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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

 

 Η παξνχζα εξγαζία αζρνιείηαη κε ηελ αξρή ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο ζηελ 

Διιεληθή ινγηζηηθή πξαθηηθή. Αλαιπηηθφηεξα, ζηελ εηζαγσγή, γίλεηαη κηα ζχληνκε 

αλαθνξά γηα ηε ζεκαζία ηεο πιεξνθφξεζεο θαη ηηο βαζηθέο αξρέο πνπ πξέπεη λα 

ηε δηέπνπλ, ψζηε λα είλαη έγθπξε, αληηθεηκεληθή θαη αμηφπηζηε. 

       ην θπξίσο κέξνο γίλεηαη  αλαθνξά ζηηο βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο θαη ζχληνκε 

αλάπηπμε απηψλ. ηε ζπλέρεηα, δίλεηαη ν νξηζκφο ηεο Αξρήο ηεο Αληηθεηκεληθφηεηαο 

θαη ηα  ραξαθηεξηζηηθά ηεο. Αθνινπζεί  ε λνκνζεζία πνπ αθνξά ηα Διιεληθά 

Λνγηζηηθά Πξφηππα θαη ηα παξαζηαηηθά πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε απηά. Η 

εξγαζία ζπλερίδεηαη κε ηελ αλαζθφπεζε αθαδεκατθψλ άξζξσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ Αξρή ηεο Αληηθεηκεληθφηεηαο απφ Έιιελεο θαη μέλνπο αθαδεκατθνχο θαη 

νινθιεξψλεηαη κε ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ. 



Σελίδα 4 από 37 
 

Summary 

 

This paper is about the principle of objectivity and how it is applied to the Greek  

Logistics. More specifically, in the introduction there is a short reference to the 

importance of information and the main principles ruling them so as to be 

valid, objective and reliable. 

In the main part, there is a reference to the basic logistics principles and a brief 

development on them. Moreover, the definition of the Principle of Objectivity 

and its characteristics are provided. This is followed by the legislation 

concerning the Greek Accounting Standards and the required 

documentations. The paper continues with a review of  academic articles 

regarding the Principle of Objectivity by Greek and foreign academics and it is 

concluded by the results which arise. 



Σελίδα 5 από 37 
 

ΔΙΑΓΧΓΗ 

 

 Οη άλζξσπνη απφ ηελ πξσηφγνλε αθφκα επνρή, ήζειαλ λα γλσξίδνπλ ηνπο 

"ινγαξηαζκνχο" ηνπο κε ηνπο άιινπο , π.ρ.  έπξεπε λα κνηξάζνπλ ηε ιεία απφ ηηο 

επηδξνκέο, γη' απηφ έδελαλ θφκπνπο ή ράξαδαλ γξακκέο ζην μχιν.   

 Με ηελ αλάπηπμε ηνπ εκπνξίνπ αλάκεζα ζηελ Αλαηνιή θαη ηε Γχζε θαηέζηε 

απαξαίηεηε ε παξαθνινχζεζε ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ 

εκπφξσλ. Σελ πεξίνδν κάιηζηα ηεο θπξηαξρίαο ησλ ηηαιηθψλ πφιεσλ ζηε 

κεζφγεην, εμαηηίαο ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ , ηεο 

επέθηαζεο ηνπ εκπνξίνπ θαη ηνπ αληαγσληζκνχ,  νη επηρεηξήζεηο έπξεπε λα  έρνπλ 

άκεζε θαη επαξθή ελεκέξσζε γηα ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο ζηηο απνκαθξπζκέλεο 

πεξηνρέο. Γηα ην ιφγν απηφ επηλνήζεθε έλα δηπινγξαθηθφ ζχζηεκα θαηαρψξεζεο 

ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ πνπ επέηξεπε ηελ εμαζθάιηζε επαξθψλ θαη 

αμηφπηζησλ πιεξνθνξηψλ γηα ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε ηεο  επηρείξεζεο θαη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο.  

 ηε δηάξθεηα ηνπ 20νπ αηψλα, ε αχμεζε ηνπ κεγέζνπο ησλ επηρεηξήζεσλ, ε 

αλάπηπμε θαη ε επέθηαζε ησλ πνιπεζληθψλ εηαηξεηψλ, ε ξαγδαία εμέιημε ηεο 

ηερλνινγίαο, ε παγθνζκηνπνίεζε, ζπλέβαιαλ ψζηε λα αλαγλσξηζηεί, λα 

θαζηεξσζεί  έλαο μερσξηζηφο θιάδνο  ηεο νηθνλνκηθήο επηζηήκεο απηφο ηεο 

Λνγηζηηθήο  θαη λα αλαβαζκηζηεί ν ξφινο ηεο. Η ζχγρξνλε Λνγηζηηθή αζρνιείηαη κε 

ηελ αλαγλψξηζε, απνηίκεζε, θαηαγξαθή θαη παξνπζίαζε νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ. . 

Οη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρεη είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο ηφζν γηα ηα ζηειέρε ηεο 

επηρείξεζεο φζν θαη γηα   ηξίηνπο ψζηε λα ππνβνεζεζνχλ ζηε ζσζηή ιήςε 

απνθάζεσλ. Γηαθέξεη πνιχ απφ ηελ κεραληθή θαηαρψξηζε ηππνπνηεκέλσλ 

γεγνλφησλ γηαηί ρξεζηκνπνηεί ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο γηα ηελ απνηίκεζε θαη 

παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ. Γηα λα είλαη έγθπξεο νη πιεξνθνξίεο πνπ 

παξέρνληαη πξέπεη λα δηέπνληαη απφ βαζηθέο αξρέο. Οη αξρέο απηέο είλαη : ε 

θαηαλνεηφηεηα, , ε ζπλάθεηα, ε νπζηαζηηθφηεηα θαη ε αμηνπηζηία, αληηθεηκεληθφηεηα, 

δει. νη πιεξνθνξίεο λα είλαη επαιεζεχζηκεο, λα είλαη  ε παξνπζίαζή ηνπο πηζηή 

θαη νπδέηεξε, απαιιαγκέλε απφ πξνθαηαιήςεηο. 

, 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 

1.1 Λογιζηικέρ απσέρ 

 Η αλάιπζε, ε θαηαρψξεζε, ε ζπγθέληξσζε θαη ε παξνπζίαζε ησλ 

γεγνλφησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε κηαο επηρείξεζεο ζηεξίδνληαη 

ζε κία ζεηξά ζεκειησδψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ. Πξφθεηηαη γηα θαλφλεο θαη 

θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο πνπ δηέπνπλ ηε ζπγθξφηεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ινγηζηηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη είλαη πξντφλ επηζηεκνληθήο έξεπλαο, εκπεηξίαο , εζίκσλ θαη 

πξαθηηθήο αλάγθεο.  Η έθηαζε ηεο απνδνρήο ηνπο θαη ν βαζκφο ηεο πηζηήο 

εθαξκνγήο ηνπο δηακνξθψλνπλ ηε ρξεζηκφηεηα ησλ ινγηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ. 

 Οη βαζηθφηεξεο Λνγηζηηθέο αξρέο είλαη: 

 Η απσή ηος ιζηοπικού κόζηοςρ  πξφθεηηαη γηα ηελ αξρηθή ηηκή απφθηεζεο 

ελφο πξντφληνο θαη φρη ην ηξέρνλ θφζηνο γηαηί είλαη αμηφπηζην κέγεζνο εθφζνλ 

κπνξεί λα επαιεζεπηεί κε δηθαηνινγεηηθά. Η αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο νξίδεη φηη 

ην ινγηζηηθφ ζχζηεκα  πξέπεη λα παξέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην θφζηνο ησλ 

παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ ηεο επηρείξεζεο, δειαδή ηελ ηηκή ηελ νπνία ηνπο 

απέθηεζε.  

 

 Η απσή ηηρ αναγνώπιζηρ ηυν εζόδυν κε ηελ νπνία νξίδνληαη ηα ρξνληθά 

ζεκεία ησλ βαζηθψλ νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ. Η ινγηζηηθή αξρή ηεο 

αλαγλψξηζεο ησλ εζφδσλ νξίδεη φηη ηα έζνδα κηαο επηρείξεζεο αλαγλσξίδνληαη 

θαζψο έλα πξντφλ πσιείηαη ή κία ππεξεζία παξέρεηαη, αλεμαξηήησο ηνπ πφηε 

πξαγκαηηθά εηζπξάηηνληαη ηα ρξήκαηα. χκθσλα δειαδή κε απηή ηελ βαζηθή 

ινγηζηηθή αξρή, κία εηαηξεία κπνξεί λα θεξδίζεη θαη λα αλαγλσξίζεη έζνδα 10.000€ 

ηνλ πξψην κήλα ιεηηνπξγίαο ηεο αιιά λα εηζπξάμεη 0€ ζε πξαγκαηηθά ρξήκαηα ην 

ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα. 

 

  Η απσή ηηρ ζςζσέηιζηρ ηυν εζόδυν και εξόδυν ζχκθσλα κε ηελ νπνία 

ην έμνδν πξαγκαηνπνηείηαη ζην ίδην ρξνληθφ ζεκείν ή ρξνληθφ δηάζηεκα ζην 

νπνίν αλαγλσξίδεηαη ην αληίζηνηρν έζνδν πνπ πξνθχπηεη απφ απηφ. Η ζσζηή 

εθαξκνγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ινγηζηηθήο αξρήο ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηνλ 

αθξηβή πξνζδηνξηζκφ ηνπ θέξδνπο ή ηεο δεκίαο απφ κία ζπλαιιαγή ή απφ ην 

ζχλνιν ησλ ζπλαιιαγψλ ρξνληθήο πεξηφδνπ. Έηζη ζπζρεηίδνληαη ηα έζνδα κε ηα 

έμνδα θαη πξνζδηνξίδεηαη αλ ε επηρείξεζε είρε θέξδνο ή δεκηά απφ κία 

ζπλαιιαγή.    
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 Η απσή ηηρ ςπεπίζσςζηρ ηηρ οςζίαρ ένανηι ηος ηύπος ζχκθσλα κε ηα 

Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα ππεξέρεη ε νπζία ηεο ζπλαιιαγήο θαη ε νηθνλνκηθή 

πξαγκαηηθφηεηα έλαληη ηεο λνκηκφηεηαο θαη ηεο θπξηφηεηαο , δειαδή εμεηάδεηαη ε 

ζπλαιιαγή απφ ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεπξά  

 

 Η απσή ηηρ πλήποςρ αποκάλςτηρ ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη πιεξνθνξίεο 

πνπ γλσζηνπνηνχληαη πξέπεη λα είλαη ηφζν απνθαιππηηθέο, ψζηε ε 

γλσζηνπνίεζή ηνπο ζηνπο ηξίηνπο λα κελ απνδεηρζεί επηδήκηα γηα ηελ 

επηρείξεζε. Γειαδή είλαη ε ινγηζηηθή αξρή πνπ νξίδεη φηη νη επηρεηξήζεηο πξέπεη 

λα πιεξνθνξνχλ ηνπο ηξίηνπο γηα θάζε γεγνλφο ή θαηάζηαζε ηνπ νπνίνπ ε 

ζπκβνιή ζηε ιήςε νξζνινγηθψλ απνθάζεσλ είλαη θαζνξηζηηθή. Τθίζηαληαη 

πάλησο κεξηθνί πεξηνξηζκνί γηα ηελ πξνζηαζία ηεο επηρείξεζεο.  

 

 Η απσή ηηρ ανηικειμενικόηηηαρ είλαη κία ινγηζηηθή αξρή πνπ νξίδεη φηη θάζε 

ινγηζηηθή πιεξνθνξία πξέπεη λα δίλεη ηελ πξαγκαηηθή εηθφλα ηεο θαηάζηαζεο ή 

ηνπ γεγνλφηνο ζην νπνίν αλαθέξεηαη. Γηα λα γίλεη απηφ ζα πξέπεη θάζε 

θαηάζηαζε ή ινγηζηηθφ γεγνλφο λα απνηππψλεηαη ζε ινγηζηηθά έγγξαθα. 

 

 Η απσή ηηρ ζσεηικόηηηαρ είλαη κία ινγηζηηθή αξρή θαηά ηελ νπνία νη 

ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο πξέπεη λα πεξηέρνπλ κφλν φζεο πιεξνθνξίεο είλαη 

ζρεηηθέο θαη απαξαίηεηεο γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ κεηφρσλ, ηνπ επελδπηηθνχ 

θνηλνχ θαη ινηπψλ ελδηαθεξνκέλσλ γηα ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή εηθφλα ηεο 

εηαηξείαο. Γειαδή πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε θαηαρψξεζε ππεξβνιηθήο θαη 

άζθνπεο πιεξνθφξεζεο πνπ πηζαλφλ λα πξνθαιέζεη ζχγρπζε. 

 

 Απσή ηηρ αναγνώπιζηρ λογιζηικών γεγονόηυν μεηά ηην καηάπηιζη ηος 

ιζολογιζμού είλαη κία ινγηζηηθή αξρή πνπ θαζνξίδεη πσο αληηκεησπίδνληαη 

γεγνλφηα πνπ ζπλέβεζαλ κεηά ηελ εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ηνπ ηζνινγηζκνχ 

θαη πξηλ απηφο εγθξηζεί απφ ηα αξκφδηα δηνηθεηηθά φξγαλα ηεο επηρείξεζεο. 

χκθσλα κε ηελ αξρή απηή εάλ ηα αλσηέξσ γεγνλφηα επεξεάδνπλ ζεκαληηθά 

ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί ηελ 

εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ πξαγκαηνπνηείηαη πξνζαξκνγή ησλ ζηνηρείσλ 

ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ. Δάλ ηα ινγηζηηθά γεγνλφηα δελ επεξεάδνπλ 

ζεκαληηθά ηφηε ζα αλαθέξνληαη ζαλ παξαηεξήζεηο ψζηε λα κελ επεξεάδνπλ 

ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αλαγλψζηε ηνπ ηζνινγηζκνχ.   
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 Απσή ηηρ πεπιοδικόηηηαρ είλαη κία ινγηζηηθή αξρή ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη 

ηζνινγηζκνί, νη θαηαζηάζεηο απνηειεζκάησλ ρξήζεο θαη νη ινηπέο ινγηζηηθέο 

θαηαζηάζεηο πξέπεη λα δεκνζηεχνληαη κία θνξά ηνλ ρξφλν θαη λα θαιχπηνπλ 

φιε ηε ινγηζηηθή ρξήζε ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο.  

 

 Απσή ηηρ  ζςνέπειαρ ηυν λογιζηικών μεθόδυν ππνρξεψλεη θαηά ηελ 

θαηάξηηζε ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ ηελ εθαξκνγή ησλ ίδησλ κεζφδσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηελ πξνεγνχκελε ινγηζηηθή ρξήζε, ψζηε λα κελ 

αιινηψλεηαη ε δηαρξνληθή ρξεκαηννηθνλνκηθή εηθφλα ηεο ινγηζηηθήο κνλάδαο. 

