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Εισαγωγή
Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις ανέκαθεν ήταν και αποτελούν την κύρια πηγή

πληροφόρησης για όλα τα οικονομικά ζητήματα  μίας επιχείρησης. Η ορθή απεικόνιση

και παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων κρίνεται αναγκαία, διότι παρέχει την

πληροφόρηση και βοηθά στην λήψη αντικειμενικών αποφάσεων, οι οποίες με την σειρά

τους καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την βιωσιμότητα μίας οικονομικής μονάδας. Η

πληρότητα και διαφάνεια των Οικονομικών Καταστάσεων συμβάλλουν σημαντικά και

παίζουν τον καθοριστικό ρόλο στην προσέλκυση του επενδυτικού κοινού. Σύμφωνα με

τον νόμο 2992/2002 άρθρο 1, από την 1/1/2003 καθίσταται υποχρεωτική η εφαρμογή

των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων στην Ελλάδα. Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα ή

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς έτσι όπως ονομάζονται πλέον από

τον Μάρτιο του 2002, είναι ένα σύνολο λογιστικών κανόνων και αρχών που έχουν ως

κύριο σκοπό, την άριστη παροχή πληροφοριών και παρουσίαση των Οικονομικών

Καταστάσεων, καθώς και την εξασφάλιση της συγκρισιμότητας μεταξύ των

επιχειρήσεων.

Συνεπώς, καθίσταται αναγκαία η ύπαρξη ενιαίων λογιστικών προτύπων, τόσο σε εθνικό

όσο και σε διεθνές επίπεδο που θα προσδώσει µεγαλύτερη συνοχή στις λογιστικές

καταστάσεις, καθώς η σύνταξη τους θα στηρίζεται σ' ένα ενιαίο πλαίσιο προτύπων και

διαδικασιών, µεταξύ των οποίων θα υπάρχει µια λογική συνέχεια και συνέπεια και θα

αποφεύγονται οι αντιφάσεις και αντιθέσεις.

Η εμφάνιση των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς στην Ελλάδα,

είχε ως αποτέλεσμα να παρουσιαστούν κάποιες διαφορές σε ότι αφορά  την κατάρτιση

και παρουσίαση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.
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Περίληψη
Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι ο εντοπισμός των διαφορών με ανάλυση και

την σύγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων, έτσι όπως παρουσιάζονται με τα Διεθνή

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και με  τα αντίστοιχα Ελληνικά

Λογιστικά Πρότυπα. Είναι χωρισμένη σε τρία μέρη. Συγκεκριμένα :

Στο πρώτο μέρος γίνεται αναφορά για τον  καθοριστικό ρόλο της Λογιστικής

Επιστήμης στην κατάρτιση των Οικονομικών Καταστάσεων. Στην συνέχεια

παρατίθεται με συνοπτικό τρόπο και γίνεται αναφορά για τα Ελληνικά Λογιστικά

Πρότυπα όπως το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο, το Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, το

νόμο 2190/1920 περί Ανώνυμων Εταιριών, για τον νόμο Φορολογίας Εισοδήματος και

για λοιπές φορολογίες. Τέλος γίνεται αναφορά για τις Οικονομικές Καταστάσεις

σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία που είναι ο Ισολογισμός, η Κατάσταση

Αποτελεσμάτων Χρήσης, ο Πίνακας Διάθεσης  των Αποτελεσμάτων, το Προσάρτημα

και λοιπών χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Στο δεύτερο μέρος αναφερόμαστε στην παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων,

για τον ορισμό των Οικονομικών Καταστάσεων και για την σπουδαιότητά τους

σύμφωνα με τα Διεθνή  Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Στην αρχή του

δεύτερου μέρους περιγράφουμε γενικά για τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα  την

διαδικασία έκδοσης  καθώς και ποιά είναι τα όργανα κατάρτισής τους. Στην συνέχεια

παρουσιάζουμε δύο Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, το Δ.Λ.Π. 1 – Παρουσίαση

Οικονομικών Καταστάσεων και το Δ.Λ.Π. 7- Κατάσταση Ταμειακών Ροών. Διεθνές

Λογιστικό Πρότυπο 1- Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων (Δ.Λ.Π. 1), όπου

αναλύουμε το σκοπό του Προτύπου και τις αρχές του. Στην συνέχεια περιγράφουμε την

δομή του Προτύπου και εξετάζουμε το κάθε στοιχείο του ξεχωριστά. Τέλος

αναφερόμαστε στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 7- Κατάσταση των Ταμειακών Ροών με

την σχετική ανάλυση του.

Το τρίτο και τελευταίο μέρος περιλαμβάνει την σύγκριση και τις διαφορές που

προκύπτουν από την αντίστοιχη σύγκριση των Διεθνών Προτύπων

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.
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ΜΕΡΟΣ I: Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

ΠΡΟΤΥΠΑ (Ε.Λ.Π.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο Η Χρηματοοικονομική Λογιστική και ο ρόλος της στις

Οικονομικές Καταστάσεις.

1.1. Εισαγωγή.
Η Λογιστική γενικά αποτελεί ένα μεγάλο σύστημα γνώσεων, το οποίο διέπεται από ένα

σύνολο νομικών και κοινωνικών κανόνων, με γενικά παραδεκτές βασικές αρχές,

χρησιμοποιώντας μεθόδους για την καταγραφή, υπολογισμό, παρακολούθησης και

παρουσιάσεως λογιστικών πληροφοριών.

Οι πληροφορίες αυτές αποτελούν το θεμέλιο του οικονομικού λογισμού, και επιτρέπουν

στους χρήστες, να προβαίνουν σε διαπιστώσεις και να λαμβάνουν τις ανάλογες

αποφάσεις. Επομένως οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να τηρούν τα παρακάτω:

 Οι λογιστικές πληροφορίες να παρέχονται έγκαιρα στους χρήστες,

 Οι λογιστικές πληροφορίες να είναι έγκυρες,

 Οι λογιστικές πληροφορίες πρέπει να είναι αντικειμενικές,

 Οι λογιστικές πληροφορίες πρέπει να είναι σχετικές με τις επενδυτικές αποφάσεις.

Οι χρήστες των λογιστικών πληροφοριών  για την λήψη των αποφάσεων ενδεικτικά

μπορούν να είναι: οι μέτοχοι, οι μελλοντικοί επενδυτές, τα πιστωτικά ιδρύματα, οι

προμηθευτές της επιχείρησης, διάφορες κρατικές υπηρεσίες κ.λπ.

1.2. Σκοποί της Λογιστικής.
Οι βασικοί σκοποί της Λογιστικής είναι:

 Η άριστη απεικόνιση της περιουσιακής κατάστασης μίας οικονομικής μονάδας σε

οποιαδήποτε χρονική στιγμή,

 Η παρακολούθηση των μεταβολών στα περιουσιακά στοιχεία,

 Ο προσδιορισμός του οικονομικού αποτελέσματος,
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 Η δυνατότητα να ασκηθούν έλεγχοι στην διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων,

 Η συγκέντρωση και η παροχή των πληροφοριών για λήψη αποφάσεων.

