ηε ινγηζηηθή παξαθνινχζεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ, ζπλεπάγεηαη ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ ζην θφζηνο 

θηήζεσο θαη ηελ κεηέπεηηα επηκέηξεζή ηνπο ζην αλαθηήζηκν πνζφ ηνπο, εθφζνλ είλαη 

κηθξφηεξν ηνπ θφζηνπο θηήζεσο θαη εθφζνλ ε δηαθνξά (δεκία) εθηηκάηαη φηη ζα είλαη 

κφληκνπ ραξαθηήξα. 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/660
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/528
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              πλεπψο, ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα λφκν θαη ηα θαζνξηδφκελα ζηελ Οδεγία 

2013/34, ζηε ινγηζηηθή ηνπ θφζηνπο θηήζεσο (ηζηνξηθνχ θφζηνπο): 

 

 Γελ λννχληαη αλαπξνζαξκνγέο ζηελ εχινγε αμία ησλ ζηνηρείσλ. 

 Σεθκαίξεηαη φηη γηα ηα ππνθείκελα ζε θπζηνινγηθή απαμίσζε ζηνηρεία, φπσο 

ηα ελζψκαηα πάγηα, ε παξνπζίαζή ηνπο ζην αλαθηήζηκν θφζηνο 

επηηπγράλεηαη, γηα ηηο πιείζηεο ησλ πεξηπηψζεσλ, απφ ηελ κείσζε απηψλ 

κέζσ ησλ δηελεξγνχκελσλ απνζβέζεσλ. 

 Έθηαθηεο κεηψζεηο ηεο αμίαο ηνπο, πέξαλ ησλ απνζβέζεσλ θαη απφ 

νπνηαδήπνηε αηηία (θπζηθή, λνκηθή, νηθνλνκηθή θιπ), αλαγλσξίδνληαη ζε 

κείσζε ηεο αμίαο απηψλ κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο απνκείσζεο. 

 

     χκθσλα κε ηελ Οδεγία 34/2013, ηα θξάηε – κέιε έρνπλ ππνρξέσζε λα εηζάγνπλ 

ζην εζσηεξηθφ ηνπο δίθαην ξπζκίζεηο πνπ είηε επηβάιινπλ είηε επηηξέπνπλ ηε ρξήζε 

ησλ εχινγσλ αμηψλ γηα ηελ επηκέηξεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ θαη ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ. ην πλεχκα θαη ην γξάκκα 

ηεο Οδεγίαο, ην άξζξν 24 εηζάγεη ηε δπλαηφηεηα ρξήζεο εχινγσλ αμηψλ απζηεξά ζε 

πξναηξεηηθή βάζε, σο ελαιιαθηηθφ κνληέιν έλαληη ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο, θαηά ηελ 

ειεχζεξε επηινγή ηεο ππνθείκελεο νληφηεηαο, κε απφθαζε ηεο δηνίθεζεο.   

    Όηαλ γίλεηαη ρξήζε ηεο εχινγεο αμίαο γηα ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία, ε νληφηεηα ππνρξεσηηθά ρξεζηκνπνηεί ην ππφδεηγκα ηζνινγηζκνχ Β.1.2 ηνπ 

παξαξηήκαηνο Β (ην ππφδεηγκα Β.1.1 ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην ηζηνξηθφ θφζηνο). 

    Σα επηιέμηκα ζηνηρεία γηα επηκέηξεζε ζηελ εχινγε αμία αθνξνχλ ζηα εμήο 

θνλδχιηα ηνπ ηζνινγηζκνχ: 

 

 Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα αθίλεηα. 

 Δπελδπηηθά αθίλεηα. 

 Βηνινγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, πάγηα ή απνζέκαηα. 

 Απνζέκαηα εκπνξεπκάησλ (κφλν γηα απνζέκαηα νη ηηκέο ησλ νπνίσλ 

δηαπξαγκαηεχνληαη ζε νξγαλσκέλεο αγνξέο θαη ηα νπνία πξννξίδνληαη γηα 

πψιεζε ζηα πιαίζηα θεξδνζθνπηθψλ ζπλαιιαγψλ). 

 Γηαζέζηκα γηα πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. 

 Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ εκπνξηθνχ ραξηνθπιαθίνπ θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο πνπ απνηεινχλ κέξνο ηνπ εκπνξηθνχ 

ραξηνθπιαθίνπ. 

 Παξάγσγα γηα αληηζηάζκηζε. 

 

     Όηαλ ε επηρείξεζε απνθαζίζεη λα εθαξκφζεη εχινγεο αμίεο ζε έλα ή πεξηζζφηεξα 

θαηά ηελ θξίζε ηεο θνλδχιηα απφ ηα αλσηέξσ ,απηέο εθαξκφδνληαη ππνρξεσηηθά ζην 

ζχλνιν ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπ/(ησλ) θνλδπιίνπ/(σλ) ηνπ ηζνινγηζκνχ. 

Γειαδή, δελ επηηξέπεηαη λα γίλεηαη επηιεθηηθή εθαξκνγή ησλ εχινγσλ αμηψλ ζε 

κεξηθά κφλν απφ απηά ηα ζηνηρεία ηνπ/(ησλ) θνλδπιίνπ/(σλ). Θεσξείηαη φηη φια ηα 

ζηνηρεία θάζε θνλδπιίνπ ηνπ ηζνινγηζκνχ πνπ είλαη επηιέμηκν γηα επηκέηξεζε ζηελ 

εχινγε αμία είλαη παξφκνηαο θχζεο. 

     Ζ επηκέηξεζε ελφο ζηνηρείνπ ζηελ εχινγε αμία γίλεηαη κφλν φηαλ ε εχινγε αμία 

ηνπ ζηνηρείνπ απηνχ (πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή ππνρξέσζε) δχλαηαη λα επηκεηξεζεί 

αμηφπηζηα. Όηαλ ε εχινγε αμία ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή ππνρξέσζεο δελ 

κπνξεί λα επηκεηξεζεί αμηφπηζηα, ην ζηνηρείν απηφ θαη κφλν, επηκεηξείηαη κε ηε 

κέζνδν ηνπ θφζηνπο. 
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     Έηζη, θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε, ηα πάγηα ζηνηρεία επηκεηξνχληαη ζην θφζηνο 

θηήζεο. Σν θφζηνο θηήζεο πεξηιακβάλεη θάζε δαπάλε πνπ απαηηείηαη γηα λα 

πεξηέιζεη έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ζηελ παξνχζα θαηάζηαζε ή ζέζε ή 

επηδησθφκελε ρξήζε. Σν θφζηνο απνζπλαξκνιφγεζεο, απνκάθξπλζεο ή 

απνθαηάζηαζεο ελφο πάγηνπ ζηνηρείνπ πξνζαπμάλεη ην θφζηνο θηήζεο ηνπ, φηαλ ε 

ζρεηηθή ππνρξέσζε γελλάηαη γηα ηελ επηρείξεζε σο απνηέιεζκα ηεο αξρηθήο 

εγθαηάζηαζεο ηνπ παγίνπ ή ηεο ρξήζεο ηνπ ζηε δηάξθεηα κηαο ζπγθεθξηκέλεο 

πεξηφδνπ, αλεμάξηεηα απφ ην χςνο ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ. 

Γειαδή, φηαλ ην θφζηνο απηφ δελ ζρεηίδεηαη κε ηελ παξαγσγή ησλ πξντφλησλ ή 

ππεξεζηψλ (δελ έρεη ζρέζε κε ην χςνο ηεο παξαγσγήο) θαη ε ζρεηηθή δαπάλε 

ζεσξείηαη αλαπφζπαζην κέξνο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ παγίνπ. 

    Έλα πάγην είλαη δπλαηφλ λα απνηειείηαη απφ πεξηζζφηεξα ζπζηαηηθά ζηνηρεία, 

θάζε έλα εθ ησλ νπνίσλ δχλαηαη λα έρεη ζεκαληηθή αμία θηήζεο, δηαθνξεηηθή 

σθέιηκε νηθνλνκηθή δσή θαη πνηθίιινπζα ππνιεηκκαηηθή αμία. ηελ πεξίπησζε 

απηή, ην θάζε ζπζηαηηθφ παξαθνινπζείηαη σο δηαθεθξηκέλν πάγην, δειαδή γηα θάζε 

ζπζηαηηθφ ηεξείηαη μερσξηζηή κεξίδα ζην αξρείν παγίσλ (κεηξψν παγίσλ), έζησ θαη 

εάλ ην ζχλνιν ησλ επηκέξνπο ζπζηαηηθψλ ζεσξείηαη ιεηηνπξγηθά εληαίν πάγην, κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ε επίπησζε ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη ζεκαληηθή. 