 

 Η απσή ηηρ ζςνηηπηηικόηηηαρ έρεη ηελ βάζε ηεο ζηελ εκπεηξία ησλ 

επηρεηξεκαηηψλ, νη νπνίνη αληηκεησπίδνπλ κε επηθχιαμε ηηο πηζαλφηεηεο 

επδνθίκεζεο ησλ πξνζπαζεηψλ ηνπο θξνληίδνληαο λα κελ είλαη 

ππεξαηζηφδνμνη. ήκεξα ε αξρή ηεο ζπληεξεηηθφηεηαο κπνξεί λα θαηαλνεζεί 

θαιχηεξα κε ηελ έλλνηα ηνπ ξίζθνπ θαη ηεο αβεβαηφηεηαο πνπ πεξηέρεηαη ζηηο 

επηρεηξεκαηηθέο πξσηνβνπιίεο.  

 

 Απσή ηηρ λογιζηικήρ ονηόηηηαρ ζχκθσλα κε ηελ νπνία νιφθιεξν ην 

ινγηζηηθφ ζχζηεκα ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ δηακνξθψλεηαη κε επίθεληξν ηελ 

νηθνλνκηθή κνλάδα, πνπ ζεσξείηαη φηη έρεη ηελ δηθή ηεο ππφζηαζε, δηθή ηεο 

πεξηνπζία θαη δηθέο ηεο ππνρξεψζεηο. Οη θνξείο ηεο επηρεηξεκαηηθήο κνλάδαο 

ζεσξνχληαη ηξίηνη φζνλ αθνξά ηελ πεξηνπζία ηνπο, ηηο αηνκηθέο ππνρξεψζεηο 

θαη ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο ζηηο νπνίεο ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη απηέο πνπ 

γίλνληαη κε ηελ νηθνλνκηθή κνλάδα.   

 

 Απσή ηηρ ζςνέσειαρ: ε ινγηζηηθή κνλάδα ζπλερίδεη ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο γηα 

αφξηζην ρξνληθφ δηάζηεκα (κέρξη λα πινπνηήζεη ην πξφγξακκα ηεο θαη 

εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο).    

 

1.2  Η απσή ηηρ ανηικειμενικόηηηαρ 

 

 ηελ παξνχζα εξγαζία ζα αζρνιεζνχκε κε ηελ έλλνηα, ην πεξηερφκελν θαη ηε 

ζεκαζία ηεο αξρήο ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο ζηε Διιεληθή Λνγηζηηθή πξαθηηθή.  

Όπσο πξναλαθέξζεθε  νη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη γηα λα είλαη ρξήζηκεο  

πξέπεη λα είλαη αμηφπηζηεο, ακεξφιεπηεο θαη επαιεζεχζηκεο, γη' απηφ νη ινγηζηηθέο 
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κεηξήζεηο δελ πξέπεη λα επεξεάδνληαη απφ ππνθεηκεληθέο εθηηκήζεηο θαη θξίζεηο 

ζρεηηθά κε ηα εμσηεξηθά ινγηζηηθά γεγνλφηα, φπσο πσιήζεηο, αγνξέο, πιεξσκέο 

θαη επηπξνζζέησο πξέπεη λα ππνζηεξίδνληαη απφ απνδεηθηηθά ζηνηρεία , 

δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα, ή παξαζηαηηθά ηα νπνία ηεθκεξηψλνπλ ηελ χπαξμε ησλ 

ινγηζηηθψλ γεγνλφησλ ηεο επηρείξεζεο. Αξρή ηεο Αληηθεηκεληθφηεηαο ινηπφλ είλαη 

κία ινγηζηηθή αξρή πνπ νξίδεη φηη θάζε ινγηζηηθή πιεξνθνξία πξέπεη λα δίλεη ηελ 

πξαγκαηηθή εηθφλα ηεο θαηάζηαζεο ή ηνπ γεγνλφηνο ζην νπνίν αλαθέξεηαη. 

 

 Η αξρή ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο θαη ηεο επαιεζεπζηκφηεηαο δε ζα πξέπεη λα 

ζεσξεζεί φηη έρεη απφιπηε ηζρχ. Η εθαξκνγή ηεο είλαη ζρεηηθή, αθνχ ππάξρνπλ 

πεξηπηψζεηο φπνπ εηζέξρεηαη ην ππνθεηκεληθφ ζηνηρείν. Η αιφγηζηε εμάιινπ 

εθαξκνγή ηεο κπνξεί ελδερφκελα λα νδεγήζεη ζε πιεξνθνξίεο κε ρξήζηκεο γηα 

εθείλνπο πνπ ηηο ρξεζηκνπνηνχλ, επεηδή δελ είλαη ζρεηηθέο, παξά ην γεγνλφο φηη 

είλαη αληηθεηκεληθέο θαη βαζίδνληαη ζε έγγξαθα, ελψ πην ζρεηηθέο κε έλα 

ζπγθεθξηκέλν ζέκα κπνξεί λα είλαη πιεξνθνξίεο πνπ βαζίδνληαη ζε κεγέζε πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ εθηίκεζε.(Νανχκ Υ.) 

 

   χκθσλα κε η α Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα (Ν 4308/2014),  δελ κπνξεί λα 

δηθαηνινγεζεί θαλέλα έμνδν αλ πξψηα δελ έρεη εθδνζεί ην απαξαίηεην 

παξαζηαηηθφ έγγξαθν θαη δελ κπνξεί λα επαιεζεπζεί θακία ζπλαιιαγή κε ηξίηνπο 

αλ πξψηα δελ ππάξρνπλ ηα απαξαίηεηα παξαζηαηηθά έγγξαθα. 

Σα δηθαηνινγεηηθά αλάινγα κε ηελ πξνέιεπζε θαη ηνλ πξννξηζκφ ηνπο 

δηαθξίλνληαη ζε απηά πνπ εθδίδνληαη απφ α) ηελ επηρείξεζε θαη παξαδίδνληαη ζε 

ηξίηνπο, β) ηελ επηρείξεζε θαη παξακέλνπλ ζ' απηή θαη γ) ηξίηνπο θαη παξαδίδνληαη 

ζηελ επηρείξεζε 

 Δπεηδή ηα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα είλαη ν αθξνγσληαίνο ιίζνο ηνπ ινγηζηηθνχ 

ζπζηήκαηνο, νη επηρεηξήζεηο ηα δηαθπιάζζνπλ γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. Η 

αξρεηνζέηεζή ηνπο γίλεηαη κε ρξνλνινγηθή ζεηξά, γηαηί κ' απηφλ ηνλ ηξφπν 

δηαζθαιίδεηαη ε άκεζε ζπζρέηηζή ηνπο κε ηα ινγηζηηθά γεγνλφηα, ζηα νπνία 

αλαθέξνληαη. Απηφ δηεπθνιχλεη ηνλ έιεγρν ηεο αμηνπηζηίαο ηνπο απφ ηξίηνπο, 

δειαδή φηη δελ είλαη εηθνληθά θαη ηεθκεξηψλνπλ ππαξθηέο ζπλαιιαγέο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

2.1 Γικαιολογηηικά ηυν λογιζηικών εγγπαθών 

 χκθσλα κε ην Ελληνικά Λογιζηικά  Ππόηςπα θάζε εγγξαθή ζηα ινγηζηηθά 

βηβιία ησλ επηρεηξήζεσλ πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη κε δηθαηνινγεηηθά ή 

παξαζηαηηθά έγγξαθα. 

Σα δηθαηνινγεηηθά δηαθξίλνληαη ζηηο θαηεγνξίεο: 

α) Γηθαηνινγεηηθά (ή παξαζηαηηθά) πξνβιεπφκελα απφ ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά 

Πξφηππα 

β) Λνηπά δηθαηνινγεηηθά 

2.2 Γικαιολογηηικά (ή παπαζηαηικά) πποβλεπόμενα από ηον Δ.Λ.Π. 

 Σα άξζξα 3 έσο 7 ησλ Δ.Λ.Π. πεξηγξάθνπλ ηηο αξρέο εθδφζεσο ησλ 

παξαπάλσ ζηνηρείσλ. Μεηαμχ άιισλ αλαθέξνπλ: 

1. Η θαηαρψξηζε ζηα βηβιία θαη ζηα ζηνηρεία γίλεηαη ρεηξφγξαθα κε κειάλε ή κε 

ρξήζε Η/Τ ή κε άιιε κεραλή, ρσξίο θελά δηαζηήκαηα επεγγξαθέο, παξαπνκπέο 

ζην πεξηζψξην ή μέζκαηα. ε πεξίπησζε δηφξζσζεο ή δηαγξαθήο ην πνζφ θαη ην 

θείκελν πνπ δηνξζψλεηαη ή δηαγξάθεηαη πξέπεη λα δηαβάδεηαη κε επρέξεηα. 

2. Κάζε εγγξαθή ζηα βηβιία, πνπ αθνξά ζπλαιιαγή ή άιιε πξάμε ηνπ ππφρξενπ, 

πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζε ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα 

απηνχ ή ζε δεκφζηα έγγξαθα ή ζε άιια πξφζθνξα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 

3. Σα ζηνηρεία εθδίδνληαη ρεηξφγξαθα κε κειάλε ή κε ρξήζε Η/Τ ή κε άιιε κεραλή 

ηνπιάρηζηνλ δηπιφηππα ή ζε φζα αληίηππα νξίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα 

απηνχ, θαηά πεξίπησζε, κε ρξήζε ρεκηθνχ ράξηε, απνθιεηφκελεο ηεο ρξήζεο 

δίπηπρσλ ή ηξίπηπρσλ εληχπσλ, κε εμαίξεζε ηα εηζηηήξηα κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη 

ζεακάησλ. Σν έλα αληίηππν παξαδίδεηαη  ή απνζηέιιεηαη ζηνλ αληηζπκβαιιφκελν, 

ν νπνίνο έρεη ππνρξέσζε λα δεηά θαη λα ην ιακβάλεη, ην δε άιιν αληίηππν 

παξακέλεη ζηνλ εθδφηε σο ζηέιερνο. 

5. Όια ηα ζηνηρεία θέξνπλ εληχπσο ή κε ζθξαγίδα ηνλ ηίηιν ηνπο, ην 

νλνκαηεπψλπκν ή ηελ επσλπκία, ην επάγγεικα θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ ππφρξενπ 

ζε έθδνζε, ηνλ ΑΦΜ θαη ηελ αξκφδηα ΓΟΤ ηεο έδξαο. 
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6. Σα βηβιία πνπ ηεξνχληαη ζε θηλεηά θχια θαη φια ηα ζηνηρεία θέξνπλ εληαία 

αξίζκεζε, ηνπιάρηζηνλ θαηά δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν, ε νπνία κπνξεί λα 

επαλαιεθζεί κέζα ζηελ ίδηα δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν κε γλσζηνπνίεζε ηνπ 

Πξντζηακέλνπ ηεο ΓΟΤ. 

7. ηα ζηνηρεία πνπ νξίδνληαη απφ ηνλ Κψδηθα απηφ αλαγξάθεηαη ν ηφπνο θαη ε 

εκεξνκελία έθδνζήο ηνπο. Δπίζεο θέξνπλ ρεηξφγξαθε ή κεραλνγξαθηθή 

ππνγξαθή ηνπ εθδφηε ηνπο ή πξνζψπνπ πνπ νξίζηεθε απφ απηφλ, κε εμαίξεζε ηηο 

απνδείμεηο ιηαληθήο πψιεζεο αγαζψλ. 

8. Δπηηξέπεηαη, γηα ηα αγαζά θαη ηνπο ηίηινπο ησλ ινγαξηαζκψλ, ε ρξήζε θσδηθψλ 

αξηζκψλ, θαζψο θαη ζηελ έθδνζε ησλ απνδείμεσλ ιηαληθήο πψιεζεο, φηαλ 

ηεξείηαη βηβιίν απνζήθεο θαη νη απνδείμεηο απηέο εθδίδνληαη κε ηε ρξήζε 

θνξνινγηθήο ηακεηαθήο κεραλήο. Δπίζεο επηηξέπεηαη ε ρξήζε θσδηθψλ αξηζκψλ 

ζηελ έθδνζε θαη ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ αμίαο ή δηαθίλεζεο, εθφζνλ ζε 

νπνηνλδήπνηε ρψξν ηνπ ίδηνπ ζηνηρείνπ πεξηγξάθεηαη ην είδνο πνπ αληηζηνηρεί 

ζηνλ θσδηθφ αξηζκφ. 

9. Σν βάξνο ηεο απφδεημεο ηεο ζπλαιιαγήο θέξεη ηφζν ν εθδφηεο, φζν θαη ν 

ιήπηεο ηνπ ζηνηρείνπ, νη νπνίνη δηθαηνχληαη λα επηβεβαηψλνπλ ηα αλαγθαία 

ζηνηρεία ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ απφ ηε δήισζε έλαξμεο εξγαζηψλ ή απφ άιιν 

πξφζθνξν απνδεηθηηθφ ζηνηρείν, επηθπιαζζνκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ πεξί 

θνξνινγηθνχ απνξξήηνπ, ηα νπνία νη ζπκβαιιφκελνη ππνρξενχληαη εθαηέξσζελ 

λα παξέρνπλ, θέξνληαο ν θαζέλαο θαη ηε επζχλε γηα ηελ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ 

πνπ παξέρεη. 

Σα δηθαηνινγεηηθά απηά, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο δηαθχιαμεο θαη αθχξσζεο 

δηθαηνινγεηηθψλ, επηβάιιεηαη λα δηαθπιάζζνληαη κέρξη ηηο ρξνληθέο πξνζεζκίεο 

πνπ επηβάιινπλ νη δηαηάμεηο ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο θαη αθφκε πξέπεη λα 

αθπξψλνληαη γηα λα κελ ππάξρεη πεξίπησζε δηπιήο ρξεζηκνπνίεζήο ηνπο. 

Βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Δ.Λ.Π, ηα δηθαηνινγεηηθά κε ηα νπνία απνδεηθλχνληαη νη 

ζπλαιιαγέο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη πξνβιέπνληαη απφ ηνλ Κψδηθα κπνξνχλ λα 

θαηαηαγνχλ ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο: 

α) Γηθαηνινγεηηθά (ή ζηνηρεία) εθδηδφκελα θαηά ηε δηαθίλεζε ησλ αγαζψλ (δειηίν 

απνζηνιήο, δειηίν εζσηεξηθήο δηαθίλεζεο θιπ.) 

β) Γηθαηνινγεηηθά (ή ζηνηρεία) εθδηδφκελα γηα ηε ινγηζηηθνπνίεζε εζφδσλ 

(ηηκνιφγηα πψιεζεο, απνδείμεηο ιηαληθήο πψιεζεο θιπ.) 
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γ)  Γηθαηνινγεηηθά (ή ζηνηρεία) εθδηδφκελα γηα ηε ινγηζηηθνπνίεζε αγνξψλ, 

αγαζψλ θαη εμφδσλ. 

2.3. Γικαιολογηηικά (ή ζηοισεία) εκδιδόμενα καηά ηη διακίνηζη ηυν αγαθών 

 

α) Δεληίο αποζηολήρ Σν ζηνηρείν απηφ εθδίδεηαη γηα λα ζπλνδεχζεη ηα αγαζά 

φηαλ απηά δηαθηλνχληαη εθηφο επηρείξεζεο γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν (ρνλδξηθή 

πψιεζε, παξάδνζε, δηαθίλεζε είηε κεηαμχ επηρεηξήζεσλ είηε κεηαμχ 

επαγγεικαηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ). Δίλαη πάληνηε ζεσξεκέλν θαη θαηά ηελ 

δηαθίλεζε ηα αγαζά ζπλνδεχνληαη κε ην πξψην αληίηππφ ηνπ. ηα ππφινηπα 

αληίηππα, πνπ εθδίδνληαη γηα ηελ ίδηα δηαθίλεζε, πξέπεη λα αλαγξάθεηαη φηη δελ 

απνηεινχλ ζπλνδεπηηθφ κεηαθνξάο. 