1.3. Λογιστικές Αρχές.
Ο τρόπος της παρουσίασης, καταχώρησης, ανάλυσης για όλες αυτές τις πληροφορίες

και τα διάφορα στοιχεία που δημιουργούνται σε μία οικονομική μονάδα, βασίζονται σε

ένα σύνολο μεθόδων και λογιστικών αρχών.

1. Η Αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας

Σύμφωνα με την αρχή αυτή γίνεται αποδεκτό εξαρχής ότι η η οικονομική μονάδα θα

συνεχίσει την δραστηριότητά της για αόριστο χρονικό διάστημα χωρίς να

προσδιορίζεται το τέλος της. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως η επιχείρηση θα συνεχίσει να

υπάρχει εις το άπειρο. Όλες οι επιχειρήσεις έχουν κάποιο τέλος  η διοίκηση έχει το

δικαίωμα να το παρατείνει επ’ αόριστο. Με την αρχή αυτή θεωρείται πως  η ζωή μίας

οικονομικής οντότητας ξεκινάει με την σύσταση της και επέρχεται το τέλος της με την

λύση και την εκκαθάριση της. Η αρχή αυτή είναι πού σημαντική και έχει μεγάλη

σημασία ειδικά όταν πρόκειται για την διαδικασία της αποτίμησης των περιουσιακών

στοιχείων και του προσδιορισμού των αποτελεσμάτων μίας οικονομικής μονάδας.

2. Η Αρχή της περιοδικότητας των αποτελεσμάτων

Με την αρχή αυτή μπορεί να γίνει ο προσδιορισμός της οικονομικής κατάστασης μίας

επιχείρησης διαιρεμένα σε ίσα χρονικά διαστήματα. Οι χρονικές περίοδοι μπορεί να

είναι μήνας, δίμηνο, τρίμηνο, εξάμηνο και δωδεκάμηνο.

3. Η Αρχή της αυτοτέλειας της λογιστικής οντότητας

Οποιαδήποτε οικονομική μονάδα , μικρή ή μεγάλη, ατομική ή συλλογική,

κερδοσκοπική ή μη κερδοσκοπική, έχει την δική της νομική και οικονομική οντότητα

και συνεπώς αποτελεί ξεχωριστή επιχειρηματική μονάδα. Για τον λόγο αυτό η κάθε

οικονομική μονάδα έχει ένα αυτοτελές λογιστικό σύστημα. Πρέπει να αναφέρουμε

επίσης πως ανεξάρτητα αν ο φορέας της είναι ένας ή περισσότερα φυσικά ή νομικά

πρόσωπα ,  εφαρμόζεται το λογιστικό αξίωμα Ενεργητικό =Παθητικό + Καθαρή

Περιουσία. Κάθε οικονομική μονάδα έχει την δική της διοίκηση και συντάσσει τις δικές
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της Οικονομικές Καταστάσεις. Η αρχή αυτή εφαρμόζεται συνήθως στην περίπτωση

των  λογιστικών υποκαταστημάτων.

4. Αρχή της χρηματικής μέτρησης

Σύμφωνα με την αρχή, η χρηματοοικονομική λογιστική προβλέπει την καταχώρηση

μόνο εκείνων των λογιστικών γεγονότων, που μπορούν να αποδοθούν σε χρηματικές

μονάδες. Επίσης θεωρεί ως μέσα δράσης μίας επιχείρησης και ως υποχρεώσεις της

μόνο τα στοιχεία εκείνα  που μπορούν να αποδοθούν σε χρηματικές μονάδες.

5. Αρχή της αντικειμενικότητας

Τα λογιστικά γεγονότα που καταχωρούνται πρέπει να προσδιορίζονται με αντικειμενικό

τρόπο και να γίνεται εύκολα η επαλήθευση τους. Όλες οι ενέργειες που πραγματοποιεί

μία επιχείρηση ανάλογα με τις δραστηριότητες της, δημιουργούν πράξεις οι οποίες

προκαλούν υποχρεώσεις και δικαιώματα. Συνεπώς θα πρέπει από την δράση και τις

υποχρεώσεις μίας επιχείρησης να αποδεικνύονται οι πράξεις της αντικειμενικά ως προς

το ύψος της αξίας τους. Οι πράξεις αυτές πρέπει να προσδιορίζονται όχι με προφορικές

συμφωνίες, αλλά με γραπτά παραστατικά στοιχεία. Τα παραστατικά αυτά πρέπει να

είναι αντικειμενικά και αξιόπιστα για να μπορούν , με ευκολία και χωρίς αμφισβήτηση

να επιβεβαιώσουν μία συναλλαγή.

6. Αρχή της συνέπειας και της συγκρισιμότητας των λογιστικών μεθόδων.

Για να είναι χρήσιμες οι λογιστικές πληροφορίες, θα πρέπει να είναι συγκρίσιμες

μεταξύ τους. Για να είναι συγκρίσιμες οι λογιστικές πληροφορίες μεταξύ τους πρέπει

να ακολουθούνται με συνέπεια οι λογιστικές μέθοδοι μέτρησης (απογραφής,

αποτίμησης, αποσβέσεων και κοστολόγησης). Γενικά μία επιχείρηση θα πρέπει να

χρησιμοποιεί τις ίδιες μεθόδους για κάθε περίοδο, έτσι ώστε μα μην αλλοιώνεται η

συνολική εικόνα της τελευταίας περιόδου. Η τήρηση της αρχής αυτής, δεν σημαίνει

πως δεν επιτρέπεται η υιοθέτηση μίας διαφορετικής μεθόδου μέτρησης από αυτή που

ήδη χρησιμοποιεί. Η αλλαγή αυτή μπορεί να γίνει, με την προϋπόθεση όμως να γίνει

από πριν η γνωστοποίηση αυτή στα αρμόδια όργανα τήρησης των λογιστικών κανόνων

μίας επιχείρησης.

7. Αρχή συσχέτισης των εσόδων – εξόδων
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Σύμφωνα με την αρχή αυτή θα πρέπει να υπάρχει συσχέτιση του χρόνου ανάλωσης του

εξόδου και της πραγματοποίησης του εσόδου, ώστε να μπορεί να γίνει ο σωστός

προσδιορισμός του αποτελέσματος που πραγματοποίησε μία επιχείρηση. Η καταγραφή

των εσόδων – εξόδων  θα πρέπει να γίνεται συστηματικά και με την ίδια λογιστική

τεχνική για κάθε διαχειριστική χρήση. Η αρχή της συσχέτισης υποδηλώνει την στενή

σχέση που υπάρχει μεταξύ των εξόδων που αναλώθηκαν και των εσόδων που

πραγματοποιήθηκαν.