     Μεηαγελέζηεξα ηεο αξρηθήο ηνπο αλαγλψξηζεο, ηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

(ελζψκαηα, βηνινγηθά, θαη άπια - ηδηφθηεηα ή κηζζσκέλα κε ρξεκαηνδνηηθή 

κίζζσζε), δειαδή ζε θάζε εκεξνκελία πνπ ζπληάζζνληαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο, επηκεηξψληαη ζην αξρηθφ θφζηνο θηήζεο, πιένλ ησλ δαπαλψλ 

βειηίσζεο, πιένλ ησλ δαπαλψλ επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο (κφλν εθφζνλ πιεξνχλ 

ηνλ νξηζκφ ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ), θαη αθαηξνπκέλσλ ησλ πξνζαξκνγψλ αμίαο 

(απνζβέζεηο θαη απνκεηψζεηο). 

     πγθεθξηκέλα: 

 

 Σα πάγηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ πεξηνξηζκέλε σθέιηκε νηθνλνκηθή δσή 

ππφθεηληαη ζε εηήζηα απφζβεζε ηεο αμίαο ηνπο ε νπνία δηελεξγείηαη ζε θάζε 

ρξήζε θαη αλεμάξηεηα απφ ην εάλ ην απνηέιεζκα είλαη θέξδνο ή δεκία. 

 

 Σα πάγηα ζηνηρεία κε ηεθκεξησκέλα απεξηφξηζηε σθέιηκε νηθνλνκηθή δσή 

[(not limited) σθέιηκε νηθνλνκηθή δσή θαηά ηελ Οδεγία 34/2013] δελ 

ππφθεηληαη ζε απφζβεζε. 

 Όια ηα πάγηα ζηνηρεία θαη αλεμάξηεηα αλ έρνπλ πεξηνξηζκέλε ή απεξηφξηζηε 

σθέιηκε νηθνλνκηθή δσή, ππφθεηληαη ζε έιεγρν απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπο, 

εθφζνλ ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη έρεη πξνθχςεη απνκείσζε θαη ε απνκείσζε 

απηή είλαη κφληκε, δειαδή δελ πξνβιέπεηαη θαηά ην ρξφλν πνπ έρεη πξνθχςεη 

φηη ζα αλαζηξαθεί. 

 

     Σν θφζηνο θηήζεο ελφο ηδηνπαξαγφκελνπ παγίνπ, ελζψκαηνπ ή βηνινγηθνχ, 

πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ δαπαλψλ πνπ απαηηνχληαη γηα λα θζάζεη ην ζηνηρείν 

ζηελ θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο γηα ηελ νπνία πξννξίδεηαη. 
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2.3.8  Γιαθοπέρ ζηην αναλςηική Λογιζηική 

 

 

    Ο λφκνο ησλ Διιεληθψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ πξνβιέπεη σο βαζηθφ ινγηζηηθφ 

ζχζηεκα, ην ζχζηεκα ηεο ζπιιεηηνπξγίαο ηεο Γεληθήο θαη ηεο Αλαιπηηθήο 

Λνγηζηηθήο, ηνπ νπνίνπ ε εθαξκνγή είλαη πξναηξεηηθή, αθνχ ε δηάηαμε απηή 

επηηξέπεη ζηηο επηρεηξήζεηο λα εθαξκφδνπλ ην ινγηζηηθφ ζχζηεκα ηνπ Δ.Γ.Λ.., ην 

νπνίν βαζίδεηαη ζηελ απηφλνκε ιεηηνπξγία ηεο Γεληθήο Λνγηζηηθήο θαη ηεο 

Αλαιπηηθήο (Γηνηθεηηθήο) Λνγηζηηθήο. Έηζη ππάξρνπλ θάπνηεο δηαθνξέο ζηε 

δηαδηθαζία θαη ζην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ εγγξαθψλ θιεηζίκαηνο ηεο δηαρεηξηζηηθήο 

ρξήζεσο κεηαμχ ΔΛΠ θαη Δ.Γ.Λ..  

 

    Δίλαη κηα εηδνπνηφο δηαθνξά , πνπ πξέπεη λα ηνληζηεί , θαζψο πιένλ νη 

πιεξνθνξηαθνί ινγαξηαζκνί δελ είλαη ππνρξεσηηθνί θαη φζνη ρξεζηκνπνηνχλ ην 

ινγηζηηθφ ζρέδην ησλ Διιεληθψλ Λνγηζηηθψλ πξνηχπσλ δελ έρνπλ θαλ ηελ 

δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ νκάδα ινγαξηαζκψλ απηή. Έηζη είλαη θαλεξφ 

πσο απηφ, δπζρεξαίλεη ηελ δηαθάλεηα ηεο Λνγηζηηθήο Δπηζηήκεο θαη νπζηψδεο 

πιεξνθνξίεο γηα κηα επηρείξεζε ράλνληαη. 

 

 

 

 

 

 

2.3.9  Βαζικέρ αλλαγέρ ζηοςρ αποηελεζμαηικούρ λογαπιαζμούρ  

 

    Με ηελ εθαξκνγή, ινηπφλ, ησλ λέσλ πξνηχπσλ ππήξμαλ, επίζεο, δηαθνξνπνηήζεηο 

θαη ζηνπο απνηειεζκαηηθνχο ινγαξηαζκνχο, νη νπνίνη είλαη νη εμήο: 

 Σν ζχλνιν ησλ δαπαλψλ γηα πάζεο θχζεσο παξνρέο πξνο εξγαδφκελνπο ζε 

αληάιιαγκα γηα παξερφκελεο ππεξεζίεο παξαθνινπζείηαη ζην ινγαξηαζκφ 60 

«Παξνρέο ζε εξγαδφκελνπο», αλεμαξηήησο ηεο λνκηθήο θχζεο ηεο ζρέζεο 

εξγαδφκελνπ -νληφηεηαο, ηεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο ή ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ 

νπνίν θνξνινγείηαη ε παξνρή. Απηφ ζπλεπάγεηαη φηη κεηαθέξνληαη ζηνλ 

ινγαξηαζκφ 60 ηα πάζεο θχζεσο πνζά πνπ αθνξνχλ παξνρέο ζε 

εξγαδφκελνπο θαη ζε κέιε ηεο δηνίθεζεο, θαη ηα νπνία ζην πιαίζην ηνπ 

Δ.Γ.Λ.. εκθαλίδνληαλ θαηά πεξίπησζε είηε σο δηαλνκή θεξδψλ 

(ινγαξηαζκφο 88) είηε σο ακνηβέο ηξίησλ (ινγαξηαζκφο 61.01.00). 

εκεηψλεηαη φηη αθφκε θαη πνζά ηνπ ινγαξηαζκνχ 62 «Παξνρέο ηξίησλ» πνπ 

αθνξνχλ ζηελ νπζία κέξνο ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ησλ ακνηβψλ ζην 
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πξνζσπηθφ (π.ρ. ελνίθηα κεηαθνξηθψλ κέζσλ πνπ παξέρνληαη ζε 

εξγαδφκελνπο) ελδείθλπηαη λα κεηαθεξζνχλ ζην ινγαξηαζκφ 60. ε θάζε 

πεξίπησζε ηα ζρεηηθά πνζά πξέπεη λα ελζσκαησζνχλ ζηα αληίζηνηρα 

θνλδχιηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.  

 Σν ζχλνιν ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο (ηξέρνληνο θαη αλαβαιιφκελνπ) θαζψο 

θαη νη πξνζαπμήζεηο θνξνινγηθψλ ειέγρσλ γηα θφξν εηζνδήκαηνο 

παξαθνινπζνχληαη εθεμήο σο έμνδα ηεο ζρεηηθήο πεξηφδνπ (ζην ινγαξηαζκφ 

88.08 «Φφξν εηζνδήκαηνο» ηεο αλακνξθσκέλεο νκάδαο 8 ηνπ Δ.Γ.Λ..). 