ην δειηίν απνζηνιήο αλαγξάθνληαη: 

 Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα θαη ηνπ παξαιήπηε 

 Η αθξηβήο ψξα παξάδνζεο ή έλαξμεο ηεο απνζηνιήο 

 Σα ζηνηρεία ηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ κε ην νπνίν ε δηαθίλεζε 

πξαγκαηνπνηείηαη (αξηζκφο θπθινθνξίαο θνξηεγνχ απηνθηλήηνπ, φλνκα 

πινίνπ) 

 Ο ηφπνο πξννξηζκνχ ησλ αγαζψλ θαζψο θαη ν ηφπνο ηνπ απνζηνιέα. 

 Η εκεξνκελία έθδνζεο θαζψο θαη ν ζθνπφο δηαθίλεζεο (πψιεζε, 

απνζηνιή γηα θχιαμε ή γηα επεμεξγαζία θιπ.) 

 Σν είδνο, ε κνλάδα κέηξεζεο, ε πνζφηεηα θάζε είδνπο, ην άζξνηζκα ησλ 

πνζνηήησλ ησλ εηδψλ. 

Σέινο ην δειηίν απνζηνιήο πξέπεη λα θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπ εθδφηε. 

β) Δεληίο εζυηεπικήρ διακίνηζηρ. Σν ζηνηρείν απηφ είλαη αζεψξεην θαη εθδίδεηαη 

απφ ηηο βηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο: i) φηαλ εμάγνπλ πξψηεο θαη βνεζεηηθέ χιεο θαη 

πιηθά ζπζθεπαζίαο απφ ηηο απνζήθεο πιηθψλ θαηά ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ή 

φηαλ ηα παξαπάλσ αγαζά επαλεηζάγνληαη ζηελ απνζήθε πιηθψλ επεηδή δελ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ παξαγσγή θαη ii) φηαλ ηα έηνηκα πξντφληα εηζάγνληαη 

ζηελ απνζήθε εηνίκσλ πξντφλησλ απφ ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία.  

ην δειηίν εζσηεξηθήο δηαθίλεζεο αλαγξάθεηαη ην είδνο, ε πνζφηεηα ησλ αγαζψλ 

θαη ν ηφπνο πξννξηζκνχ ή πξνέιεπζεο. Πξέπεη δε λα θέξεη θαη απηφ ηελ 

ππνγξαθή ηνπ εθδφηε. 
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γ) Φοπηυηική  Όηαλ ηα αγαζά πνπ δηαθηλνχληαη κε δειηίν απνζηνιήο 

παξαδίδνληαη ζε κεηαθνξέα γηα λα παξαδνζνχλ κε δηθά ηνπ κεηαθνξηθά κέζα ή 

κεηαθνξηθά κέζα πνπ ν κεηαθνξέαο εθκεηαιιεχεηαη, ηφηε ν κεηαθνξέαο εθδίδεη 

θαηά ηελ παξαιαβή ησλ πξνο κεηαθνξά αγαζψλ θαη ην αξγφηεξν πξηλ ηελ 

εθθίλεζε ηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ, γηα θάζε κεηαθνξά, ζεσξεκέλε θνξησηηθή θαηά 

θνξησηή (θνξησηήο είλαη ην πξφζσπν πνπ αλαζέηεη ζην κεηαθνξέα ην έξγν ηεο 

κεηαθνξάο) θαη παξαιήπηε ζε ηέζζεξα αληίηππα  

 Σν πξψην αληίηππν πνπ ζπλνδεχεη ηα αγαζά, απνηειεί ζπλνδεπηηθφ 

παξαδφζεσο θαη παξακέλεη ζην κεηαθνξέα, ην δεχηεξν παξαδίδεηαη ζην 

θνξησηή, ην ηξίην έρεη ηελ έλδεημε "απνδεηθηηθφ δαπάλεο" θαη παξαδίδεηαη ζ' 

απηφλ πνπ θαηαβάιιεη ηα θφκηζηξα θαη ηέινο ην ηέηαξην παξακέλεη σο ζηέιερνο. 

 Η θνξησηηθή πξέπεη λα πεξηέρεη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ θνξησηή θαη ηνπ 

παξαιήπηε, ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ ηφπν έθδνζεο, ηα ζηνηρεία ηνπ δειηίνπ 

απνζηνιήο ηνπ απνζηνιέα, πεξηγξαθή ησλ κεηαθεξφκελσλ εηδψλ (αξηζκφο 

δεκάησλ θιπ ), ην θφκηζηξν, ηνλ αξηζκφ θπθινθνξίαο θαη ηελ ππνγξαθή ηνπ 

εθδφηε. 

2.4  Γικαιολογηηικά εκδιδόμενα για ηη λογιζηικοποίηζη εζόδυν 

 

α) Έζοδα από σονδπικέρ πυλήζειρ αγαθών - Τιμολόγιο πώληζηρ αγαθών.  

Υνλδξηθή πψιεζε νλνκάδεηαη ε πψιεζε αγαζψλ ζε άιιν επηρεηξεκαηία ή 

επαγγεικαηία (επηηεδεπκαηίαο) γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηφο ηνπ ή ηελ 

εθηέιεζε ηνπ ζθνπνχ ηνπ. Γηα ηε ρνλδξηθή πψιεζε αγαζψλ γηα ίδην ινγαξηαζκφ ή 

γηα ινγαξηαζκφ ηξίηνπ ή δηθαηψκαηνο εηζαγσγήο εθδίδεηαη  ηηκνιφγην πψιεζεο 

αγαζψλ. Σν ηηκνιφγην εθδίδεηαη θαηά ηελ παξάδνζε ή ηελ έλαξμε ηεο απνζηνιήο 

ησλ αγαζψλ ζηνλ παξαιήπηε θαηά πεξίπησζε, νπφηε ζηελ πεξίπησζε απηή ην 

ηηκνιφγην πψιεζεο είλαη ζπλελσκέλν κε ην δειηίν απνζηνιήο θαη εθ ηνπ ιφγνπ 

ηνχηνπ είλαη ζεσξεκέλν θαη επίζεο ραξαθηεξίδεηαη σο "Σηκνιφγην Πψιεζεο-Γειηίν 

Απνζηνιήο".  

 Όηαλ έρεη εθδνζεί δειηίν απνζηνιήο γηα ηε δηαθίλεζε, ηφηε ην ηηκνιφγην 

εθδίδεηαη ην αξγφηεξν ζε έλα κήλα απφ ηελ παξάδνζε ή απνζηνιή ησλ αγαζψλ 

ζηνλ αγνξαζηή θαη πάλησο κέζα ζηελ ίδηα δηαρεηξηζηηθή ρξήζε ησλ 

ζπκβαιιφκελσλ. 
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 ην ηηκνιφγην αλαγξάθνληαη: ε εκεξνκελία έθδνζήο ηνπ, ηα πιήξε ζηνηρεί 

ησλ ζπκβαιινκέλσλ, ηα ζηνηρεία ηεο ζπλαιιαγήο θαζψο θαη ν αχμσλ αξηζκφο ή νη 

αξηζκνί ησλ δειηίσλ απνζηνιήο ή πνζνηηθήο παξαιαβήο πνπ εθδφζεθαλ γηα ηε 

δηαθίλεζε ή παξαιαβή ησλ αγαζψλ πνπ αθνξά ην ηηκνιφγην.  

 Σα πιήξε ζηνηρεία ηεο ζπλαιιαγήο είλαη ην είδνο ησλ αγαζψλ, ε πνζφηεηα, ε 

κνλάδα κέηξεζεο, ε ηηκή κνλάδαο θαη θπζηθά ε ππνγξαθή ηνπ εθδφηε. Οη 

παξερφκελεο εθπηψζεηο αλαγξάθνληαη κε ηηο ίδηεο δηαθξίζεηο 

β) Έζοδα από λιανικέρ πυλήζειρ αγαθών - Αποδείξειρ λιανικήρ πώληζηρ 

αγαθών.  

Η πψιεζε αγαζψλ πξνο ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ νλνκάδεηαη ιηαληθή πψιεζε. 

Γηα ηε ιηαληθή πψιεζε γηα ίδην ινγαξηαζκφ ή γηα ινγαξηαζκφ ηξίηνπ εθδίδεηαη 

απφδεημε ιηαληθήο πψιεζεο αγαζψλ. Όηαλ θαηά ηελ έθδνζε ησλ απνδείμεσλ 

ιηαληθήο πψιεζεο αγαζψλ δελ ρξεζηκνπνηείηαη θνξνινγηθή ηακεηαθή κεραλή, νη 

απνδείμεηο απηέο πξέπεη λα είλαη ζεσξεκέλεο. 

 Η απφδεημε εθδίδεηαη θαηά ηελ παξάδνζε ή ηελ έλαξμε ηεο απνζηνιήο ηνπ 

αγαζνχ. Όηαλ γηα ηε δηαθίλεζε έρεη εθδνζεί δειηίν απνζηνιήο, ε απφδεημε κπνξεί 

λα εθδνζεί ην αξγφηεξν κέρξη ηε δεθάηε πέκπηε εκέξα ηνπ επφκελνπ κήλα κε 

εκεξνκελία έθδνζεο ηελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ κήλα απνζηνιήο θαη φρη πέξαλ ηεο 

δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ. 

 ηηο απνδείμεηο ιηαληθήο πψιεζεο αγαζψλ αλαγξάθεηαη ν ηφπνο θαη ε 

εκεξνκελία έθδνζεο. Γηα απνδείμεηο άλσ ησλ ηξηάληα επξψ αλαγξάθεηαη ην φλνκα 

ηνπ αγνξαζηή. Δπίζεο αλαγξάθεηαη ην είδνο, ε πνζφηεηα θαη ε αμία πψιεζεο, 

ελψ πξέπεη λα ππάξρεη θαη ε ππνγξαθή ηνπ εθδφηε. 

γ) Έζοδα από σονδπικέρ πυλήζειρ ςπηπεζιών - Τιμολόγια παποσήρ 

ςπηπεζιών.   

Η πψιεζε ππεξεζηψλ ζε άιινλ επηρεηξεκαηία  ή επαγγεικαηία 

(επηηεδεπκαηία) νλνκάδεηαη ρνλδξηθή πψιεζε ππεξεζηψλ.  Γηα ηε ρνλδξηθή 

πψιεζε ππεξεζηψλ εθδίδεηαη ζεσξεκέλν ηηκνιφγην πψιεζεο ππεξεζηψλ ή 

παξνρήο ππεξεζηψλ. Σν ηηκνιφγην εθδίδεηαη κε ηελ νινθιήξσζε ηεο παξνρήο. 

Όηαλ ε παξνρή ππεξεζίαο δηαξθεί, εθδίδεηαη ηηκνιφγην θαηά ην ρξφλν πνπ 

θαζίζηαηαη απαηηεηφ κέξνο ηεο ακνηβήο, γηα ην κέξνο απηφ θαη ηελ ππεξεζία πνπ 

παξαζρέζεθε. Πάλησο ην ηηκνιφγην δελ κπνξεί λα εθδνζεί πέξαλ ηεο 

δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεσο πνπ παξαζρέζεθε ε ππεξεζία. 
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 ηελ πεξίπησζε εθηέιεζεο ηερληθψλ έξγσλ ή εγθαηαζηάζεσλ ην ηηκνιφγην 

εθδίδεηαη κέζα ζε έλα κήλα απφ ηελ πξνζσξηλή επηκέηξεζε θαη πάλησο κέζα  

ζηελ ίδηα θνξνινγηθή πεξίνδν πνπ ε επηκέηξεζε πξαγκαηνπνηήζεθε.  

 ην ηηκνιφγην αλαγξάθνληαη ε εκεξνκελία έθδνζεο απηνχ, ηα πιήξε ζηνηρεία 

ησλ ζπκβαιιφκελσλ, ηα ζηνηρεία ηεο ζπλαιιαγήο (είδνο ππεξεζίαο θαη ακνηβή), 

ελψ πξέπεη λα ππάξρεη θαη ε ππνγξαθή ηνπ εθδφηε. 

 Χο πψιεζε ππεξεζηψλ ζεσξείηαη θαη ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία 

ρξεζηκνπνηνχληαη πιηθά ησλ νπνίσλ ην θφζηνο ζε θάζε πεξίπησζε δελ ππεξβαίλεη 

ην 1/3 ηεο ζπλνιηθήο ακνηβήο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη απφ ηελ ρξεζηκνπνίεζε ησλ 

πιηθψλ απηψλ δελ παξάγεηαη λέν πξντφλ. 

δ) Έζοδα από λιανικέρ πυλήζειρ ςπηπεζιών - Αποδείξειρ παποσήρ 

ςπηπεζιών. 

 Ληαληθή πψιεζε ππεξεζηψλ ζεσξείηαη ε πψιεζε ππεξεζηψλ πξνο ην 

θαηαλαισηηθφ θνηλφ. Δπίζεο ζεσξείηαη ιηαληθή πψιεζε ππεξεζηψλ θαη ε 

πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη πιηθά ησλ νπνίσλ ην θφζηνο ζε 

θάζε πεξίπησζε δελ ππεξβαίλεη ην 1/3 ηεο ζπλνιηθήο ακνηβήο κε ηελ πξνυπφζεζε 

φηη απφ ηελ ρξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθψλ απηψλ δελ παξάγεηαη λέν πξντφλ. Γηα ηε 

ιηαληθή πψιεζε ππεξεζηψλ εθδίδεηαη ζεσξεκέλε απφδεημε παξνρήο ππεξεζηψλ. 

Όηαλ ε παξνρή ππεξεζίαο δηαξθεί εθδίδεηαη ε απφδεημε θαηά ην ρξφλν πνπ 

θαζίζηαηαη απαηηεηφ κέξνο ηεο ακνηβήο, γηα ην κέξνο απηφ θαη ηελ ππεξεζία πνπ 

παξαζρέζεθε. Η απφδεημε δελ κπνξεί λα εθδνζεί πέξαλ ηεο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο 

πνπ παξαζρέζεθε ε ππεξεζία. Δπί εθηειέζεσο νπνηνπδήπνηε έξγνπ ή 

εγθαηάζηαζεο πνπ αλήθεη ζε ηδηψηε, ε απφδεημε εθδίδεηαη θαηά ηελ παξάδνζε ηνπ 

έξγνπ ή ηεο εγθαηάζηαζεο. ηηο απνδείμεηο ιηαληθήο πψιεζεο ππεξεζηψλ πξέπεη 

νπσζδήπνηε λα αλαγξάθεηαη ν ηφπνο, ε εκεξνκελία έθδνζεο, ην νλνκαηεπψλπκν 

θαη ε δηεχζπλζε ηνπ πειάηε θαζψο θαη ην είδνο ηεο ππεξεζίαο ή ηνπ έξγνπ ή ηεο 

εγθαηάζηαζεο ελψ πξέπεη λα ππάξρεη θαη ε ππνγξαθή ηνπ εθδφηε. 

ε) Έζοδα από πυλήζειρ αγαθών ππαγμαηοποιούμενερ από ηπίηοςρ - 

Εκκαθάπιζη.  