8. Αρχή της συντηρητικότητας.

Η αρχή αυτή ορίζει ότι, στην περίπτωση που είναι δυνατοί περισσότεροι από ένας

λογιστικοί χειρισμοί, να επιλέγεται εκείνος που έχει την μικρότερη ευνοϊκή επίδραση

στην περιουσία των φορέων της οικονομικής μονάδας. Ο σκοπός της αρχής αυτής δεν

είναι η σκόπιμη μείωση της καθαρής περιουσίας της κάθε οικονομικής μονάδας με

σκοπό την αποφυγή διάφορων φορολογικών επιβαρύνσεων, αλλά να προστατεύσει την

περιουσία από μελλοντικούς κινδύνους και να εξασφαλίσει την βιωσιμότητά της.

9. Η Αρχή της πλήρους αποκάλυψης.

Η αρχή αυτή ονομάζεται και «αρχή της συνέπειας» ή «αρχή της απόλυτης σαφήνειας»,

επιβάλλει στην λογιστική να παρουσιάζει τις Οικονομικές Καταστάσεις με ευκρινή και

σαφή τρόπο, ώστε οι πληροφορίες που γνωστοποιούνται από αυτές να είναι ουσιώδεις

και σαφείς για να γίνονται κατανοητές και χρήσιμες. Η αρχή της πλήρους αποκάλυψης

αυξάνει την συγκρισιμότητα των οικονομικών καταστάσεων., από περίοδο σε περίοδο,

για κάθε οικονομική μονάδα ξεχωριστά, αλλά και για ομοειδείς οικονομικές μονάδες

μεταξύ τους.

10. Αρχή της καταχώρησης πραγματοποιημένων εσόδων

Σύμφωνα με την  συγκεκριμένη αρχή όλες οι επιχειρήσεις από την έναρξη λειτουργίας

τους μέχρι την διακοπή τους βρίσκονται σε συνεχόμενη κατάσταση εισροών και

εκροών αγαθών και υπηρεσιών. Το όφελος στις επιχειρήσεις προκύπτει από την θετική

διαφορά των εξόδων από τα έσοδά τους. Με την αρχή αυτή καθορίζεται τι είναι έσοδο

και πως αυτό μετριέται και πότε χρονικά το έσοδο πραγματοποιείται. Το έσοδο

πραγματοποιείται σε τρία στάδια:

1) Το στάδιο της συμφωνίας, προφορικά ή γραπτά,
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2) Το στάδιο της γέννησης της απαίτησης που δημιουργείται με την μεταβίβαση της

κυριότητας του αγαθού ή την πραγματοποίηση της υπηρεσίας,

3) Το στάδιο της είσπραξης της αξίας του αγαθού που πωλήθηκε ή της υπηρεσίας που

πραγματοποιήθηκε.

11. Αρχή της καταχώρησης βέβαιων εξόδων

Σύμφωνα με την αρχή αυτή ένα έξοδο αναγνωρίζεται μόνο όταν συνδέεται άμεσα ή

έμμεσα με την δημιουργία εσόδου. Δηλαδή το έξοδο πρέπει να είναι βέβαιο και να

αποδεικνύεται η ύπαρξή του με παραστατικά στοιχεία.

12. Αρχή της σταθερότητας της νομισματικής μονάδας

Με την αρχή αυτή θεωρούμε πως η νομισματική μονάδα, βάσει της οποίας γίνονται

όλες οι ενέργειές μας, δεν παρουσιάζει διάφορες μεταβολές αλλά παραμένει σταθερή.

Για να είναι αποδεκτές οι λογιστικές καταστάσεις πρέπει να εφαρμόζονται σταθερά και

να εκφράζονται με την ίδια μονάδα μέτρησης. Σε χρήμα εκφράζεται η υπόσταση και η

δραστηριότητα της οικονομικής μονάδας.

13. Αρχή του ιστορικού κόστους

Η αρχή του ιστορικού κόστους είναι μία από τις πιο σημαντικές στην Λογιστική επειδή

σε αυτήν στηρίζεται η σταθερότητα των Οικονομικών Καταστάσεων. Το κόστος είναι

το ποσό που επενδύθηκε σε χρήσιμα υλικά και άυλα αγαθά και υπηρεσίες που

απαιτούνται για την πραγματοποίηση  των σκοπών της επιχείρησης. Κάθε αγαθό που

αποκτιέται από την επιχείρηση, έχει συγκεκριμένη θέση, μέσα στο κύκλωμα

εκμετάλλευσής της και πρέπει να είναι κατάλληλο για να εξυπηρετεί τον προορισμό

του. Η συνολική αξία στην οποία αποκτιέται ένα αγαθό αποτελεί το ιστορικό του

κόστος.

14. Αρχή της ουσιαστικότητας των λογιστικών πληροφοριών

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις είναι συνοπτικές για να μπορεί ο τρίτοςενδιαφερόμ

ενος εύκολα να καταλαβαίνει την χρηματοοικονομική κατάσταση τηςεπιχείρησης.

Συνεπώς οι πληροφορίες οι οποίες θα περιλαμβάνονται στις ετήσιες οικονομικές

καταστάσεις θα πρέπει να είναι οι σημαντικότερες.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.
Ο όρος Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα δεν χρησιμοποιείται επίσημα στην Οικονομική

Επιστήμη, θα λέγαμε πως χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να αναφερθούμε στην

περιγραφή του συνόλου της λογιστικής και της φορολογικής νομοθεσίας, στους

κανόνες και αρχές που αναφέρονται στην τήρηση των λογιστικών βιβλίων, στον τρόπο

σύνταξης και στις πληροφορίες που εμφανίζονται στις Οικονομικές Καταστάσεις των

επιχειρήσεων.

Ξεκινώντας την ανάλυση μας μπορούμε να πούμε πως το βασικότερο Ελληνικό

Λογιστικό Πρότυπο είναι το Ε.Γ.Λ.Σ. του οποίου οι διατάξεις σε πολλά σημεία

εμφανίζουν ομοιότητα με τα αυτά των Δ.Π.Χ.Α.. Στην συνέχεια είναι ο νόμος της

λειτουργίας των Ανώνυμων Εταιριών (Ν.2190/1920), ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων

(ΚΒΣ-ΠΔ.186/1992), ο κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (Ν.2238/1994). Και

διάφορες  λοιπές φορολογίες.