εκεηψλεηαη φηη έρεη πιένλ θαηαξγεζεί ν «Πίλαθαο δηάζεζεο 

απνηειεζκάησλ» ηνπ Δ.Γ.Λ..  

 Οη δεκηέο απνκείσζεο ησλ πάζεο θχζεσο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, θαζψο θα 

ηα ηπρφληα θέξδε απφ αλαζηξνθή ηνπο, παξαθνινπζνχληαη εθεμήο ζην 

ινγαξηαζκφ 68 ηνπ Δ.Γ.Λ.., ν νπνίνο εθθαζαξίδεηαη θαη ρξεζηκνπνηείηαη 

απνθιεηζηηθά γηα απηφ ην ζθνπφ. Καηαξγνχληαη νη απνηειεζκαηηθνί 

ινγαξηαζκνί ζηνπο νπνίνπο παξαθνινπζνχληαλ ηα ζρεηηθά πνζά ζηα πιαίζηα 

ηνπ Δ.Γ.Λ. (64.11 «Γηαθνξέο απνηηκήζεσο ζπκκεηνρψλ θαη ρξενγξάθσλ» 

θαη 83.Κ «Πξνβιέςεηο απαμηψζεσλ θαη ππνηηκήζεσλ πάγησλ ζηνηρείσλ». 

 Οη ζεηηθέο ή αξλεηηθέο δηαθνξέο (θέξδε / δεκηέο) εχινγεο αμίαο ησλ ζρεηηθψλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, φηαλ έρεη επηιεγεί ε επηκέηξεζε ζηελ εχινγε αμία 

θαη νη δηαθνξέο απηέο αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα σο θέξδε θαη 

δεκίεο, παξαθνινπζνχληαη ζην ινγαξηαζκφ 67.30 «Κέξδε / Εεκηέο εχινγεο 

αμίαο». 

 Οη δεκηέο θαη ηα θέξδε απφ ηελ δηάζεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ 

κε θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ (ινγαξηαζκφο 18) θαη ηνπ θπθινθνξνχληνο 

ελεξγεηηθνχ (ινγαξηαζκφο 34), παξαθνινπζνχληαη εθεμήο ζηνπο 

ινγαξηαζκνχο ηνπ 81.02 «Εεκίεο απφ δηάζεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ» θαη 

81.03 «Κέξδε απφ δηάζεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ». Δθεμήο ζπλεπψο 

θαηαξγνχληαη νη ινγαξηαζκνί 64.12 «Γηαθνξέο (δεκηέο) απφ πψιεζε 

ζπκκεηνρψλ θαη ρξενγξάθσλ» (νκάδα 6) θαη 76.04 «Γηαθνξέο (θέξδε) απφ 

πψιεζε ζπκκεηνρψλ θαη ρξενγξάθσλ» (νκάδα 7).  

 Οη πξνβιέςεηο πνπ αθνξνχλ έμνδα, π.ρ. «Πξνβιέςεηο γηα απνδεκίσζε πξν-

ζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία», εθεμήο παξαθνινπζνχληαη ζηνλ 

ζρεηηθφ πξσηνβάζκην ινγαξηαζκφ εμφδνπ ηεο νκάδαο 6. Δλαιιαθηηθά, γηα 

ηελ παξαθνινχζεζε ησλ πξνβιέςεσλ ρξεζηκνπνηείηαη ν αλακνξθσκέλνο 

ινγαξηαζκφο 83 «Πξνβιέςεηο» (πξνεγνχκελνο ηίηινο «Πξνβιέςεηο γηα 

εθηάθηνπο θηλδχλνπο») ηεο νκάδαο 8.  

 Ζ ρξήζε ησλ ινγαξηαζκψλ 78.10 «Έζνδα απφ ηδηφρξεζε απνζεκάησλ» θαη 

78.11 «Αμία θαηαζηξαθέλησλ αθαηαιιήισλ απνζεκάησλ», κε ρξέσζε 

ζρεηηθνχ ινγαξηαζκνχ εμφδνπ, είλαη πξναηξεηηθή ζηα πιαίζηα ησλ Δ.Λ.Π. 

Όηαλ ε νληφηεηα, επηπξφζζεηα ηεο απαηηνχκελεο ηεθκεξίσζεο, επηιέγεη λα 

παξαθνινπζεί ινγηζηηθά ηα κεγέζε απηά, δελ επηηξέπεηαη κε ηα πνζά ησλ ελ 

ιφγσ ινγαξηαζκψλ λα απμάλεη ηζφπνζα ηα θνλδχιηα (έζνδα θαη έμνδα) ηεο 

θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ.  
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 Καηαξγείηαη ε ππνρξέσζε ηήξεζεο ηνπ ινγαξηαζκνχ 80 «Γεληθή 

Δθκεηάιιεπζε» θαη ζχληαμεο ηεο ζρεηηθήο θαηάζηαζεο. Έλα ζηνηρείν ησλ 

λέσλ πξνηχπσλ , ην νπνίν δπζρεξαίλεη ηελ ινγηζηηθή ηππνπνίεζε. 

 Ο ραξαθηεξηζκφο εζφδσλ, θεξδψλ, εμφδσλ ή δεκηψλ σο έθηαθηα θαη 

αλφξγαλα ζηνηρεία ζηα πιαίζηα ηνπ Δ.Γ.Λ.., δελ έρεη εθαξκνγή ζηα πιαίζηα 

ησλ Δ.Λ.Π. Καηά ζπλέπεηα, ν ινγαξηαζκφο 81 «Έθηαθηα θαη αλφξγαλα 

απνηειέζκαηα» κεηνλνκάδεηαη ζε «Λνηπά κε ζπλήζε θέξδε θαη δεκίεο».  

 Ο ινγαξηαζκφο ηνπ Δ.Γ.Λ.. 82 «Έμνδα θαη έζνδα πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ» 

θαηαξγείηαη, θαζψο ηα ζρεηηθά πνζά αληηκεησπίδνληαη ζην πιαίζην ησλ 

Δ.Λ.Π. εθεμήο είηε σο ζηνηρεία απνηειεζκάησλ ηεο πεξηφδνπ, κε πξνζζήθε 

γλσζηνπνίεζεο ζην πξνζάξηεκα φπνπ ζπληξέρεη πεξίπησζε, είηε σο 

δηφξζσζε ιαζψλ θαηά ην άξζξν 28 ηνπ λφκνπ.  

 Ο ινγαξηαζκφο 84 «Έζνδα απφ πξνβιέςεηο πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ» θαηαξ-

γείηαη, θαζψο ηα ζρεηηθά πνζά ελζσκαηψλνληαη ζηα πνζά ησλ πξνβιέςεσλ 

ηεο πεξηφδνπ, ηα νπνία κεηψλνπλ.  

 Ο ινγαξηαζκφο 85 «Απνζβέζεηο παγίσλ κε ελζσκαησκέλεο ζην ιεηηνπξγηθφ 

θφζηνο» δελ έρεη αληηθείκελν ζηα πιαίζηα ησλ Δ.Λ.Π 

 Ζ ηήξεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ 86 «Απνηειέζκαηα ρξήζεσο» (εζσινγηζηηθφο 

πξνζδηνξηζκφο απνηειεζκάησλ) δελ είλαη ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο εθεμήο. 

 Δηζάγεηαη ν πξναηξεηηθφο ινγαξηαζκφο 87 «Κφζηνο πσιεζέλησλ-αλαιψζεηο 

απνζεκάησλ», γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο αλάισζεο ησλ απνζεκάησλ, ζηε 

πεξίπησζε πνπ ε νληφηεηα επηιέγεη ηελ εζσινγηζηηθή παξαθνινχζεζε ηνπο. 

Ο ινγαξηαζκφο 87 θηλείηαη κε πίζησζε ησλ νηθείσλ ινγαξηαζκψλ ηεο νκάδαο 

2. 

 Ζ ηήξεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ 88 «Απνηειέζκαηα πξνο δηάζεζε» 

κεηνλνκάδεηαη ζε «Πξνζδηνξηζκφο απνηειεζκάησλ». ην ινγαξηαζκφ απηφ 

κεηαθέξεηαη ην ζχλνιν ησλ απνηειεζκαηηθψλ ινγαξηαζκψλ θαη ππνινγίδεηαη 

ην απνηέιεζκα ηεο πεξηφδνπ. 