Σα πξντφληα ησλ επηρεηξήζεσλ (εκπνξεχκαηα, ππεξεζίεο) είλαη δπλαηφλ λα 

ηα πσινχλ κέζσ ηξίησλ. Οη ηξίηνη φηαλ παξαιακβάλνπλ ηα εκπνξεχκαηα ηα 

παξαθνινπζνχλ ζε ινγαξηαζκνχο ηάμεσο θαηά εληνιέα. ηνπο ίδηνπο 

ινγαξηαζκνχο παξαθνινπζνχλ θαη ηηο πσιήζεηο ησλ παξαπάλσ αγαζψλ. 
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 ην ηέινο ηνπ κήλα, ν ηξίηνο ζπληάζζεη δηπιφηππε εθθαζάξηζε θαηά εληνιέα. 

Η εθθαζάξηζε είλαη έλα θνξνινγηθφ ζηνηρείν αμίαο θαη είλαη αζεψξεην. Πξφθεηηαη 

γηα έλα ηηκνιφγην ζην νπνίν εθηφο ηεο ακνηβήο (ή πξνκήζεηαο) ηνπ αληηπξνζψπνπ 

- ηξίηνπ αλαγξάθνληαη θαη άιια ζηνηρεία φπσο ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ εληνιέα, ε 

ζπλνιηθή αμία ησλ πσιήζεσλ, ν Φ.Π.Α θαζψο θαη νη δαπάλεο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ηξίηνπ, ελψ ππάξρεη ε ππνγξαθή ηνπ 

εθδφηε. 

 Σν έλα αληίηππν ηεο εθθαζάξηζεο κε ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ δαπαλψλ, πνπ 

εθδφζεθαλ ζην φλνκα ηνπ εληνιέα θαη αλαγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηελ θαηάζηαζε, 

απνζηέιινληαη ζηνλ εληνιέα κέρξη ηε δέθαηε πέκπηε εκέξα ηνπ κήλα ηεο 

εθθαζάξηζεο θαη πξνθεηκέλνπ γηα ηνλ ηειεπηαίν κήλα ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ 

κέρξη ηελ εηθνζηή εκέξα ηνπ επφκελνπ κήλα. Η εθθαζάξηζε θαη ε θαηάζηαζε σο 

πξνο ηνλ εληνιέα, ππνθαζηζηνχλ ηα ζηνηρεία πψιεζεο απηνχ. 

2.5 Γικαιολογηηικά λογιζηικοποίηζηρ αγοπών και εξόδυν 

 

 Σα Δ.Λ.Π. πξνβιέπνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά κε ηα νπνία νη επηρεηξήζεηο 

ινγηζηηθνπνηνχλ ηηο αγνξέο θαη ηα έμνδά ηνπο. Οη αγνξέο π.ρ αγαζψλ 

ινγηζηηθνπνηνχληαη κε ηα ζεσξεκέλα ηηκνιφγηα πψιεζεο,  πνπ είλαη λφκηκα 

δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία εθδίδνπλ νη πξνκεζεπηέο, νη αγνξέο ππεξεζηψλ 

ινγηζηηθνπνηνχληαη κε ηα επίζεο λφκηκα παξαζηαηηθά, ηα ζεσξεκέλα ηηκνιφγηα 

πψιεζεο ππεξεζηψλ πνπ εθδίδνληαη απφ ηνπο πξνκεζεπηέο, νη αγνξέο λεξνχ, 

ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ε παξνρή ηειεθσληθψλ ππεξεζηψλ θιπ. ινγηζηηθνπνηνχληαη 

κε ηνπο "Λνγαξηαζκνχο" πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηα Δ.Λ.Π.  

  Γηα θάπνηεο ζπλαιιαγέο δελ εθδίδνληαη ζηνηρεία ησλ Δ.Λ.Π, αιιά 

ζπληάζζνληαη δεκφζηα έγγξαθα . Οη ζπλαιιαγέο απηέο ινγηζηηθνπνηνχληαη κε 

δηθαηνινγεηηθφ ην δεκφζην έγγξαθν, π.ρ γηα ηηο πσιήζεηο αθηλήησλ θαη 

βηνκεραλνζηαζίσλ λφκηκν δηθαηνινγεηηθφ είλαη ην ζπκβφιαην κεηαβίβαζεο ηνπ 

αθηλήηνπ. 

 Σα δηθαηνινγεηηθά κε ηα νπνία ινγηζηηθνπνηνχληαη  νη αγνξέο αγαζψλ θαη 

εμφδσλ ζηα ινγηζηηθά βηβιία ηεο επηρείξεζεο, εθδίδνληαη απφ ηξίηνπο 

(πξνκεζεπηέο θιπ.).  

 Σα παξαζηαηηθά ησλ ζπλαιιαγψλ εθδίδνληαη απφ ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε θαη 

φρη απφ ηξίηνπο φηαλ πξφθεηηαη γηα: 
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 Αςηοπαπάδοζη αγαθών ή ςπηπεζιών.  ΄απηήλ ηελ πεξίπησζε 

εθδίδεηαη απφ ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε απφδεημε απηνπαξάδνζεο. 

 Δαπάνερ για ηιρ οποίερ ο ηπίηορ δεν ςποσπεούηαι να εκδώζει 

παπαζηαηικό. ηελ πεξίπησζε απηή ε επηρείξεζε εθδίδεη "απφδεημε 

επαγγεικαηηθήο δαπάλεο". ηελ απφδεημε αλαγξάθνληαη ηα πιήξε 

ζηνηρεία ηνπ ζπκβαιιφκελνπ ηξίηνπ, ν νπνίνο ππνγξάθεη θαη ηελ απφδεημε 

απηή, ελψ πξέπεη λα ππάξρεη θαη ε ππνγξαθή ηνπ εθδφηε. 

 Μιζθοί, ημεπομίζθια. ηελ πεξίπησζε θαηαβνιήο κηζζψλ , εκεξνκηζζίσλ 

ή άιισλ παξνρψλ ζε κηζζσηνχο, λφκηκα δηθαηνινγεηηθά είλαη ε 

κηζζνδνηηθή θαηάζηαζε πνπ θέξεη ηηο ππνγξαθέο ησλ κηζζσηψλ ή ε 

έγγξαθε εληνιή ησλ κηζζσηψλ γηα θαηάζεζε ηνπ κηζζνχ ηνπο ζε 

ζπγθεθξηκέλν ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ. Σέινο επί ησλ άλσ δηθαηνινγεηηθψλ 

πξέπεη λα ππάξρεη ε ππνγξαθή ηνπ εθδφηε. 

 

2.6 Λοιπά δικαιολογηηικά 

 

 Σα ινηπά δηθαηνινγεηηθά δηαθξίλνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο: 

α) Δικαιολογηηικά διασειπίζευρ (ειζππάξειρ, πληπυμέρ)  μεηπηηών και 

λοιπών αξιών 

β) Δικαιολογηηικά ζςμτηθιζηικών ππάξευν. 

 

2.7 Γικαιολογηηικά διασειπίζευρ (ειζππάξειρ, πληπυμέρ)  μεηπηηών και 

λοιπών αξιών 

 

 ηελ θαηεγνξία απηή παξαζηαηηθψλ αλήθνπλ: 

 Γπαμμάηια είζππαξηρ ή αποδείξειρ ειζππάξευρ μεηπηηών και λοιπών 

αξιών (επηηαγψλ εηζπξαθηέσλ, ζπλαιιαγκαηηθψλ εηζπξαθηέσλ θιπ). Οη 

επηρεηξήζεηο, ζπλήζσο, ρξεζηκνπνηνχλ ηηο εμήο ζεηξέο γξακκαηίσλ ή 

απνδείμεσλ εηζπξάμεσο: 

1. ειπά ππώηη. Γξακκάηηα ή απνδείμεηο εηζπξάμεσο κεηξεηψλ. Με 

ηε ζεηξά απηή ελεκεξψλεηαη ν ινγαξηαζκφο "Σακείν" κε ηηο 

εηζπξάμεηο κεηξεηψλ. ην γξακκάηην είζπξαμεο αλαγξάθνληαη ε 

επσλπκία ηεο επηρείξεζεο, ν ηφπνο θαη ε εκεξνκελία, ν 
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ρξενχκελνο ινγαξηαζκφο "Σακείν" θαη ν θσδηθφο ηνπ πηζηνχκελνπ 

ινγαξηαζκνχ, ην πνζφ αξηζκεηηθψο θαη νινγξάθσο θαη ηίζεληαη νη 

ππνγξαθέο ηνπ ειέγρνληνο, ηνπ εθδφηε ηνπ ηακία θαη ηνπ 

θαηαβάιινληνο ην πνζφ. 

2. ειπά δεύηεπη. Γξακκάηηα ή απνδείμεηο εηζπξάμεσο επηηαγψλ 

εηζπξαθηέσλ. Με ηε ζεηξά απηή ελεκεξψλεηαη ν ινγαξηαζκφο 

"Δπηηαγέο Δηζπξαθηέεο" κε ηηο εηζπξάμεηο επηηαγψλ εηζπξαθηέσλ 

(εκέξαο ή κεηαρξνλνινγνχκελεο) θπξίσο απφ ηνπο πειάηεο ζε 

εμφθιεζε ππνρξεψζεψλ ηνπο ιφγσ πσιήζεσλ ζε απηνχο αγαζψλ 

ή ππεξεζηψλ κε πίζησζε. ηελ απφδεημε εηζπξάμεσο επηηαγψλ 

αλαγξάθεηαη ε επσλπκία ηεο επηρείξεζεο, ν ηφπνο θαη ε 

εκεξνκελία, ν ρξενχκελνο ινγαξηαζκφο "Δπηηαγέο Δηζπξαθηέεο", ν 

θσδηθφο ηνπ πηζηνχκελνπ ινγαξηαζκνχ, ν αξηζκφο ηεο επηηαγήο, ε 

Σξάπεδα πνπ ηελ εμέδσζε, ν εθδφηεο -πειάηεο, ε εκεξνκελία 

ιήμεο, ην πνζφ αξηζκεηηθψο θαη νινγξάθσο θαη ε αηηηνινγία θαη 

ηέινο νη ππνγξαθέο ηνπ ειέγρνληνο, ηνπ δηαρεηξηζηή, ηνπ 

παξαιαβφληνο θαη ηνπ παξαδψζαληνο. 

 

 Ενηάλμαηα πληπυμήρ ή αποδείξειρ πληπυμήρ με μεηπηηά και λοιπέρ 

αξίερ (επηηαγέο, ζπλαιιαγκαηηθέο θιπ.). 

 Οη επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο παξαθάησ ζεηξέο εληαικάησλ ή 

απνδείμεσλ πιεξσκήο: 

1. ειπά ππώηη.  Δληάικαηα ή απνδείμεηο πιεξσκήο κε κεηξεηά. Με 

ηε ζεηξά απηή ελεκεξψλεηαη ν ινγαξηαζκφο "Σακείν" σο πξνο ηηο 

πιεξσκέο κε κεηξεηά. ην έληαικα  ή απφδεημε πιεξσκήο 

αλαγξάθνληαη ε επσλπκία ηεο επηρείξεζεο, ν ηφπνο θαη ε 

εκεξνκελία, ν θσδηθφο ηνπ ρξενχκελνπ ινγαξηαζκνχ φπσο θαη ν 

θσδηθφο ηνπ πηζηνχκελνπ ινγαξηαζκνχ, ε αηηηνινγία, ην πνζφ 

αξηζκεηηθψο θαη νινγξάθσο θαη ηέινο νη ππνγξαθέο ηνπ 

ειέγρνληνο - εγθξίλαληνο, ηνπ εθδφηε, ηνπ ηακία θαη ηνπ ιαβψληνο. 

2. ειπά δεύηεπη.  Δληάικαηα ή απνδείμεηο πιεξσκήο κε επηηαγέο 

εηζπξαθηέεο. Με ηε ζεηξά απηή ελεκεξψλεηαη ν ινγαξηαζκφο 

"Δπηηαγέο Δηζπξαθηέεο" φηαλ αλαιακβάλνληαη νη επηηαγέο 

εηζπξαθηέεο γηα θαηάζεζε ζηελ ηξάπεδα ηελ εκεξνκελία 

εμφθιεζεο απηψλ. ηελ πεξίπησζε απηή ηα παξαπάλσ ζηνηρεία 

νλνκάδνληαη "Πηλάθηα θαηαζέζεσλ επηηαγψλ ζηελ ηξάπεδα" θαη 
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αλαγξάθνληαη ζ' απηά ε επσλπκία ηεο επηρείξεζεο, ν ηφπνο θαη ε 

εκεξνκελία, ν θσδηθφο ηνπ ρξενχκελνπ ινγαξηαζκνχ φπσο θαη ν 

θσδηθφο ηνπ πηζηνχκελνπ ινγαξηαζκνχ, ν αξηζκφο επηηαγήο, ε 

Σξάπεδα πνπ ηελ εμέδσζε , ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ πειάηε, ε 

εκεξνκελία ιήμεο ην πνζφ αξηζκεηηθψο θαη νινγξάθσο θαη νη 

ππνγξαθέο ηνπ εγθξίλαληνο, ηνπ εθδφηε, ηνπ δηαρεηξηζηή θαη ηνπ 

παξαδψζαληνο.  

2.8  Γικαιολογηηικά ζςμτηθιζηικών ππάξευν 

 

 Σα δηθαηνινγεηηθά ζπκςεθηζηηθψλ πξάμεσλ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

θαηαρψξεζε ησλ ινηπψλ κε ηακεηαθψλ ινγηζηηθψλ γεγνλφησλ ζηα ινγηζηηθά 

βηβιία ησλ επηρεηξήζεσλ . ηα δειηία ζπκςεθηζηηθψλ πξάμεσλ αλαγξάθνληαη ε 

επσλπκία ηεο επηρείξεζεο εκεξνκελία θαη ν ηφπνο, ν θσδηθφο ηνπ ρξενχκελνπ 

ινγαξηαζκνχ θαη ην πνζφ, ν θσδηθφο ηνπ πηζηνχκελνπ ινγαξηαζκνχ θαη ην πνζφ, 

ε αηηηνινγία θαη ηέινο αθνινπζνχλ νη ππνγξαθέο ηνπ εγθξίλαληνο θαη ηνπ ινγηζηή.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 

3. 1 Δλληνικά Λογιζηικά Ππόηςπα 

 Η Λνγηζηηθή Οξγάλσζε ησλ επηρεηξήζεσλ αλαθέξεηαη ζηα Διιεληθά ινγηζηηθά 

Πξφηππα ηα νπνία δηαδέρζεθαλ ηνλ Κ.Φ.Α.. Πξφθεηηαη γηα κηα νιφθιεξε λνκνζεζία 

ε νπνία αθνξά φιεο ηηο επηρεηξήζεηο, αιιά θαη κε θεξδνζθνπηθά λνκηθά πξφζσπα  

θαη ζεκαληηθφ αξηζκφ θπζηθψλ πξνζψπσλ (ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο).Σα Δ.Λ.Π. 

ξπζκίδνπλ δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο δεηεκάησλ: 

- Η πξψηε αθνξά ηα ινγηζηηθά αξρεία θαη ηα παξαζηαηηθά πσιήζεσλ. ηελ νπζία , νη 

δηαηάμεηο απηέο δηαδέρνληαη ηνλ Κ.Φ.Α.. , ν νπνίνο ξχζκηδε ηα δεηήκαηα απηά κέρξη 

ηελ  31/12/2014. Η εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ απηψλ είλαη θαζνιηθή απφ φιεο ηηο 

νληφηεηεο πνπ ππνρξενχληαη ζηελ ηήξεζε ινγηζηηθψλ αξρείσλ, πιελ ειαρίζησλ 

εμαηξέζεσλ, πνπ ζα εμεηαζηνχλ ζηε ζπλέρεηα.  