2.1. Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο.
Το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο αποτελεί σύστημα κανόνων ταξινομήσεως των

λογιστικών μεγεθών, με την χρησιμοποίηση του οποίου σκοπείτε η τυποποίηση των

υπό των οικονομικών μονάδων της χώρας τηρούμενων λογαριασμών, η καθ' ενιαίο

τρόπο λειτουργία και συλλειτουργεία αυτών, η βάσει παραδεδεγμένων αρχών και

μεθόδων αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων, η σύνταξη και δημοσίευση

τυποποιημένων ισολογισμών, αποτελεσμάτων και λοιπών οικονομικών αποτελεσμάτων

και ο εν γένει σχεδιασμός της λογιστικής σε εθνική κλίμακα. Με  το σχεδιασμό και την

λογιστική τυποποίηση σε εθνική κλίμακα, επιδιώκεται η απλούστευση της λογιστικής

εργασίας και εξασφαλίζονται ομοιογενή, σαφή και σωστά στοιχεία πληροφοριών , οι

οποίες αφορούν την περιουσιακή διάρθρωση και την οικονομική κατάσταση των

οικονομικών μονάδων και διευκολύνουν έτσι τους αρμόδιους για έλεγχο και λήψη των

επιχειρηματικών αποφάσεων.

Στηρίχθηκε στη φιλοσοφία του γαλλικού μοντέλου, ενώ από το 2006 και έπειτα

τηρείται το σχέδιο των λογαριασμών, αλλά ακολουθούνται για τη σύνταξη των

οικονομικών καταστάσεων οι λογιστικές πρακτικές των Διεθνών Προτύπων

Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. Θα πρέπει να αναφερθεί το γεγονός ότι οι
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λογιστικοί υπολογισμοί δεν ταυτίζονται πάντα με τις φορολογικές απαιτήσεις του

κράτους, συνεπώς θα πρέπει να τηρείται το σχέδιο λογαριασμών του Ε.Γ.Λ.Σ, οι

λογιστικές πρακτικές των Δ.Π.Χ.Π για τις οικονομικές καταστάσεις και οι φορολογικοί

υπολογισμοί που επιτάσσει ο εμπορικός κώδικας και η ελληνική νομολογία των

εταιριών για την καταβολή των φόρων. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι η ανάλυση

πολλών περαιτέρω βαθμίδων λογαριασμών είναι ενδεικτική και υπάρχουν κενοί

λογαριασμοί για τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης.

2.1.1. Νομοθετική καθιέρωση του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου και η

εφαρμογή του στην Ελλάδα.

Ο θεσμός του Ε.Γ.Λ.Σ καθιερώθηκε αρχικά με τον νόμο 1048/80. Οι διατάξεις του

συγκεκριμένου νόμου αυτού ορίζουν την έννοια, το σκοπό και τα πλαίσια του θεσμού.

Με τον νόμο αυτό εξουσιοδοτούνται οι Υπουργοί Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών

και Εμπορίου να ορίζουν με Προεδρικά Διατάγματα, την έννοια και το περιεχόμενο του

θεσμού του Ε.Γ.Λ.Σ.

Αρχική ημερομηνία έναρξης της προαιρετικής εφαρμογής του Ε.Γ.Λ.Σ ορίστηκε η 1η

Ιανουαρίου 1982. Στην συνέχεια το Προεδρικό Διάταγμα τροποποιείται και

συμπληρώνεται από το Προεδρικό Διάταγμα 502/84 και το 186/86. Με την  έκδοση της

4ης οδηγίας τα κράτη-μέλη υποχρεώνονται να συντάσσουν με ομοιομορφία τις

Οικονομικές Καταστάσεις τους. Προηγούμενες οδηγίες 1η και 2η , είχαν προκαλέσει τις

τροποποιήσεις και προσαρμογές των βασικών διατάξεων των νομοθετικών πλαισίων

των οικονομικών μονάδων. Έτσι ο νόμος 2190/20 που αφορά την ίδρυση και

λειτουργία των Α.Ε., τροποποιήθηκε από τα Προεδρικά Διατάγματα 409/86 και 498/87,

ενώ ο νόμος 3190/55 που αφορά την ίδρυση και λειτουργία των Ε.Π.Ε. τροποποιήθηκε

με το Προεδρικό Διάταγμα 419/86. Με τις τροποποιήσεις αυτές οι Α.Ε. και Ε.Π.Ε.

υποχρεώθηκαν να συντάσσουν τις οικονομικές καταστάσεις τους, σύμφωνα με τις

αρχές και υποδείξεις του Ε.Γ.Λ.Σ, το οποίο είναι πλήρως εναρμονισμένο με την 4η

οδηγία της Ε.Ο.Κ.

Με τον Ν. 1882/90 (άρθρο 7 ) το Ε.Γ.Λ.Σ. τέθηκε σε υποχρεωτική εφαρμογή από τις

εταιρίες που ελέγχονται από τους Ορκωτούς Ελεγκτές με το Προεδρικό Διάταγμα

186/1992 (Κ.Β.Σ.) η υποχρεωτική εφαρμογή επεκτάθηκε σε όλους τους επιτηδευματίες
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που τηρούσαν Γ’ κατηγορίας βιβλία υποχρεωτικά ή προαιρετικά. Από 1/1/1993 αυτοί

υποχρεούνται να εφαρμόζουν το Ε.Γ.Λ.Σ. ως προς την ονοματολογία και το

περιεχόμενο των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων  λογαριασμών.

Κατά την διάρκεια της σύνταξης του Ε.Γ.Λ.Σ. ελήφθηκαν υπόψη τα γνωστότερα

Λογιστικά σχέδια. Εκείνο όμως που χρησιμοποιήθηκε σαν πρότυπο του Ε.Γ.Λ.Σ. ήταν

το Γαλλικό Λογιστικό Σχέδιο, το οποίο θεωρείται από τα καλύτερα επιστημονικά

θεμελιωμένα και εύκολο στην εφαρμογή του.

2.1.2. Σκοπός του Ε.Γ.Λ.Σ.

Μπορούμε να πούμε πως το Ε.Γ.Λ.Σ. αποτελεί ένα σύστημα κανόνων ταξινόμησης των

λογιστικών μεγεθών, δια του οποίου σκοπείτε η τυποποίηση των υπό των οικονομικών

μονάδων της χώρας τηρούμενων λογαριασμών .Η τυποποίηση της λογιστικής εργασίας

έχει ιδιαίτερη σημασία πρώτα για την επιχείρηση, δεύτερο για την ιδιωτική οικονομία

και γιατί δημόσια οικονομία.

Γενικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι με το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο

επιδιώκεται ο ομοιόμορφος τρόπος λογιστικού χειρισμού των συναλλαγών, η αληθής

και ομοιόμορφη απεικόνιση της οικονομικής καταστάσεως και της περιουσιακής

διαρθρώσεως των οικονομικών μονάδων, η ορθή εκτίμηση της πιστοληπτικής

ικανότητος αυτών, η διευκόλυνση των συναλλασσομένων και του επενδυτικού κοινού

και στην κατανόηση των δημοσιευομένων ισολογισμών, λογαριασμών αποτελεσμάτων

και λοιπών οικονομικών καταστάσεων, η άντληση πάσης φύσεως αξιόπιστων

πληροφοριών εννοιολογικός τυποποιημένου περιεχομένου προς αξιοποίηση, τόσον υπό

αυτών τούτων των οικονομικών μονάδων, όσον και υπό των αρμοδίων κρατικών

υπηρεσιών, ως και υπό των επαγγελματικών οργανώσεων, η απλούστευση και

διευκόλυνση των πάσης φύσεως ελέγχων, η εκ της λογιστικής τυποποιήσεως αύξηση

της παραγωγικότητας, η ανύψωση της στάθμης του λογιστικού επαγγέλματος.