 Ο θφξνο εηζνδήκαηνο, ηξέρσλ θαη αλαβαιιφκελνο, παξαθνινπζείηαη σο 

έμνδν ζηελ νκάδα 8, σο κέξνο ηνπ ινγαξηαζκνχ 88 «Πξνζδηνξηζκφο 

απνηειεζκάησλ». 

 Ο ινγαξηαζκφο 89 «Ηζνινγηζκφο αλνίγκαηνο θαη θιεηζίκαηνο πεξηφδνπ» είλαη 

πξναηξεηηθφο.» 
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2.3.10  Βαζικέρ αλλαγέρ ζηοςρ Λογαπιαζμούρ καθαπήρ θέζηρ και ςποσπεώζευν 

 

    Πιένλ, ιφγσ ησλ λέσλ πξνηχπσλ, παχνπλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη θαη νξηζκέλνη 

ινγαξηαζκνί απνζεκαηηθψλ ηνπ Δ.Γ.Λ.., φηαλ ε λνκνζεζία δελ πξνβιέπεη ην 

ζρεκαηηζκφ ηνπο. 

    Αξρηθά, νη επηρνξεγήζεηο πάγησλ επελδχζεσλ αληηκεησπίδνληαη εθεμήο σο 

ππνρξέσζε (έζνδν επνκέλσλ πεξηφδσλ), πνπ κεηαθέξεηαη ζηα έζνδα κε ηξφπν 

αλάινγν ησλ απνζβέζεσλ ησλ επηρνξεγεζέλησλ παγίσλ, θαη φρη σο θαζαξή ζέζε.  

 Σν ζχλνιν ηνπ θνλδπιίνπ ηεο θαζαξήο ζέζεο «Απνηειέζκαηα εηο λέν» 

δηαθξίλεηαη ζηα εμήο:  

 ζην κέξνο ην νπνίν έρεη ππνβιεζεί ζε θνξνινγία εηζνδήκαηνο θαη ζπλε-

πψο, κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ δχλαηαη λα δηαλεκεζεί σο ειεχζεξν θφξνπ, 

 ζην κέξνο (αξλεηηθφ πνζφ) ην νπνίν πξνέξρεηαη απφ κφληκεο δηαθνξέο 

ινγηζηηθήο θαη θνξνινγηθήο βάζεο, θαη  

 ζην κέξνο (αξλεηηθφ ή ζεηηθφ πνζφ) πνπ πξνέξρεηαη απφ πξνζσξηλέο δηα-

θνξέο ινγηζηηθήο θαη θνξνινγηθήο βάζεο. 

 

    Σα ππάξρνληα θαηά ηελ εκεξνκελία εθαξκνγήο ηνπ λφκνπ αθνξνιφγεηα απν-

ζεκαηηθά, γηα ηα νπνία δελ έρεη θαηαβιεζεί θφξνο εηζνδήκαηνο, παξαθνινπζνχληαη 

δηαθεθξηκέλα κέρξη ηελ νξηζηηθή θνξνινγηθή ηνπο δηεπζέηεζε.  

    Οη πξνβιέςεηο «απαμίσζεο θαη ππνηίκεζεο» πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ σο ζηνηρείν 

ηνπ ηζνινγηζκνχ παξαθνινπζνχληαη εθεμήο εληφο ηνπ αληίζηνηρνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ 

ελεξγεηηθνχ κε ηε ρξήζε αληίζεηνπ, θαη φρη ζηηο πξνβιέςεηο ηνπ ινγαξηαζκνχ 44 ζην 

παζεηηθφ. 

    Αθφκα, εηζάγεηαη ν ινγαξηαζκφο 46 «Αλαβαιιφκελνο θφξνο» γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ηνπ ζρεηηθνχ θνλδπιίνπ ηνπ ηζνινγηζκνχ, αλεμαξηήησο ηνπ 

ππνινίπνπ πνπ παξνπζηάδεη ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ (πηζησηηθφ ή ρξεσζηηθφ). 

εκεηψλεηαη φηη ν ινγηζκφο ηνπ αλαβαιιφκελνπ θφξνπ είλαη πξναηξεηηθήο 

εθαξκνγήο θαηά ην Ν. 4308/2014. 

    Σέινο, ηα πνζά δηαθφξσλ ινγαξηαζκψλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην ιεηηνπξγηθφ θχθισκα ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο νληφηεηαο (π.ρ.: 51 

«Γξακκάηηα πιεξσηέα», 53 «Πηζησηέο δηάθνξνη», 53.90 «Δπηηαγέο πιεξσηέεο 

κεηαρξνλνινγεκέλεο»), εκθαλίδνληαη ζην θνλδχιη «Δκπνξηθέο ππνρξεψζεηο», καδί 

κε ην ινγαξηαζκφ 50 «Πξνκεζεπηέο». 
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2.4   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 

 

    Tα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα φπσο θαη ην Διιεληθφ Γεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην 

είλαη δχν λνκνζεηήκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ ινγηζηηθφ ζρέδην ινγαξηαζκψλ θαζψο 

θαη ζπλδεζκνινγία ησλ ππνδεηγκάησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε ην 

ζρέδην ινγαξηαζκψλ. Δπηπιένλ, δηαθνξνπνηήζεηο ππάξρνπλ θαη ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο, ηφζν ζην κνξθή, φζν θαη ζην πεξηερφκελν απηψλ. Παξαθάησ ζα 

αλαιπζνχλ νη δηαθνξέο απηέο γηα θαιχηεξε θαηαλφεζε. 

     

 

 

2.4.1. σέδιο λογαπιαζμών 

 

     Αξρηθά, πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη ην ζρέδην ησλ ινγαξηαζκψλ ρξεζηκνπνηείηαη σο 

κέξνο ηνπ ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο νληφηεηαο, ζε φ,ηη αθνξά ζηελ νλνκαηνινγία, 

ζην βαζκφ αλάιπζεο θαη ζπγθέληξσζεο ησλ ινγαξηαζκψλ, θαζψο θαη ζην 

πεξηερφκελφ ηνπο. 

    Ζ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ ζρεδίνπ ινγαξηαζκψλ γηα ηελ θάιπςε ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ αλαγθψλ ηεο νληφηεηαο θαη ηελ επρεξή εθαξκνγή ηνπ παξφληνο 

λφκνπ είλαη επζχλε ηεο δηνίθεζεο ηεο νληφηεηαο, ιακβάλνληαο ηδηαίηεξα ππφςε ηελ 

αλάγθε θάιπςεο ησλ απαηηήζεσλ. Όπσο είλαη φκσο θαλεξφ, κ’απηφλ ηνλ ηξφπν 

κπνξεί λα αιινησζεί ε νκνηνκνξθία ηνπ ινγηζηηθνχ ζρεδίνπ θαη ε ζχγθξηζε λα είλαη 

δπζθνιφηεξε. 

    Ηδηαίηεξα, νη ηίηινη ησλ ινγαξηαζκψλ δχλαηαη λα πξνζαξκφδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο 

θαζηεξσκέλεο νλνκαηνινγίεο επξχηεξσλ θιάδσλ δξαζηεξηφηεηαο. 

    To ζρέδην ησλ ινγαξηαζκψλ είλαη ππνρξεσηηθφ ζε φ,ηη αθνξά ηελ νλνκαηνινγία, 

ην βαζκφ αλάιπζεο θαη ζπγθέληξσζεο ησλ ινγαξηαζκψλ (αλάιπζε – ηαμηλφκεζε ζε 

πξσηνβάζκηνπο, δεπηεξνβάζκηνπο, θιπ), θαζψο θαη ην πεξηερφκελφ ηνπο, φπσο απηά 

θαζνξίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ. πλεπψο, θαη ζχκθσλα κε ηηο 

επηθξαηνχζεο δηεζλείο πξαθηηθέο, δελ είλαη ππνρξεσηηθή ε ρξήζε ησλ θσδηθψλ ηνπ 

πξνηεηλφκελνπ ζρεδίνπ ινγαξηαζκψλ. 

 

 

      ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξαηίζεληαη νη δηαθνξέο θαη νη ζπζρεηίζεηο ησλ ζρεδίσλ 

ινγαξηαζκψλ ησλ Διιεληθψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ θαη ηνπ Διιεληθνχ Γεληθνχ 

Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ. 