- Η δεχηεξε κεγάιε θαηεγνξία αθνξά ηνπο θαλφλεο θαη ηνλ ηξφπν ζχληαμεο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηηο πιεξνθνξίεο ελ γέλεη πνπ ππνρξενχηαη λα 

παξάζρεη κία νληφηεηα.   

 Γηα ηνλ ιφγν απηφ ηα δχν πξψηα άξζξα ησλ Δ.Λ.Π. πξνζδηνξίδνπλ ηηο νληφηεηεο 

εθείλεο πνπ αθνξά ν λφκνο θαη ηνλ ηξφπν πξνζδηνξηζκνχ ηνπ κεγέζνπο ηνπο. Δθηφο 

πεδίνπ εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηεο δεχηεξεο θαηεγνξίαο βξίζθνληαη: 

α) νη νληφηεηεο πνπ ππνρξεσηηθά ή πξναηξεηηθά εθαξκφδνπλ Γ.Π.Υ.Α. 

β) ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο  

γ) νη 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 ηνπ λφκνπ 4270/2014. 

δ) νη νξγαληζκνί επελδχζεσλ ζε θηλεηέο αμίεο ηνπ λφκνπ 4099/2012 είηε ιεηηνπξγνχλ 

κε ηε κνξθή ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ είηε κε ηε κνξθή αλψλπκεο εηαηξείαο επελδχζεσλ 

κεηαβιεηνχ θεθαιαίνπ. Δπίζεο, φζνλ αθνξά ηηο αιινδαπέο επηρεηξήζεηο πνπ δελ 

απνθηνχλ εηζφδεκα απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ Διιάδα θαη νη νπνίεο κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Φ.Α. ήηαλ ππφρξεεο ζηελ ηήξεζε βηβιίσλ, πιένλ δελ πξνθχπηεη 

ππνρξέσζε εθαξκνγήο ησλ Δ.Λ.Π. θαη ηδίσο ππνρξέσζε ηήξεζεο ινγηζηηθψλ 

βηβιίσλ θαη ζχληαμεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Χζηφζν εάλ νη επηρεηξήζεηο 

απηέο ζεσξεζεί φηη απνθηνχλ εηζφδεκα ζηελ Διιάδα απφ επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα, ζα έρνπλ ππνρξέσζε ηήξεζεο ηνπ λφκνπ γηα ηα Δ.Λ.Π.                                       
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3.2 Νομοθεζία Δλληνικών Λογιζηικών Πποηύπυν  

Άπθπο 1.-Πεδίο εθαπμογήρ 

Σν άξζξν 1 αλαθέξεηαη ζηηο νληφηεηεο πνπ εθαξκφδνπλ ηηο ξπζκίζεηο απηνχ ηνπ 

λφκνπ. Όια ηα λνκηθά πξφζσπα πνπ έρνπλ ηελ κνξθή ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο, ηεο 

εηαηξείαο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, ηεο εηεξφξξπζκεο θαηά κεηνρέο εηαηξείαο θαη ηεο 

ηδησηηθήο θεθαιαηνπρηθέο εηαηξείαο ππφθεηληαη ζηηο ξπζκίζεηο απηνχ ηνπ λφκνπ. 

Δπίζεο, ηα λνκηθά πξφζσπα πνπ έρνπλ ηε κνξθή ηεο νκφξξπζκεο ή εηεξφξξπζκεο 

εηαηξείαο, φηαλ φινη νη άκεζνη ή έκκεζνη εηαίξνη ησλ πξνζψπσλ απηψλ έρνπλ 

πεξηνξηζκέλε επζχλε. ηελ ζπλέρεηα ε εηεξφξξπζκε, ε νκφξξπζκε, ε αηνκηθή θαη 

θάζε άιιε νληφηεηα ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα πνπ ππνρξενχηαη ζηελ εθαξκνγή απηνχ ηνπ 

λφκνπ απφ θνξνινγηθή ή άιιε λνκνζεηηθή δηάηαμε. ην ηέινο απηνχ ηνπ άξζξνπ 

αλαθέξεηαη φηη φιεο νη παξαπάλσ νληφηεηεο πξέπεη λα ζπληάζζνπλ ηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπο θαζψο θαη φιεο νη νληφηεηεο ηνπ δεκνζίνπ 

ελδηαθέξνληνο. 

 Άπθπο 2.-Καθοπιζμόρ μεγέθοςρ ονηοηήηυν 

ην άξζξν απηφ αλαθέξνληαη ηα κεγέζε ζηα νπνία θαηαηάζζνληαη νη νληφηεηεο. Πνιχ 

κηθξέο νληφηεηεο είλαη απηέο πνπ δελ ππεξβαίλνπλ θαζαξφ θχθιν εξγαζηψλ 700.000 

επξψ θαη κέζν φξν απαζρνινχκελσλ 10 άηνκα. Μηθξέο νληφηεηεο είλαη νη νληφηεηεο 

πνπ δελ ππεξβαίλνπλ θαζαξφ θχθιν εξγαζηψλ 8.000.000 επξψ θαη αξηζκφ 

απαζρνινχκελσλ 50 άηνκα. Μεζαίεο νληφηεηεο είλαη νη νληφηεηεο πνπ δελ 

ππεξβαίλνπλ θαζαξφ θχθιν εξγαζηψλ 40.000.000 επξψ θαη αξηζκφ απαζρνινπκέλσλ 

250 άηνκα. Μεγάιεο νληφηεηεο είλαη απηέο πνπ ππεξβαίλνπλ θαηά ην θιείζηκν ηνπ 

ηζνινγηζκνχ ηνπο θαζαξφ θχθιν εξγαζηψλ 40.000.000. επξψ θαη κέζν φξν 

απαζρνινπκέλσλ 250λ άηνκα.    

Άπθπο 3.- Λογιζηικό ζύζηημα και βαζικά λογιζηικά απσεία. 

 Η νληφηεηα ηεξεί, σο κέξνο ηνπ ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο, αξρείν θάζε 

ζπλαιιαγήο θαη γεγνλφηνο απηήο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 

αλαθνξάο, θαζψο θαη ησλ πξνθππηφλησλ πάζεο θχζεσο εζφδσλ, θεξδψλ, εμφδσλ, 

αγνξψλ θαη πσιήζεσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, εθπηψζεσλ θαη επηζηξνθψλ, 

θφξσλ, ηειψλ θαη πάζεο θχζεσο εηζθνξψλ ζε αζθαιηζηηθνχο 

νξγαληζκνχο.(γνπξηλάθεο Ν) .Σν ινγηζηηθφ ζχζηεκα ηεο νληφηεηαο παξαθνινπζεί 

ζε αξρείν θάζε ζηνηρείν ηνπ ηζνινγηζκνχ, θαζψο θαη θάζε κεηαβνιή απηνχ. 
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 Η ηήξεζε ησλ αξρείσλ  ηνπ παξφληνο άξζξνπ γίλεηαη κε ηξφπν αλάινγν ηνπ 

κεγέζνπο θαη ηεο θχζεο ηεο νληφηεηαο θαη ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα λφκν. Σν 

ινγηζηηθφ ζχζηεκα ηεο νληφηεηαο απαηηείηαη λα παξαθνινπζεί ηε ινγηζηηθή βάζε ησλ 

ζηνηρείσλ ησλ εζφδσλ, εμφδσλ, πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ππνρξεψζεσλ θαη 

θαζαξήο ζέζεο, θαηά πεξίπησζε, κε ζθνπφ ηελ θαηάξηηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ηεο νληφηεηαο, ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα λφκν. Σν ινγηζηηθφ ζχζηεκα 

ηεο νληφηεηαο απαηηείηαη λα παξαθνινπζεί θαη ηε θνξνινγηθή βάζε ησλ ζηνηρείσλ 

ησλ εζφδσλ, εμφδσλ, πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ππνρξεψζεσλ θαη θαζαξήο ζέζεο, 

θαηά πεξίπησζε, κε ζθνπφ ηε ζπκκφξθσζε κε ηε θνξνινγηθή λνκνζεζία θαη ηελ 

ππνβνιή θνξνινγηθψλ δειψζεσλ. Σα ινγηζηηθά αξρεία ηεξνχληαη κε ειεθηξνληθφ ή 

ρεηξφγξαθν ηξφπν. Όηαλ ζηελ ηήξεζε ησλ αξρείσλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπληνκεχζεηο 

ή ζχκβνια, ην λφεκα ηνπο νξίδεηαη κε ζαθήλεηα. Σα ινγηζηηθά ζηνηρεία 

(παξαζηαηηθά), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηηκνινγίσλ πψιεζεο, επηηξέπεηαη λα 

ζπληάζζνληαη ζε γιψζζα άιιε απφ ηελ Διιεληθή. Σα ινγηζηηθά βηβιία (αξρεία) 

ηεξνχληαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα. 

  Οη νληφηεηεο πνπ ζπληάζζνπλ ηζνινγηζκφ πξέπεη λα ηεξνχλ  γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπο αξρείν ζην νπνίν θαηαρσξείηαη αλαιπηηθά θάζε 

ζπλαιιαγή θαη γεγνλφο (εκεξνιφγην), αξρείν κε ηηο κεηαβνιέο θάζε ηεξνχκελνπ 

ινγαξηαζκνχ (αλαιπηηθφ θαζνιηθφ) θαη ζχζηεκα ζπγθέληξσζεο ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ 

απμήζεσλ θαη κεηψζεσλ (ρξεψζεσλ θαη πηζηψζεσλ) θαζψο θαη ην ππφινηπν θάζε 

ηεξνχκελνπ ινγαξηαζκνχ (ηζνδχγην). Οη εηαηξείεο πνπ δελ ζπληάζζνπλ ηζνινγηζκφ 

πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχλ έλα θαηάιιειν απινγξαθηθφ ζχζηεκα (βηβιίν εζφδσλ-

εμφδσλ).   

Άπθπο 4.-Άλλα λογιζηικά απσεία.  

 Η νληφηεηα ηεξεί θαηά πεξίπησζε, πέξαλ ησλ αξρείσλ ηνπ άξζξνπ 3, ηα 

αξρεία πνπ πεξηγξάθνληαη ζηηο επφκελεο παξαγξάθνπο, κε εκεξνκελία αλαθνξάο 

ηελ εκεξνκελία ηέινπο ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο (εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ.) Αξρείν 

ελζψκαησλ θαη άπισλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. ην αξρείν απηφ, κε ηήξεζε 

αλαιπηηθήο κεξίδαο, παξαθνινπζείηαη ε αμία θηήζεο θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε, 

θαζψο θαη θάζε επαθφινπζε κεηαβνιή, δειαδή πξνζζήθε, αλαπξνζαξκνγή, 

δηαγξαθή θαη απφζβεζε επί ηνπ παγίνπ κε έλδεημε ησλ ζσξεπηηθψλ πνζψλ θαη ησλ 

πνζψλ πνπ αθνξνχλ ηελ πεξίνδν αλαθνξάο.  Αξρείν επελδχζεσλ ζε ρξεσζηηθνχο 

ηίηινπο, ηίηινπο θαζαξήο ζέζεο θαη ινηπνχο ηίηινπο. Αξρείν ηδηφθηεησλ απνζεκάησλ. 

Αξρείν απνζεκάησλ ηξίησλ. Η νληφηεηα πνπ έρεη ζηελ θαηνρήο ηεο απνζέκαηα 

θπξηφηεηαο άιιεο νληφηεηαο ηεξεί αξρείν ζην νπνίν θαηαγξάθνληαη αλαιπηηθά ηα 
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ζρεηηθά απνζέκαηα, θαηά είδνο θαη πνζφηεηα. Αξρείν ινηπψλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ. ην αξρείν απηφ θαηαρσξνχληαη αλαιπηηθά θαηά είδνο ηα ππάξρνληα ινηπά 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, κε ζχληνκε πεξηγξαθή θαη αλαθνξά ηεο πνζφηεηαο, φπνπ 

ζπληξέρεη πεξίπησζε, θαη ηεο ινγηζηηθήο ηνπο αμίαο. Αξρείν ινγαξηαζκψλ θαζαξήο 

ζέζεο. ην αξρείν απηφ θαηαρσξνχληαη αλαιπηηθά θαηά είδνο νη ινγαξηαζκνί θαζαξήο 

ζέζεο. Αξρείν ινγαξηαζκψλ ππνρξεψζεσλ. ην αξρείν απηφ θαηαρσξνχληαη 

αλαιπηηθά θαηά είδνο νη ππνρξεψζεηο, κε αλαθνξά ηεο πνζφηεηαο θαη ηεο ινγηζηηθήο 

ηνπο αμίαο. Αξρείν πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ ζε μέλν λφκηζκα. ην 

απηφ παξαθνινπζείηαη ε πνζφηεηα ησλ κνλάδσλ ηνπ μέλνπ λνκίζκαηνο γηα ηα 

επηκέξνπο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο πνπ εθθξάδνληαη ζην λφκηζκα 

απηφ.  

Άπθπο 5. - Γιαζθάλιζη αξιοπιζηίαρ λογιζηικού ζςζηήμαηορ. 

 Η δηνίθεζε ηεο νληφηεηαο έρεη ηελ επζχλε ηεο ηήξεζεο αμηφπηζηνπ ινγηζηηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη θαηάιιεισλ ινγηζηηθψλ αξρείσλ γηα ηελ ζχληαμε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη άιισλ πιεξνθνξηψλ, ζχκθσλα κε ηηο 

ξπζκίζεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ ή, ζχκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Α, θαηά πεξίπησζε. Σν 

ινγηζηηθφ ζχζηεκα θαη ηα ινγηζηηθά αξρεία εμεηάδνληαη σο εληαίν ζχλνιν θαη φρη 

απνζπαζκαηηθά ηα επηκέξνπο ζπζηαηηθά ηνπο, ζε φηη αθνξά ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ 

θαηαιιειφηεηα ηνπο γηα ηνπο ζθνπνχο απηνχ ηνπ λφκνπ. Σν ινγηζηηθφ ζχζηεκα 

πξέπεη λα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζε έλα πξφζσπν, πνπ δηαζέηεη ηηο απαηηνχκελεο 

γλψζεηο θαη εκπεηξία, λα απνθηά, εληφο επιφγνπ ρξφλνπ, θαηαλφεζε ηεο δνκήο θαη 

ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, ησλ ηεξνχκελσλ αξρείσλ ζηα νπνία θαηαρσξνχληαη νη 

ζπλαιιαγέο θαη ηα γεγνλφηα ηεο νληφηεηαο, θαζψο θαη ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

θαηάζηαζεο ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε νληφηεηα.  

 Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θάζε νληφηεηαο πνπ ππφθεηληαη ζηνλ 

παξφληα λφκν, πξν ηεο έθδνζεο ηνπο, εγθξίλνληαη θαηά πεξίπησζε απφ ην αξκφδην 

φξγαλν δηνίθεζεο ηεο νληφηεηαο θαη ππνγξάθνληαη απφ ην εμνπζηνδνηεκέλν κέινο  

ηνπ θαη ηνλ θαηά ην λφκν ππεχζπλν ινγηζηή γηα ηε ζχληαμε απηψλ, ζχκθσλα κε ηελ 

ηζρχνπζα λνκνζεζία. Κάζε ζπλαιιαγή θαη γεγνλφο πνπ αθνξά ηελ νληφηεηα 

ηεθκεξηψλεηαη κε θαηάιιεια παξαζηαηηθά. Σα παξαζηαηηθά απηά εθδίδνληαη είηε απφ 

ηελ  νληφηεηα είηε απφ ηνπο ζπλαιιαζζφκελνπο κε απηήλ είηε απφ ηξίηνπο, ζε έληππε 

ή ζε ειεθηξνληθή κνξθή, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην λφκν απηφλ. Σα παξαζηαηηθά 

αλαθέξνπλ φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ αζθαιή ηαπηνπνίεζε θάζε 

κίαο ζπλαιιαγήο ή γεγνλφηνο, θαη ζε θάζε πεξίπησζε φζα νξίδεη ν παξψλ λφκνο. 

ηα παξαζηαηηθά πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ε πιήξεο επσλπκία ή ην νλνκαηεπψλπκν, 
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ε δηεχζπλζε θαη ν Αξηζκφο Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (Α.Φ.Μ.) ηνπ εκπιεθφκελνπ 

κέξνπο, ε πνζφηεηα θαη ην είδνο ησλ δηαθηλνχκελσλ αγαζψλ, θαη ε εκεξνκελία πνπ 

έγηλε ε δηαθίλεζε. Απφ ην ηεξνχκελν ινγηζηηθφ ζχζηεκα πξέπεη λα παξέρνληαη 

επρεξψο, αλαιπηηθά θαη ζε ζχλνςε, φια ηα δεδνκέλα θαη πιεξνθνξίεο πνπ 

απαηηνχληαη γηα λα θαζίζηαηαη επρεξήο ε δηελέξγεηα ζπκθσληψλ θαη επαιεζεχζεσλ 

θαηά ηε δηελέξγεηα νπνηνπδήπνηε ειέγρνπ. ηα ηεξνχκελα ινγηζηηθά αξρεία 

θαηαρσξείηαη ε εκεξνκελία έθδνζεο ή ιήςεο, θαηά πεξίπησζε, ηνπ ζρεηηθνχ 

παξαζηαηηθνχ. Μεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ θαηαρσξήζεσλ ησλ δεδνκέλσλ ησλ 

ζπλαιιαγψλ ή γεγνλφησλ ζηα ινγηζηηθά αξρεία, αιιαγή επηηξέπεηαη κφλν εθφζνλ 

είλαη εθηθηφ λα πξνζδηνξηζηεί κε αζθάιεηα ην αξρηθφ πεξηερφκελν ησλ αξρείσλ θαη ε 

εκεξνκελία πνπ έγηλε ε αιιαγή.  

 Η νληφηεηα κπνξεί λα ζπγρσλεχεη ή λα ζπλελψλεη ινγηζηηθά αξρεία κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ππάξρεη αζθαιήο πξφζβαζε ζηηο ππνθείκελεο πιεξνθνξίεο πξηλ 

ηελ ζπγρψλεπζε ή ζπλέλσζε ηνπο. Σα ινγηζηηθά αξρεία πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκα 

ζηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα θαη ζηηο αξκφδηεο αξρέο εληφο επιφγνπ ρξφλνπ απφ 

ζρεηηθή εηδνπνίεζε, εθηφο εάλ άιιε λνκνζεζία απαηηεί άκεζε πξφζβαζε ή ξπζκίδεη 

δηαθνξεηηθά ην ζέκα. ε πεξίπησζε πνπ δχν ή πεξηζζφηεξεο νληφηεηεο 

ζπλελψλνληαη ζε κία ή ζε πεξίπησζε αιιαγήο ηνπ λνκηθνχ ηχπνπ ηεο νληφηεηαο, ε 

λέα νληφηεηα αλαιακβάλεη ηελ επζχλε γηα ηε ζπκκφξθσζε ησλ πξνεγνχκελσλ 

νληνηήησλ κε ηηο ξπζκίζεηο απηνχ ηνπ λφκνπ. Η νληφηεηα πξέπεη λα παξέρεη ζηηο 

αξκφδηεο αξρέο θαη ζηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα, φηαλ δεηεζεί, κεηάθξαζε θάζε 

αξρείνπ πνπ έρεη ζπληαρζεί ζε μέλε γιψζζα ή πνπ έρεη εθθξαζηεί ζε πνζά μέλνπ 

λνκίζκαηνο, ζηελ Διιεληθή γιψζζα θαη ζην Δζληθφ λφκηζκα, αληίζηνηρα.  

  Η νληφηεηα κπνξεί λα αλαζέηεη ζε ηξίην πξφζσπν ηελ ηήξεζε κέξνπο ή ηνπ 

ζπλφινπ ηνπ ινγηζηηθνχ ηεο ζπζηήκαηνο ή ηε ζχληαμε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. Η αλάζεζε ηεο ηήξεζεο ηνπ ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο ή ηεο θαηάξηηζεο 

ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζε ηξίην πξφζσπν δελ απαιιάζζεη ηε 

δηνίθεζε ηεο νληφηεηαο απφ ηε ζρεηηθή επζχλε πνπ πξνθχπηεη, ζχκθσλα κε ηνλ 

παξφληα λφκν ή ελ γέλεη ηελ θείκελε λνκνζεζία, γηα ηα ινγηζηηθά αξρεία θαη ηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Όηαλ ε νληφηεηα ρξεζηκνπνηεί ηξίην πξφζσπν γηα 

ηελ εθπιήξσζε νπνηαζδήπνηε ππνρξέσζεο πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ παξφληα λφκν, 

ην ηξίην κέξνο έρεη, ζηελ πεξίπησζε νπνηνπδήπνηε ειέγρνπ ηηο ίδηεο ππνρξεψζεηο 

ζπλεξγαζίαο κε ην ειεγθηηθφ φξγαλν φπσο ε νληφηεηα. Με ζπλεξγαζία ηνπ ηξίηνπ 

κέξνπο κε ην ειεγθηηθφ φξγαλν δελ απαιιάζζεη ηελ νληφηεηα απφ νπνηνπδήπνηε 

ππνρξέσζε πξνβιέπεηαη απφ ηνλ παξφληα λφκν.   
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Άπθπο 6.- Υπόνορ ενημέπυζηρ λογιζηικών απσείυν.  

 Η ελεκέξσζε ησλ ινγηζηηθψλ αξρείσλ γίλεηαη φηαλ ε νληφηεηα ζπληάζζεη 

ηζνινγηζκφ γίλεηαη  θάζε κήλα  ην αξγφηεξν κέρξη ην ηέινο ηνπ επφκελνπ κήλα. Όηαλ 

ε νληφηεηα δελ ζπληάζζεη ηζνινγηζκφ, ε ελεκέξσζε γηα ηα εθδηδφκελα ή 

ιακβαλφκελα παξαζηαηηθά ηνπ θάζε εκεξνινγηαθνχ ηξηκήλνπ γίλεηαη ην αξγφηεξν 

κέρξη ην ηέινο ηνπ επφκελνπ κήλα απφ ηε ιήμε ηνπ ηξηκήλνπ. ε θάζε πεξίπησζε, ε 

ελεκέξσζε γίλεηαη εληφο ηνπ απαηηνχκελνπ ρξφλνπ γηα ηελ έγθαηξε ζχληαμε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Η θαηάξηηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ηεο πεξηφδνπ νινθιεξψλεηαη ζην ζπληνκφηεξν ρξφλν απφ έμη κήλεο 

απφ ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ ή ην ρξνληθφ φξην πνπ επηηξέπεη ηελ εθπιήξσζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ πνπ ηίζεληαη απφ ηε θνξνινγηθή ή άιιε λνκνζεζία ηεο ρψξαο. 

Άπθπο 7.- Γιαθύλαξη λογιζηικών απσείυν.  

 Σν ζχλνιν ησλ ινγηζηηθψλ αξρείσλ πνπ ε νληφηεηα ηεξεί, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο απηνχ ηνπ λφκνπ δηαθπιάζζνληαη γηα ην κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 

πέληε έηε απφ ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ ή ην ρξφλν πνπ νξίδεηαη απφ άιιε λνκνζεζία. 

Σα ινγηζηηθά αξρεία κπνξνχλ λα δηαθπιάζζνληαη ζε νπνηαδήπνηε κνξθή, εθφζνλ 

ππάξρεη ζχζηεκα αλαδήηεζεο, εκθάληζεο θαη εθηχπσζεο ή αλαπαξαγσγήο απηψλ, 

γηα ηε δηεπθφιπλζε νπνηνπδήπνηε ειέγρνπ. Δηδηθά γηα θάζε ηηκνιφγην, 

δηαθπιάζζνληαη επηπιένλ ηα δεδνκέλα πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ απζεληηθφηεηα θαη ηελ 

αθεξαηφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ, ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ.          
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 

4.1 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΠΙΚΟΠΗΗ 

 

 Οη γεληθά παξαδεθηέο αξρέο ηεο ινγηζηηθήο απνηεινχληαη απφ κία ζεηξά 

θαλφλσλ θαη παξαδνρψλ .Οη αξρέο απηέο ζπκβάιινπλ ζην λα παξέρνληαη ζηνπο 

ρξήζηεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ αμηφπηζηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε 

ηα ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα ηεο εηαηξίαο, ηελ νηθνλνκηθή ηεο ζέζε θαη ηηο ηακεηαθέο 

ηεο ξνέο, νη νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ. πλεπψο, 

είλαη αλαγθαίν νη πιεξνθνξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο λα είλαη αληηθεηκεληθέο, δειαδή είλαη ακεξφιεπηεο, νπζηαζηηθέο θαη ρσξίο 

ην ζηνηρείν ηεο ππνθεηκεληθήο θξίζεο. 

 

ε κία πξνζπάζεηα λα δψζεη έλα ζαθή πξνζδηνξηζκφ ηεο έλλνηαο ηεο 

αληηθεηκεληθφηεηαο γηα ηε ινγηζηηθή πιεξνθφξεζε, ν Arnett (1961) αλαθέξεη φηη ε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε είλαη αληηθεηκεληθή φηαλ: 

 

1. Δίλαη ακεξφιεπηε θαη δελ επεξεάδεηαη απφ πξνζσπηθέο γλψκεο θαη 

εθηηκήζεηο. Απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ πξνυπνζέηεη λα ππάξμεη κηα αληαιιαγή 

αγαζψλ ηα νπνία έρνπλ αμία πνπ κπνξεί λα εθηηκεζεί θαη γηα ηελ νπνία λα 

ηζρχνπλ ηα παξαθάησ: 

a. Η αληαιιαγή λα απνηειεί κία θαζαξά εκπνξηθή ζπλαιιαγή, 

b. Η αμία ηεο ζπλαιιαγήο λα είλαη κεηξήζηκε ζε λνκηζκαηηθέο κνλάδεο, 

θαη 

c. Έλαο απφ ηνπο ζπλαιιαζζφκελνπο λα είλαη απηφο ν νπνίνο ζα 

θαηαρσξήζεη ηε ζπλαιιαγή ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο. 

2. Μπνξεί λα επηβεβαησζεί θαη επαιεζεπζεί απφ έλα ηξίην αλεμάξηεην ειεγθηή.  

 

 Όπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ παξαπάλσ νξηζκφ, ε αξρή ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο 

επηβάιιεη φηη νη κεηξήζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πξέπεη 

λα βαζίδνληαη ζε επαιεζεχζηκα απνδεηθηηθά ζηνηρεία, φπσο έλα ειεθηξνληθφ ή 

έληππν παξαζηαηηθφ ην νπνίν ζα επηβεβαηψλεη ηηο ζπλαιιαγέο πνπ θαηαρσξήζεθαλ 

ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. ε πξαθηηθφ επίπεδν, έλα ζεκαληηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ αληηθεηκεληθφηεηαο ηεο θάζε κέηξεζεο ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 
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θαηαζηάζεηο είλαη φηη ην ίδην απνηέιεζκα ζα κπνξνχζε λα εμάγνπλ δχν αλεμάξηεηνη 

παξαηεξεηέο, νη νπνίνη δελ επεξεάδνληαη απφ πξνζσπηθέο απφςεηο ή αληηιήςεηο. 

 

 Καηά πφζν φκσο είλαη αληηθεηκεληθέο νη ινγηζηηθέο κεηξήζεηο απνηειεί έλα 

ζέκα πνπ ζπλερίδεη λα απαζρνιεί ηνπο ζεσξεηηθνχο ηεο ινγηζηηθήο επηζηήκεο. Γηα 

παξάδεηγκα, ν Staubus (1985, 2004), ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα ζεκειηψζεη κία εληαία 

ινγηζηηθή ζεσξία, επηζεκαίλεη φηη ε «αξρή ηεο νληφηεηαο» πξνυπνζέηεη πσο φιεο νη 

ινγηζηηθέο ελέξγεηεο θαη δξαζηεξηφηεηεο είλαη εηδηθέο γηα ηελ νληφηεηα-επηρείξεζε θαη 

δελ κπνξνχλ λα γεληθεπζνχλ. Οη ινγηζηέο επεξεάδνληαη απφ ηνπο ζηφρνπο πνπ ζέηεη 

ην κάλαηδκελη ηεο επηρείξεζεο θαη ε επηξξνή απηή απνηππψλεηαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν πξαγκαηνπνηνχλ ηηο ινγηζηηθέο κεηξήζεηο γηα ηελ  θαηαρψξεζε ησλ ινγηζηηθψλ 

γεγνλφησλ. Καηά ζπλέπεηα, ε θξίζε ηνπ θάζε ινγηζηή είλαη δπλαηφ λα επεξεάζεη ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν απνηππψλνληαη ηα ινγηζηηθά ζηνηρεία ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο. Ο Arnett (1961) επίζεο πηζηεχεη φηη νη ινγηζηηθέο κεηξήζεηο δελ κπνξεί 

λα είλαη αληηθεηκεληθέο. Χο παξαδείγκαηα κε-αληηθεηκεληθψλ ινγηζηηθψλ κεηξήζεσλ 

αλαθέξεη ηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηνο εηαίξνο ελνηθηάδεη έλα πξνζσπηθφ ηνπ αθίλεην 

ζηελ εηαηξία ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη. ηελ πεξίπησζε απηή φπσο αλαθέξεη ν Arnett 

ηα δχν κέξε πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ ζπλαιιαγή έρνπλ θνηλά ζπκθέξνληα θαη θαηά 

ζπλέπεηα ε ζπλαιιαγή δελ ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί σο θαζαξά εκπνξηθή 

θαζψο δελ ζα ππάξμεη δηαπξαγκάηεπζε κεηαμχ ησλ δχν κεξψλ. πλεπψο ην ελνίθην 

δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί αληηθεηκεληθφ αθφκε θαη εάλ πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε 

αληηθεηκεληθνχο ηξφπνπο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ αγνξά. Ο Arnett επίζεο αλαθέξεη θαη 

ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ απνζβέζεσλ σο έλα θιαζηθφ παξάδεηγκα κίαο κε 

αληηθεηκεληθήο ινγηζηηθήο κέηξεζεο.  Οη απνζβέζεηο, φπσο αλαθέξεη, γηα λα είλαη 

αληηθεηκεληθέο πξέπεη λα θαηαινγίδνληαη κε βάζε ηελ πξαγκαηηθή δηάξθεηα δσήο ησλ 

παγίσλ. ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ νη επηρεηξήζεηο εμαθνινπζνχλ λα θαηέρνπλ θαη λα 

ρξεζηκνπνηνχλ πιήξσο απνζβεζκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία νη απνζβέζεηο ηνπ 

ζηνηρείνπ απηνχ ππεξθαηαινγίζηεθαλ θαη άξα δελ κπνξεί λα ζεσξεζνχλ 

αληηθεηκεληθέο. Σέινο ν Arnett ρξεζηκνπνηεί ηελ απνηίκεζε απνζεκάησλ γηα λα 

ηνλίζεη ηελ αζπλέπεηα ησλ ινγηζηηθψλ κεηξήζεσλ. ηε ινγηζηηθή, ε απνηίκεζε ησλ 

απνζεκάησλ γίλεηαη ζηε ρακειφηεξε ηηκή αλάκεζα ζην θφζηνο θαη ζηελ ηξέρνπζα 

αμία (αγνξαία αμία) γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη πσο νη ινγηζηέο ζεσξνχλ σο 

αληηθεηκεληθέο ηηο ηηκέο πνπ δηακνξθψλνληαη ζηελ αγνξά φηαλ είλαη ρακειφηεξεο απφ 

ην θφζηνο απφθηεζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Αθνχ φκσο νη αγνξαίεο ηηκέο 

είλαη αληηθεηκεληθέο φηαλ είλαη ρακειφηεξεο απφ ην θφζηνο γηαηί λα κελ είλαη 

αληηθεηκεληθέο θαη φηαλ είλαη πςειφηεξεο απφ απηφ; Δδψ ινηπφλ θαηά ηνλ Arnett 

έρνπκε κηα πεξίπησζε πνπ κία ινγηζηηθή αξρή ππεξθεξάδεη κία άιιε θαζψο θαίλεηαη 
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φηη ε αξρή ηεο ζπληεξεηηθφηεηαο ζεσξείηαη σο ζεκαληηθφηεξε απφ ηελ αξρή ηεο 

αληηθεηκεληθφηεηαο.  