2.1.3. Αρχές του Ε.Γ.Λ.Σ.

Αρχή της αυτονομίας

Συμφωνά με την αρχή της αυτονομίας το σχέδιο των λογαριασμών κατανέμεται σε τρία

μέρη, όπου το κάθε ένα αποτελεί ιδιαίτερο ανεξάρτητο κύκλωμα. Οι λογαριασμοί του

κάθε μέρους συνδέονται και συλλειτουργούν μεταξύ τους, χωρίς να επηρεάζουν
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λογιστικά τους λογαριασμούς των άλλων μερών. Με την αρχή της αυτονομίας η

Αναλυτική Λογιστική λειτουργεί ανεξάρτητα από την Γενική Λογιστική σε

λογαριασμούς που αναπτύσσονται στην ομάδα 9, συνδέονται και σε συλλειτουργούν

μεταξύ τους σε ανεξάρτητο λογιστικό κύκλωμα. Η αυτονομία της Αναλυτικής

Λογιστικής Εκμεταλλεύσεως εξασφαλίζεται με διάμεσους-αντικριζόμενους

λογαριασμούς οι οποίοι ανοίγονται και λειτουργούν στην ομάδα 9. Οι λογαριασμοί

ουσίας της Γενικής Λογιστικής που αναπτύσσονται στις ομάδες 1-8, λειτουργούν σε

ανεξάρτητο λογιστικό κύκλωμα.

Αρχή της κατ’ είδος συγκέντρωσης των αποθεμάτων, εσόδων και εξόδων

Με την αρχή αυτή οι λογαριασμοί των αποθεμάτων (ομάδα 2), εξόδων(ομάδα 6),

εσόδων (ομάδα 7) και εκτάκτων και ανόργανων αποτελεσμάτων (ομάδα 8) ανοίγονται

και λειτουργούν με κριτήριο το είδος και όχι τον προορισμό για τον οποίο

πραγματοποιούνται οι αντίστοιχες αγορές αποθεμάτων και τα αντίστοιχα έσοδα και

έξοδα. Τα υπόλοιπα των παραπάνω λογαριασμών στο τέλος κάθε χρήσης μεταφέρονται

κατ’ είδος στο λογαριασμό γενικής εκμετάλλευσης, για τον καθορισμό του

αποτελέσματος της γενικής εκμετάλλευσης ( ομάδες 2, 6, 7), ή στα αποτελέσματα

χρήσης (ομάδα 8).

Αρχή της κατάρτισης του λογαριασμού της Γενικής Εκμετάλλευσης με λογιστικές

εγγραφές.

Ο λογαριασμός της Γενικής Εκμετάλλευσης καταρτίζεται ύστερα από μεταφορά

σ’αυτόν της αξίας των αποθεμάτων, των οργανικών εξόδων και οργανικών εσόδων κατ’

είδος. Η ανάλυση του λογαριασμού της Γενικής Εκμετάλλευσης δίνει την συνολική

κίνηση των λογαριασμών κυκλοφορίας ή εκμετάλλευσης της επιχείρησης.

2.1.4. Περιεχόμενο του Ε.Γ.Λ.Σ.

Το Ε.Γ.Λ.Σ. αποτελείται από έξι μέρη:

Μέρος 1ο Βασικές Αρχές του Ε.Γ.Λ.Σ. – Διόρθωση του Σχεδίου Λογαριασμών:

Αυτό το μέρος αναλύει τις βασικές αρχές στις οποίες στηρίζεται το Ε.Γ.Λ.Σ. και πως

είναι  διαρθρωμένο το Σχέδιο Λογαριασμών.

Μέρος 2ο Γενική Λογιστική:
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Περιέχει το σχέδιο των λογαριασμών της γενικής λογιστικής και οδηγίες για την

λειτουργία και την συνδεσμολογία των λογαριασμών αυτών με διευκρινίσεις στην

ορολογία και το περιεχόμενο τους. Η Γενική Λογιστική περιλαμβάνει τις ομάδες

λογαριασμών 1 έως και 8.

Μέρος 3ο Λογαριασμοί Τάξεως:

Περιλαμβάνει τους λογαριασμούς που ανήκουν στην ομάδα 10 και εμφανίζουν

αλλότρια περιουσιακά στοιχεία, απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις, στοιχεία

από λαμβανόμενες ή παρεχόμενες εγγυήσεις  εμπράγματες ή άλλου είδους ασφάλειες.

Ακόμα μπορεί να περιλαμβάνει και λογαριασμούς, που παρέχουν διάφορα στατιστικά

στοιχεία και άλλες πληροφορίες. Οι λογαριασμοί τάξεως λειτουργούν, ως γνωστόν,

κατά ζεύγη.

Μέρος 4ο Οικονομικές Καταστάσεις – Αριθμοδείκτες:

Το περιεχόμενο σε αυτό το μέρος περιλαμβάνει τους κανόνες κατάρτισης των

οικονομικών καταστάσεων του Ισολογισμού, του λογαριασμού Αποτελεσμάτων

Χρήσεως, τον Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων και της Γενικής Εκμετάλλευσης.

Επίσης σε αυτό το μέρος περιλαμβάνεται και η ανάλυση των αριθμοδεικτών.

Μέρος 5ο Αναλυτική Λογιστική Εκμεταλλεύσεως:

Στην ομάδα αυτή, την 9η, περιλαμβάνονται οι λογαριασμοί, που μας δίνουν την

ομαδοποίηση των εξόδων, για τα κέντρα κόστους, για την εξαγωγή του κόστους των

παραγόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών. Η ομάδα των λογαριασμών κόστους μπορεί να

λειτουργήσει εντελώς αυτόνομα, δηλαδή χωρίς να είναι συνδεδεμένη οργανικά με τους

λογαριασμούς των άλλων ομάδων.

Μέρος 6ο Παράρτημα της Αναλυτικής Λογιστικής Εκμεταλλεύσεως:

Το τελευταίο μέρος του περιεχόμενου του Ε.Γ.Λ.Σ. αποτελείται από τρία μέρη:

1) Πρόγραμμα Δράσεως : Γίνεται η ανάλυση για το πως μία επιχείρηση θα σχεδιάσει,

προγραμματίσει και προϋπολογίσει την δράση της.

2) Πρότυπη Κοστολόγηση : Περιλαμβάνει την έννοια, τους σκοπούς και την διαδικασία

εφαρμογής του συστήματος της πρότυπης κοστολόγησης.