  



42 
 

 

ςνοπηική παποςζίαζη ζσεδίος 

λογαπιαζμών (Ν. 4308/2014) 

Γιάγπαμμα διαπθπώζευρ ηος ζσεδίος 

λογαπιαζμών ( Π.Γ. 1123/1980) 

Ομάδα 1 Ομάδα 1 

Δλζψκαηα θαη άπια κε θπθινθνξνχληα 

(πάγηα) πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 
Πάγην Δλεξγεηηθφ 

Ομάδα 2 Ομάδα 2 

Απνζέκαηα Απνζέκαηα 

Ομάδα 3. Ομάδα 3 . 

 Υξεκαηννηθνλνκηθά θαη ινηπά 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 
 Απαηηήζεηο θαη δηαζέζηκα 

Ομάδα 4 Ομάδα 4 

Καζαξή ζέζε 
Καζαξή ζέζε Πξνβιέςεηο Μαθξ/ζκεο 

Τπνρξεψζεηο 

Ομάδα 5 Ομάδα 5 

 Τπνρξεψζεηο  Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο 

Ομάδα 6 Ομάδα 6 

 Έμνδα θαη δεκηέο Οξγαληθά Έμνδα θαη’ είδνο 

Ομάδα 7 Ομάδα 7 

 Έζνδα θαη θέξδε Οξγαληθά Έζνδα θαη’ είδνο 

Ομάδα 8 Ομάδα 8 

Ηδηνπαξαγσγή, ππνθαηαζηήκαηα θαη 

απνηειέζκαηα πεξηφδνπ. 
Λνγαξηαζκνί Απνηειεζκάησλ 

Ομάδα 9 Ομάδα 9 

—————– 
Αλαιπηηθή Λνγηζηηθή Δθκεηαιιεχζεσο 

(Λνγαξηαζκνί θαηά Πξννξηζκφ) 

Ομάδα 10 Ομάδα 10 

—————– Λνγαξηαζκνί Σάμεσο 
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2.4.2. Ιζολογιζμόρ 

 

Ο παξαθάησ πίλαθαο παξέρεη θαζνδήγεζε γηα ηε ζχλδεζε ηνπ ζρεδίνπ ινγαξηαζκψλ 

κε ηνλ ηζνινγηζκφ ηνπ ππνδείγκαηνο Β.1.1 (ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζην 

θφζηνο). 

Κονδύλι Ιζολογιζμού Λογαπιαζμοί ζσεδίος λογαπιαζμών 

Με θπθινθνξνχληα ζηνηρεία 

 Δλζψκαηα πάγηα 

Αθίλεηα 

10Γε 

11Γηακνξθψζεηο γεο ππνθείκελεο ζε απφζβεζε 

12Κηήξηα – ηερληθά έξγα 

Μεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο 13 Μεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο 

Λνηπφο εμνπιηζκφο 
14Μεηαθνξηθά κέζα 

15Λνηπφο εμνπιηζκφο 

Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα 16 Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα 

Δκπνξηθέο απαηηήζεηο 

30.1Πειάηεο – κε ζπλδεδεκέλεο νληφηεηεο, πιελ 

30.01.03 Πξνθαηαβνιέο κε ζπλδεδεκέλσλ 

πειαηψλ 

30.2Πειάηεο – ζπλδεδεκέλεο νληφηεηεο, πιελ 

30.02.03 Πξνθαηαβνιέο ζπλδεδεκέλσλ πειαηψλ 

31 Αμηφγξαθα εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ 

εκείσζε: ην θνλδχιη απηφ εκθαλίδεηαη κφλν 

ην βξαρππξφζεζκν κέξνο 
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3.4.3. Καηάζηαζη Αποηελεζμάηυν  

   ηνλ παξαθάησ πίλαθα γίλεηαη ζχλδεζε ηνπ ζρεδίνπ ινγαξηαζκψλ θαη ηεο 

Καηάζηαζεο Απνηειεζκάησλ θαηά ιεηηνπξγία ηνπ ππνδείγκαηνο Β. 2.1 

Κονδύλι Καηάζηαζηρ 

αποηελεζμάηυν 
Λογαπιαζμοί ζσεδίος λογαπιαζμών 

Κχθινο εξγαζηψλ (θαζαξφο) 70 Πσιήζεηο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ 

Κφζηνο πσιήζεσλ 

Πξνζδηνξίδεηαη βάζεη ζρεηηθνχ αξρείνπ 

ππνινγηζκνχ (κπνξεί λα παξαθνινπζείηαη εληφο 

ή εθηφο ηνπ ζρεδίνπ ινγαξηαζκψλ). ην θφζηνο 

πσιεζέλησλ πεξηιακβάλεηαη ην αλαινγνχλ, θαηά 

πεξίπησζε, θφζηνο αλαιψζεσλ θαη κέξνο ησλ 

παξαθάησ ινγαξηαζκψλ: 

60 Παξνρέο ζε εξγαδφκελνπο 

61.4Απνκείσζε απνζεκάησλ 

64Γηάθνξα ιεηηνπξγηθά έμνδα 

65Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα 

66Απνζβέζεηο 

68.2Πξνβιέςεηο γηα δνζκέλεο εγγπήζεηο 

68.3Πξνβιέςεηο γηα απνθαηάζηαζε 

πεξηβάιινληνο 

68.5Άιιεο πξνβιέςεηο 

68.6Πξνβιέςεηο γηα ζπλδεδεκέλεο νληφηεηεο 

76.2Κέξδε απφ αλαζηξνθή πξνβιέςεσλ γηα 

δνζκέλεο εγγπήζεηο 

76.3Κέξδε απφ αλαζηξνθή πξνβιέςεσλ γηα 

απνθαηάζηαζε πεξηβάιινληνο 

76.05 Κέξδε απφ αλαζηξνθή άιισλ πξνβιέςεσλ 

76.09 Κέξδε απφ αλαζηξνθή απνκείσζεο 

απνζεκάησλ 

80.1Παξνρέο ζε εξγαδφκελνπο ζε ηδηνπαξαγσγή 

80.2Απνζβέζεηο ζε ηδηνπαξαγσγή 

80.3Άιια ιεηηνπξγηθά έμνδα ζε ηδηνπαξαγσγή 

80.4Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα ζε ηδηνπαξαγσγή 

80.5Πξνβιέςεηο ζε ηδηνπαξαγσγή 

εκείσζε: 

Ο ινγαξηαζκφο 65 «Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη 

ζπλαθή έμνδα» κπνξεί λα επηβαξχλεη ην θφζηνο 

παξαγσγήο – θφζηνο πσιεζέλησλ ζηελ 

πεξίπησζε πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ καθξάο 

πεξηφδνπ παξαγσγήο ή θαηαζθεπήο, θαηά ηελ 

επηινγή ηεο νληφηεηαο. 

Λνηπά ζπλήζε έζνδα 71 Λνηπά ζπλήζε έζνδα 

Έμνδα δηνίθεζεο 
Πξνζδηνξίδεηαη βάζεη ζρεηηθνχ αξρείνπ 

ππνινγηζκνχ (εθηφο εάλ ην ζρεηηθφ θνλδχιη 
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παξαθνινπζείηαη εληφο ηνπ ζρεδίνπ 

ινγαξηαζκψλ). ηα έμνδα δηνίθεζεο 

πεξηιακβάλεηαη ην αλαινγνχλ κέξνο ησλ 

ινγαξηαζκψλ: 60 Παξνρέο ζε εξγαδφκελνπο 64 

Γηάθνξα ιεηηνπξγηθά έμνδα 66 Απνζβέζεηο 

68.4Πξνβιέςεηο γηα δηαθνξέο θνξνινγηθνχ 

ειέγρνπ, πιελ θφξνπ εηζνδήκαηνο 

68.06 Πξνβιέςεηο γηα ζπλδεδεκέλεο νληφηεηεο 

76.5Κέξδε απφ αλαζηξνθή άιισλ πξνβιέςεσλ. 