 

 Αθφκε φκσο θαη κε ηελ εθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΠ), ζχκθσλα κε ηα νπνία απαμηψζεθε ε αξρή 

ηεο ζπληεξεηηθφηεηαο, νη ινγηζηηθέο κεηξήζεηο δελ ζεσξνχληαη αληηθεηκεληθέο απφ 

πνιινχο εξεπλεηέο ηεο ινγηζηηθήο. Η εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο «εχινγεο αμίαο» 

δεκηνπξγεί ζνβαξά εξσηεκαηηθά φζνλ αθνξά ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ησλ ινγηζηηθψλ 

κεηξήζεσλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, φπσο αλαθέξεη ν Καξαγηψξγνο (2006), ζηα ΓΠΥΠ ε 

αξρή ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο έρεη κεηνλνκαζηεί ζε αξρή ηεο «αθξηβνδίθαηεο 

παξνπζίαζεο». Σν πεξηερφκελν ηεο αξρήο απηήο νπζηαζηηθά ζπλνςίδεηαη ζην ίδην 

λφεκα κε ηελ αξρή ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο, κφλν πνπ παξνπζηάδνληαη πεξηζζφηεξεο 

πξνζζήθεο θαη δηεπθξηλήζεηο, νξηζκέλεο θνξέο κε θάπνηεο απνθιίζεηο.  

 

 Έηζη, ην πιαίζην ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο (financial reporting) πνπ ζέηεη 

ην International Accounting Standards Board (IASB,2010) επηζεκαίλεη φηη νη 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ αθξηβνδίθαηα ηελ νηθνλνκηθή ζέζε, 

ηελ απνδνηηθφηεηα θαη ηηο ηπρφλ κεηαβνιέο ζηελ νηθνλνκηθή ζέζε (ηακεηαθέο ξνέο) 

ησλ νληνηήησλ-επηρεηξήζεσλ πξνθεηκέλνπ νη ρξήζηεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ λα είλαη ζε ζέζε λα ζπγθξίλνπλ θαη αμηνινγνχλ ηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ησλ δηαθφξσλ νληνηήησλ. Απηφ ζχκθσλα κε ηελ Pratt 

(2014)πξνυπνζέηεη φηη νη ινγηζηέο είλαη ακεξφιεπηνη  θαηά ηελ ηεθκεξίσζε ησλ 

ζπλαιιαγψλ θαη ηε ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ ζεκαίλεη φηη ηα 

νηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ δεκνζηνπνηνχληαη δελ αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο πξνζσπηθέο 

αληηιήςεηο ηνπ ινγηζηή πνπ ζπλέηαμε ηηο θαηαζηάζεηο. Η αληηθεηκεληθφηεηα επηβάιιεη 

επίζεο ν ζπληάθηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ λα εξκελεχεη ηηο ινγηζηηθέο 

πνιηηηθέο θαηά ηξφπν αιεζή.  

 

 Η αληηθεηκεληθφηεηα επίζεο πξνυπνζέηεη φηη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν 

απνηηκψληαη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη γίλνληαη νη ινγηζηηθέο κεηξήζεηο  είλαη 

αληηθεηκεληθφο, ην νπνίν, κε ηε ζεηξά ηνπ, παξέρεη ηε δηαβεβαίσζε φηη ηα δεδνκέλα 

είλαη αμηφπηζηα θαη νκνηφκνξθα. Γειαδή, νη ρξήζηεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αληηιακβάλνληαη ηηο κεηξήζεηο απφ 

δηαθνξεηηθέο εηαηξείεο κε ηνλ ίδην αθξηβψο ηξφπν. Χο εθ ηνχηνπ, πξέπεη λα ππάξμεη 

θνηλφο ηξφπνο γηα ηε ζχληαμε ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ απφ ηνπο ινγηζηέο θαη 

ηελ εξκελεία απηψλ απφ ηνπο ρξήζηεο. Ο θνηλφο απηφο ηξφπνο πξέπεη λα 

πξνζδηνξίδεη αθξηβψο ηη είλαη απηφ πνπ κεηξνχλ νη ινγηζηέο θαη πψο εξκελεχνπλ 
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απηέο ηηο κεηξήζεηο νη ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Καηά ζπλέπεηα, είλαη 

ινγηθφ λα ππνζέζνπκε φηη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη ζπγθξίζηκεο εάλ ηα 

ζηνηρεία ηνπο αμηνινγνχληαη κε ηνλ ίδην αθξηβψο ηξφπν απφ φινπο αλεμαηξέησο ηνπο 

ρξήζηεο (Pratt, 2014).  

 

 χκθσλα κε ην IASB (2010) έλα ζηνηρείν γηα λα ζπκπεξηιεθζεί ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πξέπεη λα έρεη έλα θφζηνο ή αμία πνπ κπνξεί λα επηκεηξεζεί 

αμηφπηζηα. Η βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ αλαγλψξηζε ελφο ζηνηρείνπ πνπ πξφθεηηαη 

λα ζπκπεξηιεθζεί ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ θφζηνπο 

θαη ηεο αμίαο ηνπ.  πγθεθξηκέλα ζηελ παξάγξαθν 83 αλαθέξεηαη φηη «έλα ζηνηρείν 

πξέπεη λα θαηαρσξείηαη ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εάλ:  

 

1. φια ηα κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζηνηρείν ζα 

εηζξεχζνπλ πξνο ή ζα εθξεχζνπλ απφ ηελ νληφηεηα, θαη  

2. ην ελ ιφγσ ζηνηρείν έρεη έλα θφζηνο ή κία αμία πνπ κπνξεί λα κεηξεζεί κε 

αμηνπηζηία.  

 

Δπηπιένλ ζηελ παξάγξαθν 49 δίλεηαη ν νξηζκφο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ 

σο εμήο: «Έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν είλαη έλαο νηθνλνκηθφο πφξνο πνπ ειέγρεηαη απφ 

ηελ νληφηεηα σο απνηέιεζκα παξειζφλησλ γεγνλφησλ θαη απφ ηνλ νπνίν κειινληηθά 

νηθνλνκηθά νθέιε αλακέλεηαη λα εηζξεχζνπλ ζηελ νληφηεηα. Έλαο νηθνλνκηθφο πφξνο 

πξέπεη λα έρεη ηξία ραξαθηεξηζηηθά πξηλ λα ζεσξεζεί σο πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν:  

 

α) ζα πξέπεη λα παξέρεη κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε,  

β) ηα νθέιε απηά ζα πξέπεη λα είλαη ππφ ηνλ έιεγρν ηεο επηρείξεζεο, θαη  

γ) πξέπεη λα έρεη ήδε ζπληειεζηεί ην γεγνλφο ην νπνίν παξαρσξεί ην 

δηθαίσκα ζηελ εηαηξία γηα έιεγρν πάλσ ζηνλ πφξν θαη ζηα κειινληηθά νθέιε 

πνπ απηφο ζα απνθέξεη. (παξειζνληηθφ γεγνλφο)». 

  

Οη παξαπάλσ νξηζκνί θαζηζηνχλ ζαθέο φηη ε χπαξμε αλακελφκελσλ 

κειινληηθψλ νηθνλνκηθψλ σθειεηψλ είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ 

αλαγλψξηζε ελφο ζηνηρείνπ πνπ πξφθεηηαη λα ζπκπεξηιεθζεί ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο. Σα κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε φκσο είλαη πξνζδνθίεο θαη ε κέηξεζε 

ηνπο είλαη κία ππνθεηκεληθή δηαδηθαζία. Δπηπιένλ νη ινγηζηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

επηιέμνπλ εάλ ζα κεηξήζνπλ  ην θφζηνο ή ηελ αμία ελφο ζηνηρείνπ ππνλνψληαο φηη ην 

θφζηνο θαη ε αμία είλαη δχν έλλνηεο πνπ κπνξεί ε κία λα ππνθαηαζηήζεη ηελ άιιε. ε 

απηφ ζπλεγνξεί θαη ην ΓΛΠ 38 (Νεγθάθεο, 2015) ην νπνίν νξίδεη σο θφζηνο «ην πνζφ 
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ησλ κεηξεηψλ ή ηακηαθψλ ηζνδπλάκσλ ή ηελ εχινγε αμία πνπ θαηαβιήζεθε γηα ηελ 

απφθηεζε ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαηά ην ρξφλν ηεο απφθηεζεο ηνπ ή 

θαηαζθεπήο ηνπ ... Κφζηνο είλαη ην πνζφ ησλ κεηξεηψλ ή ην πνζφ ησλ ηακεηαθψλ 

ηζνδχλακσλ ή νη κνλάδεο ησλ εχινγεο αμίαο πνπ θαηαβάιινληαη γηα λα απνθηεζεί 

έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Σν θφζηνο ρξεζηκνπνηείηαη σο ε ηηκή ηεο ζπλάξηεζεο 

κέηξεζεο».  

 

 πλνςίδνληαο ηα παξαπάλσ, νη Vorsteretal. (2008) αλαθέξνπλ φηη γηα λα 

αλαγλσξηζηεί έλα ζηνηρείν θαη λα θαηαρσξεζεί ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο:  

 

1. Θα πξέπεη λα πιεξνί ηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο εθ ησλ ζηνηρείσλ ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

2. Θα πξέπεη λα είλαη πηζαλφ φηη κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ην ζηνηρείν απηφ ζα εηζξεχζνπλ πξνο ή απφ ηελ νληφηεηα, θαη 

3. Θα πξέπεη λα έρεη έλα θφζηνο ή αμία πνπ κπνξεί λα επηκεηξεζεί αμηφπηζηα.  

 

Οη παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο δείρλνπλ φηη έλα ζηνηρείν ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ζα πξέπεη λα αλαγλσξίδεηαη, αλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα αλακέλεη απφ 

απηφ λα εηζξεχζνπλ κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε.  Έλα ζηνηρείν ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ πξέπεη λα αλαγλσξίδεηαη αλ έρεη έλα θφζηνο ή αμία πνπ κπνξεί λα 

κεηξεζεί κε αμηνπηζηία. Χζηφζν, παξά ην γεγνλφο φηη αλαγλσξίδεηαη πσο ζα 

ππάξμνπλ κειινληηθά νθέιε απφ ην ζηνηρείν απηφ δελ ππάξρεη θαλέλαο ηξφπνο λα 

ππνινγηζηνχλ αληηθεηκεληθά θαη κε βεβαηφηεηα ηα νθέιε απηά. Έηζη, δελ είλαη δπλαηφλ 

λα κεηξεζεί αμηφπηζηα θάηη πνπ βαζίδεηαη ζε πξνζδνθίεο. Δίλαη κφλν ε πξνζδνθία 

ηνπ θαηλνκέλνπ πνπ κπνξεί λα επηκεηξεζεί αμηφπηζηα.  

 

Δίλαη γεληθά παξαδεθηφ φηη νη ινγηζηέο δελ κπνξνχλ λα ζπκθσλήζνπλ ζρεηηθά κε 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αμίαο. Θα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη δελ είλαη δπλαηφλ λα κεηξεζεί 

κηα δηθνξνχκελε έλλνηα. χκθσλα κε ηνλ Stevens (1951), νη κεηξήζεηο είλαη δπλαηέο 

κφλν γηα  γεγνλφηα πνπ έρνπλ ζπκβεί. Απηφ ζεκαίλεη φηη δελ είλαη δπλαηφλ λα 

κεηξεζνχλ αλχπαξθηα γεγνλφηα θαζψο είλαη αδχλαην λα πξνζδηνξηζηνχλ επαθξηβψο 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Χο εθ ηνχηνπ, ζπλάγεηαη φηη ηα θξηηήξηα αλαγλψξηζεο ελφο 

ζηνηρείνπ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ δελ κπνξνχλ λα είλαη αληηθεηκεληθά. Οη 

Vickrey (1970) Willet (1987, 1988) θαη Ryanetal., (2002) απφ ηελ άιιε πιεπξά, 

ηζρπξίδνληαη φηη δελ ππάξρεη θακία απνιχησο ζρέζε αλάκεζα ζην χςνο ησλ 

λνκηζκαηηθψλ κνλάδσλ πνπ θαηαβάιινληαη γηα ηελ απφθηεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ θαη ηεο πξαγκαηηθήο αμίαο απηψλ θαη φηη ε κέηξεζε ηεο πξαγκαηηθήο αμίαο 
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είλαη θαζαξά ππνθεηκεληθή δηαδηθαζία. Οη Sorter  (1969), Johnson (1970), Cushing 

(1989) θαη Goldberg (2001) επηζεκαίλνπλ φηη νη ινγηζηηθέο ζπλαιιαγέο πνπ 

βαζίδνληαη ζε πξνβιεπφκελα γεγνλφηα δελ είλαη πξαγκαηηθέο. Τπνζηεξίδνπλ φηη νη 

ζπλαιιαγέο απηέο θαηαρσξνχληαη σο ινγηζηηθέο εγγξαθέο νη νπνίεο φκσο δελ 

αληηπξνζσπεχνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Σα πξνβιεπφκελα γεγνλφηα δελ είλαη 

πξαγκαηηθφηεηα, θαζψο δελ έρνπλ αθφκα ζπκβεί. Χο εθ ηνχηνπ, πνιιέο 

θαηαρσξήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο δελ ζεσξνχληαη αληηθεηκεληθέο γηαηί πνιχ 

απιά δελ έρνπλ αθφκε ζπκβεί θαη ε αληηθεηκεληθφηεηα ησλ ινγηζηηθψλ κεηξήζεσλ 

πεξηνξίδεηαη κφλν ζε ζπλαιιαγέο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα.  