3) Προϋπολογιστικός Έλεγχος : Αυτό το μέρος περιλαμβάνει την έννοια και τους

σκοπούς του προϋπολογιστικού ελέγχου καθώς και την τεχνική εφαρμογής του από

τις επιχειρήσεις.
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2.2. Περιγραφή του Κώδικα Βιβλίων & Στοιχείων.
Ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ-Code for Books and Records) είναι

νομοθέτημα που ρυθμίζει τις οικονομικές σχέσεις των επαγγελματιών, ορίζεται δε με το

Π.Δ.186/1992, όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α 84. Είναι επινόημα ελληνικό, καθώς

στις άλλες χώρες τα θέματα που πραγματεύεται ο κώδικας αυτός ρυθμίζονται

μηχανογραφικά και αυτόματα. Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν ολοκληρωμένα

μηχανογραφικά συστήματα και γι' αυτό ο Κώδικας αυτός ακολουθείται για τη σωστή

τήρηση των βιβλίων ώστε να υπάρχει συμμόρφωση με τη φορολογική νομοθεσία,

καθώς επίσης και σωστή έκδοση των στοιχείων (τιμολογίων, αποδείξεων κλπ.).Με το

Προεδρικό Διάταγμα ορίζονται οι υποχρεώσεις και δικαιώματα των επιτηδευματιών

σχετικά με την τήρηση των βιβλίων, έκδοση στοιχείων και την εκταμίευση δεδομένων,

ώστε να διασφαλίζονται οι συναλλαγές και να εκπληρώνονται οι υποχρεώσεις τους.

2.2.1. Υπόχρεοι σε τήρηση Βιβλίων και Στοιχείων.

 Κάθε ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή κοινωνία του Αστικού

Κώδικα,  που ασκεί  δραστηριότητα στην ελληνική επικράτεια και  αποβλέπει στην

απόκτηση εισοδήματος από εµπορική ή βιοµηχανική ή βιοτεχνική ή γεωργική

επιχείρηση ή από ελευθέριο επάγγελµα  ή από οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση, καθώς

και οι αστικές κερδοσκοπικές ή µη εταιρείες, αναφερόµενο στο εξής µε τον όρο

«επιτηδευµατίας», τηρεί, εκδίδει, παρέχει, ζητά, λαµβάνει, υποβάλλει, διαφυλάσσει

τα βιβλία, τα στοιχεία, τις καταστάσεις και κάθε άλλο µέσο σχετικό µε την τήρηση

βιβλίων  και την έκδοση στοιχείων  που ορίζονται από τον Κώδικα αυτό, κατά

περίπτωση.

 Το Δημόσιο και κάθε άλλο πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ξένες

αποστολές και διεθνείς οργανισμοί, τηρούν στοιχεία, αλλά όχι βιβλία. Αν όμως

ενεργεί πράξεις που υπάγονται στο καθεστώς Φ.Π.Α ή σε φόρο εισοδήματος,

θεωρείται επιτηδευματίας και τηρεί βιβλία και στοιχεία για την συγκεκριμένη

δραστηριότητα.

Απαλλάσσονται:

 Απαλλάσσονται από την τήρηση βασικών βιβλίων ανεξάρτητα από το ύψος των

ακαθάριστων εσόδων, οι πράκτορες κρατικών λαχείων και παιγνίων (ΠΡΟΠΟ.



19

ΛΟΤΤΟ και συναφή) καθώς επίσης και υποπράκτορες εφημερίδων και περιοδικών

(Π.Δ.134/1996, άρθρο 2& 3α)

 Δεν υποχρεούνται να τηρούν τις διατάξεις του Κώδικα οι μισθωτοί (υπάλληλοι-

εργάτες) και όσα φυσικά πρόσωπα χαρακτηρίζονται ως μικροεπιτηδευματίες

Πρόκειται για όσους στην προηγούμενη χρήση πραγματοποίησαν ακαθάριστα

έσοδα:α) μέχρι 9.000 € από πώληση αγαθών επεξεργασμ ένων ή όχι, β)μέχρι 4.000€

από παροχή υπηρεσιών, γ)μέχρι 9.000 € συνολικά από πώληση επεξεργασμένων ή

μη αγαθών και παροχή υπηρεσιών, εφόσον τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών δεν

υπερβαίνουν τα 4.000€.

 ∆εν υποχρεούνται στην τήρηση βιβλίων και στην έκδοση στοιχείων, µε εξαίρεση το

δελτίο αποστολής, στις περιπτώσεις που ρητά ορίζεται από τον Κώδικα αυτόν, οι

αγρότες και οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις εφόσον δεν έχουν ενταχθεί στο κανονικό

καθεστώς του νόµου.

2.2.2. Κατηγορίες Βιβλίων Επιτηδευματιών.

Πρώτη ( Αγορών) μέχρι και 100.000 € εντάσσονται:

1) Περιπτεράς (κιόσκι εγκατεστημένο σε πλατεία ή πεζοδρόμιο),

2) Αποκλειστικά λιανοπωλητής αγαθών πρωτογενούς παραγωγής,

3) Πρατηριούχος βενζίνης.

Δεύτερη (Εσόδων-Εξόδων) από 100.001 € μέχρι  και 1.000.000. € εντάσσονται:

1) Επιτηδευματίας του οποίου τα καθαρά έσοδα προσδιορίζονται κατ’ ειδικό τρόπο στη

φορολογία εισοδήματος,

2) Πράκτορας εφημερίδων και περιοδικών,

3) Πρατηριούχος έμπορος πετρελαίου,

4) Οι δικηγορικές εταιρίες του Π.Δ. 518/1989

5) Πρατηριούχος χονδρικής πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων.

Τρίτη (Διπλογραφία) άνω των 1.000.000. € εντάσσονται:

Οι ελληνικές και ξένες Α.Ε., ΕΠΕ καθώς και οι κοινοπραξίες. Επίσης εντάσσονται:

1) Δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις κερδοσκοπικού χαρακτήρα,

2) Συνεταιρισμοί που έχουν συσταθεί νόμιμα και οι ενώσεις τους,
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3) Αλλοδαπές επιχειρήσεις , καθώς και κάθε είδους αλλοδαποί οργανισμοί που

αποβλέπουν στην απόκτηση οικονομικών ωφελημάτων.