Έμνδα δηάζεζεο 

Πξνζδηνξίδεηαη βάζεη ζρεηηθνχ αξρείνπ 

ππνινγηζκνχ (εθηφο εάλ ην ζρεηηθφ θνλδχιη 

παξαθνινπζείηαη εληφο ηνπ ζρεδίνπ 

ινγαξηαζκψλ). ηα έμνδα δηάζεζεο 

πεξηιακβάλεηαη ην αλαινγνχλ κέξνο ησλ 

ινγαξηαζκψλ: 

60 Παξνρέο ζε εξγαδφκελνπο 66 Απνζβέζεηο 

64 Γηάθνξα ιεηηνπξγηθά έμνδα 

Λνηπά έμνδα θαη δεκηέο 

62 Υξεσζηηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 67 

Αζπλήζε έμνδα θαη δεκηέο 68.01 Πξνβιέςεηο γηα 

εθθξεκνδηθίεο 

ην θνλδχιη απηφ πεξηιακβάλεηαη επίζεο ην 

κέξνο ησλ παξαθάησ ινγαξηαζκψλ πνπ δελ 

επηβαξχλνπλ ην θφζηνο παξαγσγήο – θφζηνο 

πσιεζέλησλ ή άιια θνλδχιηα ηεο θαηάζηαζεο 

απνηειεζκάησλ: 64.11 Φφξνη θαη ηέιε (πιελ 

θφξνπ εηζνδήκαηνο) 

68.3Πξνβιέςεηο γηα απνθαηάζηαζε 

πεξηβάιινληνο 

68.4Πξνβιέςεηο γηα δηαθνξέο θνξνινγηθνχ 

ειέγρνπ πιελ θφξνπ εηζνδήκαηνο 

68.5Άιιεο πξνβιέςεηο 

68.6Πξνβιέςεηο γηα ζπλδεδεκέλεο νληφηεηεο 

εκείσζε 

ην θνλδχιη απηφ εκθαλίδεηαη ην κέξνο ηνπ 64.11 

πνπ αθνξά θφξνπο θαη ηέιε πνπ δελ 

ελζσκαηψλνληαη ζην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο (π.ρ. 

θφξνο αθίλεηεο πεξηνπζίαο) 

Απνκεηψζεηο πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ (θαζαξφ πνζφ) 

61.1Απνκείσζε ελζψκαησλ παγίσλ (πιελ 

βηνινγηθψλ) 

61.2Απνκείσζε βηνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ 

61.3Απνκείσζε άπισλ παγίσλ 

61.5Απνκείσζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ 

61.6Απνκείσζε ινηπψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

76.6Κέξδε απφ αλαζηξνθή απνκείσζεο 

ελζψκαησλ παγίσλ (πιελ βηνινγηθψλ) 
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76.7Κέξδε απφ αλαζηξνθή απνκείσζεο 

βηνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

76.8Κέξδε απφ αλαζηξνθή απνκείσζεο άπισλ 

παγίσλ 

76.10Κέξδε απφ αλαζηξνθή απνκείσζεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ 

76.11Κέξδε απφ αλαζηξνθή απνκείσζεο ινηπψλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

Κέξδε θαη δεκίεο απφ δηάζεζε κε 

θπθινθνξνχλησλ ζηνηρείσλ 

75 Κέξδε απφ δηάζεζε κε θπθινθνξνχλησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

63 Εεκηέο απφ δηάζεζε-απφζπξζε κε 

θπθινθνξνχλησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

Κέξδε θαη δεκίεο απφ επηκέηξεζε 

ζηελ εχινγε αμία 

77 Κέξδε απφ επηκέηξεζε ζηελ εχινγε αμία 

61.07 Εεκίεο απφ επηκέηξεζε ζηελ εχινγε αμία 

Έζνδα ζπκκεηνρψλ θαη 

επελδχζεσλ 

72.04 Πηζησηηθνί ηφθνη άιισλ επελδχζεσλ 74 

Έζνδα ζπκκεηνρψλ 

Κέξδνο απφ ηελ αγνξά νληφηεηαο 

ή ηκήκαηνο ζε ηηκή επθαηξίαο 

79.03 Κέξδνο απφ ηελ αγνξά νληφηεηαο ή 

ηκήκαηνο ζε ηηκή επθαηξίαο 

Λνηπά έζνδα θαη θέξδε 

73 Πηζησηηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 

76.01 Κέξδε απφ αλαζηξνθή πξνβιέςεσλ γηα 

εθθξεκνδηθίεο 

79.1Αζπλήζε έζνδα θαη θέξδε απφ κε 

ζπλδεδεκέλεο νληφηεηεο 

79.2Αζπλήζε έζνδα θαη θέξδε απφ ζπλδεδεκέλεο 

νληφηεηεο 

Πεξηιακβάλνληαη επίζεο νη παξαθάησ 

ινγαξηαζκνί, ζην 

βαζκφ πνπ δελ αθνξνχλ ην θφζηνο παξαγσγήο – 

θφζηνο 

πσιεζέλησλ: 

76.3Κέξδε απφ αλαζηξνθή πξνβιέςεσλ γηα 

απνθαηάζηαζε πεξηβάιινληνο 

76.4Κέξδε απφ αλαζηξνθή πξνβιέςεσλ γηα 

δηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ πιελ θφξνπ 

εηζνδήκαηνο 

76.5Κέξδε απφ αλαζηξνθή άιισλ πξνβιέςεσλ 

Πηζησηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή 

έζνδα 

72.1Πηζησηηθνί ηφθνη πσιήζεσλ 

72.2Πηζησηηθνί ηφθνη δαλείσλ θαη απαηηήζεσλ 

72.3Πηζησηηθνί ηφθνη απφ ζπλδεδεκέλεο 

νληφηεηεο 

Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή 

έμνδα 

65 Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα 

80.04 Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα ζε 

ηδηνπαξαγσγή 

εκείσζε: 

Σν πνζφ ηνπ ινγαξηαζκνχ 65 «Υξεσζηηθνί ηφθνη 

θαη ζπλαθή έμνδα» κπνξεί λα κεηψλεηαη θαη κε ην 
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πνζφ πνπ αθνξά ην θφζηνο θηήζεο πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ καθξάο πεξηφδνπ παξαγσγήο ή 

θαηαζθεπήο. 

Φόποι ειζοδήμαηορ 
78 Φφξνο εηζνδήκαηνο (έζνδν) 69 Φφξνο 

εηζνδήκαηνο (έμνδν) 

 

Καζψο βιέπνπκε ηελ δηάξζξσζε ηεο θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ , φπσο ηελ νξίδεη ν 

Νφκνο 4308/2014 , δηαθξίλνπκε πσο αξθεηά ζηαδία απνηειεζκάησλ πνπ είρε απηή ε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε έρνπλ  θαηαξγεζεί. Έηζη έρνπκε ράζεη θάπνηεο 

ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 

ΔΡΧΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ 

 

 

3.1  ΓΙΔΞΑΓΧΓΗ ΔΡΔΤΝΑ 

 

 

      Καζψο ε παξνχζα εξγαζία βξηζθφηαλ ππφ εθηέιεζε , θξίζεθε αλαγθαίν ε 

δηεμαγσγή κηαο έξεπλαο, ε νπνία ζα καο έδηλε πνιιά θαη πνηθίια ζπκπεξάζκαηα γηα 

ην ηξέρνλ ζέκα. Μηα ηέηνηα έξεπλα , ινηπφλ , κπνξεί λα καο δψζεη πιεξνθνξίεο γηα 

ηηο απφςεηο πεξί ηνπ ζέκαηνο αιιά θαη λα έρνπκε σο απφξξνηα ηελ θαιχηεξε 

θαηαλφεζε ηνπ. Υάξε ζην παξαθάησ εξσηεκαηνιφγην κπνξνχκε, επηπιένλ, λα 

έρνπκε κηα νινθιεξσκέλε γλψζε, φρη κφλν σο πξνο ηα Λνγηζηηθά Πξφηππα, αιιά  

θαη σο πξνο ηελ εθαξκνγή ηνπο. Κχξηνο ζθνπφο είλαη λα δηαπηζησζεί ε αληίδξαζε 

ησλ αηφκσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ Λνγηζηηθή Δπηζηήκε. Δπνκέλσο, ηέζεθαλ 

εξσηήκαηα ,ηα νπνία ζηνρεχνπλ ζηελ άπνςε θάζε εξσηψκελνπ ζρεηηθά κε ηνλ 

ηξφπν, ηνλ ρξφλν θαη ηελ πνηφηεηα ησλ λέσλ απηψλ πξνηχπσλ. 

        Σν εξσηεκαηνιφγην, ην νπνίν ζπληάρηεθε, απαξηίδεηαη απφ 6 εξσηήζεηο , 

πεξηεθηηθέο κελ αιιά πνιχ νπζηψδεο γηα ην δήηεκα ην νπνίν εμεηάδνπκε. 