 

Πξνζπαζψληαο λα δψζεη κία πξαθηηθή ιχζε ε Pratt(2014) πξνηείλεη ηα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνπλ πξνπιεξσκέλα έμνδα, άπια πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία, ρξεφγξαθα, αθίλεηα θαη εμνπιηζκφ πξέπεη λα απνηηκψληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ 

ζην αξρηθφ θφζηνο, ην νπνίν είλαη ην ηίκεκα πνπ θαηαβάιιεηαη θαηά ην ρξφλν 

απφθηεζήο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Δλαιιαθηηθά, απηά ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

κπνξνχλ λα απνηηκψληαη ζηελ αλαπφζβεζηε αμία, ε νπνία είλαη ην αξρηθφ θφζηνο 

αλαπξνζαξκνδφκελν κε ην πνζφ ησλ απνζβέζεσλ θάζε ρξήζεο. Όπσο αλαθέξεη ε 

Pratt, ε ρξήζε ηνπ αξρηθνχ θφζηνπο είλαη απνδεθηή ζε απηή ηελ πεξίπησζε, επεηδή ε 

αμηνπηζηία ησλ δεδνκέλσλ θφζηνπο ππνζηεξίδεηαη απφ ηεθκεξησκέλα ζηνηρεία, πνπ 

επηηξέπεη ηα δεδνκέλα πνπ πξέπεη λα επαιεζεχνληαη αληηθεηκεληθά. 

 

 Αληίζηνηρα ε Pratt αλαθέξεη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ απαηηνχληαη ψζηε έλα 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν λα απνηηκάηαη θαη θαηαρσξείηαη ζηνλ ηζνινγηζκφ ζηελ εχινγε 

αμία ηνπ. Απηέο δηέπνληαη απφ ηελ αξρή ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο ε νπνία επηηξέπεη ηελ 

απνηίκεζε ζηελ εχινγε αμία - πνπ αληηπξνζσπεχεη ηηο κειινληηθέο ηακεηαθέο ξνέο 

πνπ ζπλδένληαη κε ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, πξνεμνθιεκέλεο ζηνλ παξφληα ρξφλν- 

κφλν εάλ νη κειινληηθέο ηακεηαθέο ξνέο πξνθχπηνπλ απφ θάπνηα ζχκβαζε θαη 

κπνξεί λα πξνζδηνξηζηνχλ αληηθεηκεληθά.  

 

 Χζηφζν νη Παηαηνχθαο θαη Παπάθεο (2014) ζεσξνχλ φηη εθφζνλ νη ινγηζηέο 

έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα επηιέμνπλ εάλ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην θφζηνο ή ηελ εχινγε 

αμία, πιήηηεηαη ζεκαληηθά ε αμηνπηζηία θαη ε ζπλάθεηα ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. Όπσο αλαθέξνπλ κία πιεξνθνξία είλαη αμηφπηζηε εάλ είλαη 

επαιεζεχζηκε. Οη απνηηκήζεηο πνπ γίλνληαη κε ηελ εχινγε αμία δελ κπνξνχλ λα είλαη 

αμηφπηζηεο θαζψο ζηεξίδνληαη ζηελ εκπεηξία ηνπ εθηηκεηή αιιά θαη ζηηο δηάθνξεο 

ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηεί. Δπνκέλσο φπσο ππνζηεξίδνπλ κε ηε κέζνδν ηνπ 

ηζηνξηθνχ θφζηνπο ε αμία ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ εκθαλίδεηαη ζηηο 
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νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη πεξηζζφηεξν «αληηθεηκεληθή», ελψ κε ηε κέζνδν ηεο 

εχινγεο αμίαο είλαη «ππνθεηκεληθή». Ο φξνο «ππνθεηκεληθή» ή «αληηθεηκεληθή» 

πιεξνθνξία ζπλήζσο ζπλδέεηαη κε ην θαηά πφζνλ ε πιεξνθνξία απηή είλαη 

επαιεζεχζηκε. πλεπψο ε απνηίκεζε ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ε νπνία είλαη 

«ππνθεηκεληθή» είλαη δχζθνια επαιεζεχζηκε θαη ζπλεπψο είλαη δχζθνιν γηα ηνπο 

ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ λα βαζηζζνχλ πάλσ ζε απηήλ. 

 

 Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε ζπλάθεηα πξνυπνζέηεη φηη νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο πεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα δηελέξγεηα ζρεηηθψλ εθηηκήζεσλ, φπσο 

εθηίκεζε ησλ πσιήζεσλ ή εθηίκεζε ησλ θαζαξψλ θεξδψλ ή εθηίκεζε ηακεηαθψλ 

ξνψλ, θαζψο επίζεο θαη άιισλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κεγεζψλ. Δπηπιένλ, νη 

ινγηζηηθέο πιεξνθνξίεο ζα πξέπεη λα βνεζνχλ ηνπο ρξήζηεο λα επηβεβαηψλνπλ ή λα 

δηνξζψλνπλ ηηο πξνεγνχκελεο εθηηκήζεηο ηνπο γηα ηα θνλδχιηα ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ηεο επηρείξεζεο. Γηα λα είλαη ζπλαθείο νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 

επηρείξεζεο ζα πξέπεη νη απνηηκήζεηο ησλ θνλδπιίσλ ηνπ ηζνινγηζκνχ, θαζψο 

επίζεο θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηέο ηηο απνηηκήζεηο, λα είλαη 

ακεξφιεπηεο. Ακεξφιεπηεο απνηηκήζεηο είλαη εθείλεο νη νπνίεο δελ επεξεάδνληαη 

απφ «ππνθεηκεληθέο» εθηηκήζεηο θαη θξίζεηο. ηελ πξάμε είλαη δχζθνιν λα ππάξμεη 

πιήξεο ακεξνιεςία. Όπσο ηνλίδνπλ νη Παηαηνχθαο θαη Παπάθεο (2014) ε 

ακεξνιεςία δελ πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε ηελ αληηθεηκεληθφηεηα. Γηα παξάδεηγκα 

αλαθέξνληαη νη απνηηκήζεηο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

νξγαλσκέλεο αγνξέο, φπσο ε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά. Δίλαη πηζαλφ φηη νη 

πιεξνθνξίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηέο ηηο αγνξέο είλαη «αληηθεηκεληθέο» θαη 

ζπλεπψο εχθνια επαιεζεχζηκεο. Γελ είλαη φκσο θαη απαξαίηεηα ακεξφιεπηεο. Απηφ 

ζπκβαίλεη δηφηη νη ηηκέο ησλ κεηνρψλ δηακνξθψλνληαη ελδερνκέλσο απφ παξάγνληεο 

φπσο ε εζσηεξηθή πιεξνθφξεζε, ε θεξδνζθνπία θ.ά. Δπνκέλσο, ε εχινγε αμία ησλ 

κεηνρψλ ε νπνία πξνθχπηεη απφ ρξεκαηηζηεξηαθέο ζπλαιιαγέο πεξηέρεη κεγάιν 

βαζκφ αβεβαηφηεηαο θαη ζπλεπψο νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γίλνληαη πεξηζζφηεξν 

κεξνιεπηηθέο, κεηψλνληαο ηελ αμηνπηζηία ηνπο. Γειαδή πξνζβάιιεηαη ε δηαθάλεηα 

θαη ε αθεξαηφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πξάγκα πνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ 

γηα ηνπο επελδπηέο. 

 

 πλνςίδνληαο νη Παηαηνχθαο θαη Παπάθεο (2014) εμάξνπλ ην ξφιν ησλ 

νξθσηψλ ινγηζηψλ νη νπνίνη θαινχληαη λα επηβεβαηψζνπλ ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ 

αληηθεηκεληθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο. Σέινο απηφ πνπ ζεσξνχλ σο ιχζε γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ρακέλεο 

αληηθεηκεληθφηεηαο ηεο ινγηζηηθήο πιεξνθφξεζεο είλαη ε Καηάζηαζε Σακεηαθψλ 
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Ρνψλ ε νπνία μεπεξλάεη σο έλα ζεκείν ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγεί ε ινγηζηηθή 

ηεο εχινγεο αμίαο, θαη παξέρεη πιεξέζηεξε πιεξνθφξεζε ζηε δηνίθεζε ηεο 

εηαηξείαο, ζηνπο κεηφρνπο – επελδπηέο, θαη ζηνπο ππφινηπνπο ρξήζηεο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.  
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

 Αλαθεθαιαηψλνληαο, θαηαιήγνπκε ζην  ζπκπέξαζκα φηη νη ινγηζηηθέο 

πιεξνθνξίεο, γηα λα έρνπλ ρξεζηηθή αμία γηα θάζε ελδηαθεξφκελν, ζα πξέπεη λα 

είλαη ζχκθσλεο κε ηηο βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο, δει., λα είλαη θαηαλνεηέο 

,ζπλαθείο, αμηφπηζηεο  θαη νπδέηεξεο. 

 

 Ήδε απφ ην 1961 o  Arnett επεζήκαλε ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο αξρήο απηήο 

αλαθέξνληαο φηη ε ινγηζηηθή πιεξνθφξεζε  γηα λα έρεη ρξεζηηθή αμία γηα θάζε 

ελδηαθεξφκελν πξέπεη λα είλαη ακεξφιεπηε, απαιιαγκέλε δει. απφ ππνθεηκεληθέο 

απφςεηο θαη εθηηκήζεηο θαη λα κπνξεί λα επαιεζεπζεί απφ  έλαλ ηξίην αλεμάξηεην 

ειεγθηή.  

 Γηα λα είλαη αμηφπηζηεο  νη πιεξνθνξίεο, πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ πηζηά ηηο 

ζπλαιιαγέο θαη ηα άιια γεγνλφηα πνπ ζθνπεχνπλ ή αλακέλεηαη λα 

παξνπζηάζνπλ, λα βαζίδνληαη δει. ζε επαιεζεχζηκα απνδεηθηηθά ζηνηρεία, φπσο 

έλα ειεθηξνληθφ ή έληππν παξαζηαηηθφ ην νπνίν ζα επηβεβαηψλεη ηηο ζπλαιιαγέο 

πνπ θαηαρσξήζεθαλ ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Απηφ ζε πξαθηηθφ 

επίπεδν  ζεκαίλεη φηη δχν αλεμάξηεηνη παξαηεξεηέο απαιιαγκέλνη απφ 

πξνζσπηθέο απφςεηο θαη αληηιήςεηο κειεηψληαο ηηο κεηξήζεηο ζηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζα κπνξνχζαλ λα εμάγνπλ ην ίδην απνηέιεζκα. 

 Έηζη, ηα  Δ.Λ.Π.  νξίδνπλ ηελ αξρή ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο, ζχκθσλα κε ηελ 

νπνία γηα λα είλαη αμηφπηζηεο νη ινγηζηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη 

ζηηο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο, πξέπεη λα είλαη νπδέηεξεο, δει., απαιιαγκέλεο απφ 

πξνθαηαιήςεηο. Με ηελ θαζηέξσζε ηεο αξρήο απηήο, ηα Δ.Λ.Π. επηβάιινπλ φια ηα 

ζηνηρεία πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο λα 

απνδεηθλχνληαη κε αληηθεηκεληθφ ηξφπν, δει., γηα θάζε ζπλαιιαγή ζα πξέπεη λα 

ππάξρεη ην αλάινγν παξαζηαηηθφ, πνπ λα δηθαηνινγεί ηελ εγγξαθή απηή, έηζη 

ψζηε λα κπνξνχλ αλά πάζα ζηηγκή δεηεζεί, λα επαιεζεπηνχλ ηα ζηνηρεία απηά. 

Σα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα πηνζεηνχλ ηελ αξρή απηή, αλαθέξνληαο  φηη δελ 

κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί θαλέλα έμνδν αλ πξψηα δελ έρεη εθδνζεί ην απαξαίηεην 

παξαζηαηηθφ έγγξαθν ή φηη δελ κπνξεί λα επαιεζεπζεί θακία ζπλαιιαγή κε 

ηξίηνπο αλ δελ ππάξρνπλ ηα απαξαίηεηα παξαζηαηηθά έγγξαθα. 

 Με ηελ εθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 

(ΓΠΥΑ)  θαη ηελ εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο " εχινγεο αμίαο"  δεκηνπξγνχληαη 
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θάπνηα πξνβιήκαηα σο πξνο ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ησλ κεηξήζεσλ. Γη' απηφ ην 

ιφγν ε αξρή ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο κεηνλνκάζηεθε ζε "αξρή ηεο αθξηβνδίθαηεο 

παξνπζίαζεο"  πνπ ζηελ νπζία έρεη ην ίδην λφεκα  κε ηελ αξρή ηεο 

αληηθεηκεληθφηεηαο, κε πεξηζζφηεξεο φκσο πξνζζήθεο θαη δηεπθξηλήζεηο . 

χκθσλα ινηπφλ κε απηή ηελ αξρή νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πξέπεη λα 

παξνπζηάδνπλ αθξηβνδίθαηα ηελ νηθνλνκηθή ζέζε, ηελ απνδνηηθφηεηα θαη ηηο ηπρφλ 

κεηαβνιέο ζηελ νηθνλνκηθή ζέζε (ηακεηαθέο ξνέο) ησλ επηρεηξήζεσλ  ψζηε νη 

ρξήζηεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ λα είλαη ζε ζέζε λα ζπγθξίλνπλ 

θαη αμηνινγνχλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ δηαθφξσλ επηρεηξήζεσλ. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη νη ινγηζηέο, θαηά ηε ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη 

ακεξφιεπηνη θαη ζηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ δεκνζηνπνηνχληαη δελ 

αληηθαηνπηξίδνληαη  νη πξνζσπηθέο ηνπο αληηιήςεηο. Η αληηθεηκεληθφηεηα επίζεο 

πξνυπνζέηεη φηη ηα δεδνκέλα πνπ θαηαρσξνχληαη είλαη αμηφπηζηα θαη νκνηφκνξθα. 

Με άιια ιφγηα νη ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πξέπεη λα 

αληηιακβάλνληαη ηηο κεηξήζεηο απφ δηαθνξεηηθέο εηαηξείεο κε ηνλ ίδην αθξηβψο 

ηξφπν δει. λα ππάξρεη θνηλφο ηξφπνο γηα ηε ζχληαμε θαη ηελ εξκελεία ησλ 

ινγηζηηθψλ κεηξήζεσλ. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη ζπγθξίζηκεο εθφζνλ ηα 

ζηνηρεία ηνπο αμηνινγνχληαη κε ηνλ ίδην ηξφπν απφ φινπο αλεμαηξέησο ηνπο 

ρξήζηεο. Σα πξνβιήκαηα ινηπφλ πνπ  δεκηνχξγεζε ε ινγηζηηθή ηεο εχινγεο αμίαο 

κπνξνχλ λα επηιπζνχλ κε ηελ βνήζεηα ησλ θαηαζηάζεσλ ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ νη 

νπνίεο παξέρνπλ πιεξέζηεξε πιεξνθφξεζε ζηε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο, ζηνπο 

κεηφρνπο - επελδπηέο θαη ζηνπο ππφινηπνπο ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. 
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