2.3. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος.
Ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, ο οποίος έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις

διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 76 του Συντάγματος, από την ειδική

επιτροπή που συγκροτήθηκε, κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων των άρθρων 105 του

ν.1892/ 1990 (ΦΕΚ 101 Α) και 34 του ν.1914/1990(ΦΕΚ 178 Α'), με την1156657/0006

από 31 Δεκεμβρίου 1993 (ΦΕΚ 13 Β' 1994) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

2.3.1. Αντικείμενο και υποκείμενο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

Σε φόρο για το  εισόδημά του υπόκειται κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο έχει την

κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα. Σε φόρο για το εισόδημα που

προκύπτει στην Ελλάδα υπόκειται κάθε φυσικό πρόσωπο, ανεξάρτητα από τον τόπο

κατοικίας του ή της συνήθους διαμονής του. Ως συνήθης θεωρείται η διαμονή στην

Ελλάδα η οποία υπερβαίνει τις εκατόν ογδόντα τρεις ημέρες συνολικά μέσα στο ίδιο

ημερολογιακό έτος. Η διαμονή τεκμαίρεται ως συνήθης, εκτός αν ο φορολογούμενος

αποδείξει διαφορετικά. Κάθε φυσικό πρόσωπο που υπηρετεί στην αλλοδαπή, αν:α)

είναι λειτουργός ή συνδέεται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας δημόσιου ή ιδιωτικού

δικαίου με φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 1Β του ν.

2362/1995, που έχει προστεθεί με το άρθρο 2 του ν. 3871/2010 ή β) συνδέεται με

οποιαδήποτε σχέση εργασίας δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου με θεσμικό όργανο της

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Διεθνή Οργανισμό και είχε κατά το χρόνο της εισόδου του στην

υπηρεσία του θεσμικού οργάνου της Ε.Ε. ή του Διεθνούς Οργανισμού την κατοικία ή

τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα, θεωρείται ότι συνεχίζει να έχει την κατοικία του

στην Ελλάδα.

Ομοίως, θεωρούνται ότι έχουν την κατοικία τους στην Ελλάδα και τα μέλη της

οικογένειας που το βαρύνουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7, εκτός αν έχουν

την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή τους σε κράτος στο οποίο υπόκεινται σε φόρο για το

παγκόσμιο εισόδημά τους και το κράτος αυτό δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο των
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κρατών που περιέχεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 51Α.Στο φόρο εισοδήματος

υπόκειται και η σχολιάζουσα κληρονομιά, δηλαδή το συνολικό εισόδημα που

προκύπτει από το χρονικό σημείο του θανάτου του κληρονομούμενου μέχρι του χρόνου

αποδοχής της κληρονομιάς από τους κληρονόμους. Στο φόρο επίσης υπόκειται οι

ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρίες, οι κοινωνίες αστικού δικαίου, οι αστικές

εταιρίες και οι κοινοπραξίες του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ.

Η χρονική διάρκεια του οικονομικού έτους αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει

την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου ημερολογιακού έτους. Ο Κώδικας Φορολογίας

Εισοδήματος έχει ως γενικό αντικείμενο την επιβολή φόρου στο εισόδημα, το οποίο

μπορεί να προέρχεται από διάφορες πηγές. Περιγράφει επίσης τον τρόπο

προσδιορισμού του εισοδήματος.

2.4. Νόμος 2190/1920 ( Περί Ανώνυμων Εταιριών).
Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.) είναι κεφαλαιουχική εταιρία της οποίας το κεφάλαιο της

είναι διαιρεμένο σε μετοχές. Το νομικό της πλαίσιο διαμορφώθηκε από τον

κωδικοποιημένο νόμο 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών». Στις Α.Ε. το εταιρικό

κεφάλαιο διαιρείται σε ίσα μέρη, τις μετοχές, οι οποίες είναι ανώνυμες ή ονομαστικές,

και μεταβιβάζονται ελεύθερα, εκτός αν το καταστατικό υποβάλλει το μεταβιβαστό σε

ορισμένους περιορισμούς («δεσμευμένες μετοχές»). Κάθε μέτοχος ευθύνεται μέχρι και

το ποσό της εισφοράς του.

2.4.1. Ορισμός - Πεδίο εφαρμογής.

Η ανώνυμη εταιρία είναι κεφαλαιουχική εταιρία με νομική προσωπικότητα, για τα χρέη

της οποίας ευθύνεται μόνο η ίδια με την περιουσία της, Κάθε ανώνυμη εταιρία είναι

εμπορική, έστω κι αν ο σκοπός της δεν είναι η άσκηση εμπορικής επιχείρησης. Με την

επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων ρυθμίσεων, ο νόμος αυτός εφαρμόζεται τόσο σε

ανώνυμες εταιρίες  με μετοχές που δεν είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο, τόσο σε

ανώνυμες εταιρίες με μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο. Όπου στο νόμο αυτό

γίνεται αναφορά α) σε χρηματιστήριο, νοούνται αντίστοιχα η ρυθμιζόμενη αγορά

κράτους – μέλους κατά την έννοια της περίπτωσης 14 της παραγράφου 1του άρθρου 4
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της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για τις αγορές

χρηματοπιστωτικών μέσων (Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

L145/1/30.4.2004) και όσον αφορά την Ελλάδα, η οργανωμένη αγορά κατά την έννοια

της παραγράφου 10 του άρθρου 2 του ν.3606/2007 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών

μέσων και άλλες διατάξεις ΦΕΚ 195 Α'), β) σε μετοχές ή άλλες κινητές αξίες

εισηγμένες σε χρηματιστήριο ή απλώς εισηγμένες, νοούνται οι μετοχές ή οι κινητές

αξίες που είναι εισηγμένες για διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη ή οργανωμένη αγορά,

σε ηλεκτρονικά μέσα, νοούνται τρόποι ηλεκτρονικής επικοινωνίας, όπως το διαδίκτυο ή

άλλο δημόσιο ή ιδιωτικό δίκτυο, οι οποίοι επιτρέπουν την ευχερή διασφάλιση της

ταυτότητος των χρηστών και την ασφάλεια της επικοινωνίας.

Η ανώνυμη εταιρεία μπορεί να ιδρυθεί από ένα ή περισσότερα πρόσωπα ή να καταστεί

μονοπρόσωπη με τη συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα μόνο πρόσωπο. Η ίδρυση

ανώνυμης εταιρείας ως μονοπρόσωπης ή η συγκέντρωση όλων των μετοχών της σε ένα

μόνο πρόσωπο, καθώς και τα στοιχειακού μοναδικού μετόχου της, υπόκεινται στις

διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β.

2.4.2. Περιεχόμενο καταστατικού της Α.Ε.

Το Καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας πρέπει να περιέχει διατάξεις:

 Για την εταιρική επωνυμία και το σκοπό της εταιρείας.

 Για την έδρα της εταιρείας.

 Για την διάρκειά της.

 Για το ύψος και τον τρόπο καταβολής του εταιρικού κεφαλαίου.

 Για το είδος των μετοχών , καθώς και για τον αριθμό, την ονομαστική αξία και την

έκδοσή τους.

 Για τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, εάν υπάρχουν περισσότερες

κατηγορίες μετοχών.

 Για τη μετατροπή ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες, ή ανωνύμων σε ονομαστικές.