Δπηπξφζζεηα, πξέπεη λα ηνληζηεί φηη επηιέρηεθε εξσηεκαηνιφγην πεξηνξηζκέλεο 

έθηαζεο, πξνθεηκέλνπ λα κελ θνπξάζεη ην θνηλφ, ην νπνίν απεπζχλεηαη. Σν δείγκα 

απαξηίδεηαη ηφζν απφ θνηηεηέο Λνγηζηηθψλ ηκεκάησλ, φζν θαη απφ θαηαξηηζκέλσλ 

ινγηζηψλ θαη ην εχξνο απηνχ είλαη 40 άηνκα, ν νπνίνο είλαη έλαο ηθαλνπνηεηηθφο 

αξηζκφο αηφκσλ, ψζηε λα δεκηνπξγεζεί κηα εκπεξηζηαησκέλε άπνςε γηα ηα λέα 

Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα. 

       Ζ επεμεξγαζία ηνπ εξσηεκαηνιφγηνπ, ην νπνίν παξαηίζεληαη παξαθάησ ζην 

παξάξηεκα Α’ , έγηλε κέζσ ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο εξσηεκαηνιφγησλ, ηελ 

Google forms, ε νπνία είλαη ε πιένλ θαηάιιειε γηα έξεπλεο. ηάιζεθαλ 60 

εξσηεκαηνιφγηα ζε άηνκα ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν, απφ ηα νπνία φπσο 

πξναλαθέξζεθε, απαληήζεθαλ ηα 40. Δίλαη έλα ηθαλνπνηεηηθφ πνζνζηφ θαη έηζη 

θαίλεηαη πσο ην εξσηεκαηνιφγην ήηαλ επηηπρεκέλν.    

     Βιέπνληαο παξαθάησ ,ινηπφλ, ηα απνηειέζκαηα κπνξνχκε λα βγάινπκε θάπνηα 

ζπκπεξάζκαηα. Σέινο, δηαθξίλνληαο θάπνηεο ζαθείο γξακκέο πιεχζεηο σο πξνο ηελ 

ηθαλνπνίεζε ηνπ δείγκαηνο καο, κπνξνχκε λα ιάβνπκε έλα μεθάζαξν κήλπκα γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ εμεηαδνκέλνπ ζέκαηνο. Παξαθάησ παξαηίζεληαη νη εξσηήζεηο , 

θαζψο θαη γξαθήκαηα κε ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ. 
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ΔΡΧΣΗΗ 1 

 

 

    Αξρηθά, ζηελ πξψηε εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ «Πφζν ηθαλνπνηεηηθή είλαη ε 

ελεκέξσζε ησλ ινγηζηψλ θαη ειεγθηψλ γηα ηα Δ.Λ.Π », δηαθξίλνπκε φηη πάλσ απφ ην 

50% απάληεζαλ αξθεηά, πεξίπνπ ην 10% ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζε πνιχ 

ηθαλνπνηεηηθή ,ελψ ην ππφινηπν 34% απάληεζε θάησ ηνπ κεηξίνπ. Έηζη βιέπνπκε 

πσο ην ινγηζηηθφ θνηλφ είλαη δηραζκέλν, αιιά θιίλεη πξνο ζεηηθέο απαληήζεηο. 
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ΔΡΧΣΗΗ 2 

 

    ηελ δεχηεξε εξψηεζε «ε ηη βαζκφ ζεσξείηε φηη ηα κεγέζε ησλ Γ.Λ.Π είλαη 

άκεζα ζπγθξίζηκα κε ηα κεγέζε ησλ Δ.Λ.Π »,εδψ νη εξσηψκελνη είραλ ζαθή άπνςε 

αθνχ πάλσ απφ ην 70% απάληεζε κέηξην, ην 26% απάληεζε ζε πςειφ βαζκφ ,ελψ 

κφιηο ην 3% απάληεζε φηη δελ είλαη θαζφινπ ζπγθξίζηκα. 
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ΔΡΧΣΗΗ 3 

 

    ηελ ηξίηε εξψηεζε γηα ην αλ ζεσξείηε φηη νη Διιεληθέο επηρεηξήζεηο ήηαλ έηνηκεο 

λα δηαδερηνχλ κηα ηέηνηα ξηδηθή αιιαγή φπσο απηή ηεο εθαξκνγήο ησλ Δ.Λ.Π ην 

85% απάληεζε αξλεηηθά. Έηζη κπνξνχκε εχθνια λα ζπκπεξάλνπκε φηη ππήξραλ 

δπζθνιίεο ζηελ εθαξκνγή ησλ πξνηχπσλ. 
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ΔΡΧΣΗΗ 4 

 

    Όζνλ αθνξά ηελ ηέηαξηε εξψηεζε κε ζέκα ηελ αλαγθαηφηεηα ησλ Διιεληθψλ 

Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ ην 42% απάληεζε ζεηηθά, ην 45% απάληεζε θαηά 

πεξηπηψζεηο, ελψ κφιηο ην 13% ήηαλ αξλεηηθφ σο πξνο ηελ ζεζκνζέηεζε ηνπο. 

 

ΔΡΧΣΗΗ 5

 

    Ζ πέκπηε εξψηεζε κε ηίηιν «Σα Δ.Λ.Π. έρνπλ ππνρξεσηηθή εθαξκνγή απφ ην 

2016. Πσο ζα ραξαθηεξίδαηε ην θφζηνο εθαξκνγήο ησλ λέσλ πξνηχπσλ γηα ηηο 
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επηρεηξήζεηο», ην 42% ην ζεσξεί πςειφ, ην 55% κέηξην θαη ην ππφινηπν 3% 

ρακειφηεξα έρνπκε σο απφξξνηα ,φηη ηα λέα πξφηππα ρξεηάζηεθαλ θάπνηεο αμηφινγεο 

δαπάλεο γηα λα κπνξέζνπλ νη Διιεληθέο επηρεηξήζεηο λα ηα εθαξκφζνπλ. Πξνθαλψο 

απηά ηα έμνδα αθνξνχλ ηφζν κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ, φζν θαη κεηεθπαίδεπζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ. 

 

ΔΡΧΣΗΗ 6 

 

 

    ηελ ηειεπηαία εξψηεζε γηα ην πφζν νκαιή ήηαλ ε νξηζηηθνπνίεζε ησλ Δ.Λ.Π 

φζνλ αθνξά ην ρξφλν θαη ηνλ ηξφπν ,ην δείγκα ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ απάληεζε 

ειάρηζηα έσο θαζφινπ, ελψ κηθξφηεξν πνζνζηφ βιέπεη απηήλ ηελ νξηζηηθνπνίεζε 

πην νκαιή. 

 

Δλ θαηαθιείδη, βιέπνπκε πσο νη γλψκεο δηίζηαληαη ζε θάπνηα εξσηήκαηα πνπ 

ζέηνληαη ελψ ζε θάπνηα άιια εξσηήκαηα ε πιεηνςεθία ζπκθσλεί. Με απηφλ ηνλ 

ηξφπν ,κπνξνχκε λα ελεκεξσζνχκε γηα ηελ άπνςε πνπ επηθξαηεί γχξσ απφ ηα 

Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα. 
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3.2  ΓΔΝΙΚΑ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

     ην ηέινο απηήο ηεο παξνπζίαζεο ησλ αιιαγψλ πνπ έρνπλ επηθέξεη ηα Διιεληθά 

Λνγηζηηθά Πξφηππα ,πξέπεη λα επηζεκάλνπκε θαη ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπο ηφζν 

ζηελ Λνγηζηηθή Δπηζηήκε, φζν θαη ζηα άηνκα πνπ θιίλνληαη λα ηα ρξεζηκνπνηήζνπλ. 

Αξρηθά, ν λφκνο ελζσκαηψλεη κε πιεξφηεηα θαη νξζφηεηα ζην εζσηεξηθφ δίθαην, ηηο 

ινγηζηηθέο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 34/2013/ΔΔ θαη έηζη επηηπγράλεηαη ε επζπγξάκκηζε 

ηνπ εζληθνχ ινγηζηηθνχ πιαηζίνπ κε ηηο δηεζλείο ινγηζηηθέο πξαθηηθέο. Δπηπιένλ, 

είλαη θαλεξφ φηη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απνζπλδένληαη απ’ηελ θνξνινγηθή 

λνκνζεζία θαη απεηθνλίδνπλ θαιχηεξα ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκηθή ζέζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ. ηελ πξψηε ελφηεηα (άξζξν 1-15), πινπνηεί ηελ πεξαηηέξσ 

απινπνίεζε ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο πλαιιαγψλ (ΚΦΑ) ηνπ λφκνπ 

4093/2012.Αθφκα,ζηνρεχεη ζηελ ελνπνίεζε, ζπκπιήξσζε θαη εθζπγρξνληζκφ ησλ 

ινγηζηηθψλ θαλφλσλ (άξζξ. 16-24) ηεο ρψξαο ψζηε λα δεκηνπξγεζεί έλα 

νινθιεξσκέλν θαη ιεηηνπξγηθφ ινγηζηηθφ-ξπζκηζηηθφ πιαίζην γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

θαη ηηο ινηπέο ππνθείκελεο νληφηεηεο. Γηα πξψηε θνξά ην ζχλνιν ησλ ινγηζηηθψλ 

θαλφλσλ ζπγθεληξψλεηαη ζε έλα λνκνζέηεκα δηαξζξσκέλν κε βάζε ηηο βέιηηζηεο 

πξαθηηθέο γηα φιεο ηηο επηρεηξήζεηο θαη φινπο ηνπο ινγηζηέο. Δίλαη επξένο απνδεθηφ 

φηη, επηηπγράλεη ηελ κείσζε ηνπ θφζηνπο ελδννκηιηθήο πιεξνθφξεζεο θαη βειηίσζε 

ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο. Σέινο, βνεζά ζηελ πξνζέιθπζε μέλσλ επελδχζεσλ θαη 

θεθαιαίσλ, θαζψο ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ησλ Διιεληθψλ επηρεηξήζεσλ ζα κπνξνχλ λα βξίζθνληαη ζε ελαξκφληζε 

κε ηνπο Γηεζλείο ινγηζηηθνχο θαλφλεο.  

       Παξ’νια απηά, ηα κεηνλεθηήκαηα είλαη εμίζνπ πνιιά θαη πνηθίια, γεγνλφο πνπ 

θάλεη ην ινγηζηηθφ θνηλφ λα δηράδεηαη πεξί ησλ λέσλ απηψλ πξνηχπσλ. Πξψηα 

απ’νια, απμάλεηαη ην θφζηνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο απαηηήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ 

απ’ηελ εθαξκνγή ηνπ. Αλαηξέπεη ηελ ινγηζηηθή νξγάλσζε, ππνρξεψλεη ζε πιήξε 

ινγηζηηθή αλαδηνξγάλσζε π.ρ.: θφζηνο πξνζαξκνγήο ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο, 

θφζηνο εθπαίδεπζεο πξνζσπηθνχ, ηήξεζε δηπιψλ βηβιίσλ ζε πεξίπησζε πνπ έρεη 

επηιερζεί ε εχινγε αμία. Λεηηνπξγνχλ ηαπηφρξνλα δχν ινγηζηηθά ζπζηήκαηα αλ 

αθνινπζήζεη ηελ εχινγε αμία ή ιφγσ δηαθνξεηηθψλ ζπληειεζηψλ απ’ηνπο 

θνξνινγηθνχο, πξάγκα πνπ πεξηπιέθεη ηελ ινγηζηηθή ηππνπνίεζε. Βέβαηα θάπνηνο 

έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηεί κφλν έλα ινγηζηηθφ ζχζηεκα θαη απηφ κάιινλ 

ζα πξάμεη ε πιεηνςεθία ησλ Διιεληθψλ επηρεηξήζεσλ. Δπίζεο, ζεκαληηθφ 

κεηνλέθηεκα απνηειεί ην φηη ην ινγηζηηθφ κνληέιν παξαβιέπεη ην γεγνλφο φηη ν 

ινγηζηηθφο ινγαξηαζκφο ηεο γεληθήο εθκεηάιιεπζεο απνηειεί ην ζπνπδαηφηεξν 

εξγαιείν ζηα ρέξηα ηεο δηνίθεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ γηα δηθή ηνπο αμηφπηζηε 

πιεξνθφξεζε θαη γηα ζηήξημε ησλ εηεζίσλ απνηειεζκάησλ ζε θάζε έιεγρν. Σέινο, 

πξέπεη λα ηνληζηεί πσο ε αιιαγή ζηελ νλνκαηνινγία δηαθφξσλ ελλνηψλ είλαη 

ππεξβνιή, θαζψο πνιιέο απ’απηέο είλαη απνηπρεκέλεο απνδφζεηο μέλσλ ιέμεσλ, 

φπσο νληφηεηα απφ ηελ αγγιηθή ιέμε entity, ή ηείλνπλ ζηνλ ιατθηζκφ, φπσο 
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παξαδείγκαηνο ράξηλ ε ιέμε θνλδχιη (κηα αληίζηνηρε ,πην ινγία ιέμε, πνπ ζα 

κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί είλαη ε ιέμε ζηνηρεηφ ). 

     Έηζη, φπσο είλαη δηαθξηηφ θαη απφ ηελ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε αιιά θαη 

απ’ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δφζεθαλ ζηελ παξνχζα εξγαζία ,ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά 

Πξφηππα απνηεινχλ έλα ακθηιεγφκελν ζέκα ,ην νπνίν πξέπεη λα ηεζεί ζε πιήξε ηζρχ 

γηα έλα εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα, ψζηε λα έρνπκε έλα ζαθή ζπκπεξάζκα γηα ηελ 

ρξεζηκφηεηα θαη ηελ αλαγθαηφηεηα ηνπο. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α’ 

 

Δπυηημαηολόγιο #ΔΛΠ 

 

Πξφθεηηαη γηα έλα εξσηεκαηνιφγην ην νπνίν δηεμάγεηαη κε ζθνπφ ηνλ πιεξνθνξηαθφ 

εκπινπηηζκφ πηπρηαθήο εξγαζίαο κε ζέκα ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα (Δ.Λ.Π). 

Παξαθαιψ απαληήζηε κε βάζε ηεο πξνζσπηθήο εκπεηξίαο θαη ησλ γλψζεψλ ζαο ζηηο 

παξαθάησ εξσηήζεηο. 

 

 

1. Πφζν ηθαλνπνηεηηθή είλαη ε ελεκέξσζε ησλ ινγηζηψλ θαη ειεγθηψλ γηα ηα 

Δ.Λ.Π ? 

 

o Πνιχ 

o Αξθεηά 

o Διάρηζηα 

o Καζφινπ 

 

 

2. ε ηη βαζκφ ζεσξείηε φηη ηα κεγέζε ησλ Γ.Λ.Π είλαη άκεζα ζπγθξίζηκα κε ηα 

κεγέζε ησλ Δ.Λ.Π ? 

 

o Τςειφ 

o Μέηξην 

o Καζφινπ 

 

 

3. Θεσξείηε φηη νη Διιεληθέο επηρεηξήζεηο ήηαλ έηνηκεο λα δηαδερηνχλ κηα 

ηέηνηα ξηδηθή αιιαγή φπσο απηή ηεο εθαξκνγήο ησλ Δ.Λ.Π ? 

 

o Ναη 

o Όρη 
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4. Βξίζθεηε απαξαίηεηε ηελ ζεζκνζέηεζε απηψλ ησλ λέσλ πξνηχπσλ γηα ηηο 

ειιεληθέο επηρεηξήζεηο ? 

 

o Ναη 

o Όρη 

o Καηά πεξηπηψζεηο 

 

 

5. Σα Δ.Λ.Π έρνπλ ππνρξεσηηθή εθαξκνγή απφ ην 2016. Πσο ζα ραξαθηεξίδαηε 

ην θφζηνο εθαξκνγήο ησλ λέσλ πξνηχπσλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο ? 

 

o Τςειφ 

o Μέηξην 

o Διάρηζην 

 

 

6. Πφζν νκαιή ήηαλ ε νξηζηηθνπνίεζε ησλ Δ.Λ.Π φζνλ αθνξά ην ρξφλν θαη ηνλ 

ηξφπν ? 

 

o Πνιχ 

o Αξθεηά 

o Διάρηζηα 

o Καζφινπ 

 