 Για τη σύγκληση, τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες του

Διοικητικού Συμβουλίου.
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 Για τη σύγκληση, τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες των Γενικών

Συνελεύσεων.

 Για τους ελεγκτές.

 Για τα δικαιώματα των μετόχων.

 Για τον ισολογισμό και τη διάθεση των κερδών.

 Για τη λύση της εταιρίας και την εκκαθάριση της περιουσίας της.

Το καταστατικό δεν απαιτείται να περιέχει διατάξεις, έστω κι αν αναφέρονται στα

θέματα της παραγράφου 1, εφόσον αποτελούν απλώς επανάληψη ισχυουσών διατάξεων

του νόμου, εκτός αν εισάγεται επιτρεπτή παρέκκλιση από αυτές.

Το καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας πρέπει να αναφέρει επίσης:

 Τα ατομικά στοιχεία των φυσικών ή νομικών προσώπων που υπέγραψαν το

Καταστατικό της εταιρείας ή στο όνομα και για λογαριασμό των οποίων έχει

υπογραφεί το Καταστατικό αυτό,

 Το συνολικό ποσό, τουλάχιστον κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών που

απαιτήθηκαν για τη σύσταση της εταιρίας και βαρύνουν αυτή.

Οι ιδρυτές είναι υπεύθυνοι για την αποκατάσταση της ζημίας που υπέστη η εταιρεία ή

οι καλόπιστοι τρίτοι, μέτοχοι ή μη, από τυχόν παράλειψη υποχρεωτικής διάταξης του

καταστατικού ή ανακριβείς πληροφορίες που δόθηκαν κατά την εγγραφή στο κεφάλαιο

ή περιλήφθηκαν στο καταστατικό, από τη μη τήρηση των διατάξεων που αφορούν την

εκτίμηση και την καταβολή των εισφορών, καθώς και από την τυχόν κήρυξη της

ακυρότητας της εταιρείας, εάν γνώριζαν ή όφειλαν να γνωρίζουν τις σχετικές

πλημμέλειες. Η αξίωση αποζημίωσης του προηγούμενου εδαφίου παραγράφεται μετά

την παρέλευση πέντε ετών από την ίδρυση της εταιρείας.

2.4.3. Όργανα της Α.Ε.

Το ανώτατο όργανο της Α.Ε. είναι η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), στην οποία

λαμβάνονται όλες οι μεγάλες αποφάσεις. Την Γενική Συνέλευση απαρτίζουν οι μέτοχοι
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της εταιρείας. Οι συνελεύσεις είναι έκτακτες και τακτικές. Τακτική Γενική Συνέλευση

γίνεται τουλάχιστον μία φορά το έτος. Κάθε μετοχή αποτελεί μία ψήφο και καθένας

έχει δικαίωμα να ψηφίσει ή και να ψηφιστεί. Στις Γενικές Συνελεύσεις γίνεται η

ψηφοφορία για τη σύνθεση του επόμενου Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζονται τα

καθήκοντα του, λαμβάνονται αποφάσεις για σημαντικά ζητήματα όπως ο καθορισμός

της μακροχρόνιας πολιτικής της εταιρείας και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που

πέτυχε η εταιρεία την προηγούμενη χρήση και εγκρίνεται ο ισολογισμός της. Τέλος

οποιαδήποτε αλλαγή στο καταστατικό της εταιρείας πρέπει να αποφασιστεί από Γενική

Συνέλευση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) αποτελείται από τα μέλη που ψηφίστηκαν στην

Γενική Συνέλευση και έχει το καθήκον της επίβλεψης της εταιρείας και της χάραξης

πολιτικής και στρατηγικής αυτής. Έτσι το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει για πολύ

σημαντικά ζητήματα και παρακολουθεί την πορεία της εταιρείας στην αγορά. Το

Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον Πρόεδρό του, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τον

συντονισμό των εργασιών του, καθώς και τον "Διευθύνοντα Σύμβουλο", ο οποίος ασκεί

την διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας. Ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος

μπορεί να είναι συχνά το ίδιο πρόσωπο, ενώ μπορεί να οριστούν περισσότεροι από ένας

Διευθύνοντες Σύμβουλοι. Σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κ.Δ. 2190/1920 η θητεία των

μελών του Δ.Σ. δεν μπορεί ναι είναι μεγαλύτερη των έξι ετών και ο αριθμός των μελών

δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

2.5.Λοιπές Φορολογίες.

2.5.1. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας.

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας είναι ένας έμμεσος γενικός φόρος κατανάλωσης ο

οποίος επιβαρύνει την συνολική δαπάνη του καταναλωτή για την αγορά αγαθών και την

λήψη υπηρεσιών.

Σήμερα ο ΦΠΑ ορίζεται από το Νόμο υπ'αριθμόν 2859 του 2000 (σύμφωνα με την πιο

πρόσφατη αναθεώρησή του) επίσης ως είδος έμμεσου φόρου που επιβάλλεται

στις συναλλαγές σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια εκτός από την περιοχή
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του Αγίου Όρους και των υπαγομένων σ΄αυτό. Καθιερώθηκε στην Ελλάδα την 1η

Ιανουαρίου του 1987.

Αντικείμενο του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας είναι:

 Παράδοση αγαθών,

 Παροχή υπηρεσιών,

 Εισαγωγή αγαθών από τρίτες χώρες,

 Ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών.

Υποκείμενα στο φόρο είναι τα εξής πρόσωπα:

 Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, ή ένωση προσώπων, εφόσον

ασκεί κατά τρόπο ανεξάρτητο οικονομική δραστηριότητα.

 Το Ελληνικό Δημόσιο, οι Δήμοι, οι Κοινότητες και τα λοιπά Νομικά πρόσωπα

Δημόσιου δικαίου.

 τηλεπικοινωνίες

 διανομή αερίου, ηλεκτρισμού, θερμικής ενέργειας

 μεταφορά αγαθών

 παροχή λιμενικών και αερολιμενικών υπηρεσιών

 μεταφορά προσώπων

 παράδοση καινούργιων αγαθών που κατασκευάστηκαν για πώληση

 εργασίες γεωργικών μεσολαβητικών οργανισμών για αγροτικά προϊόντα, οι οποίες

πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους κανονισμούς που καθορίζουν την κοινή

οργάνωση της αγοράς των προϊόντων αυτών

 εκμετάλλευση πανηγυριών(τοπικών εορτών) και εκθέσεων εμπορικού χαρακτήρα

 εναποθήκευση

 δραστηριότητες εμπορικών διαφημιστικών γραφείων

 δραστηριότητες πρακτορείων ταξιδιών

 εργασίες λεσχών και κυλικείων επιχειρήσεων, πρατηρίων και παρόμοιων

καταστημάτων

 δραστηριότητες οργανισμών ραδιοφώνου και τηλεόρασης εμπορικού χαρακτήρα

Μη υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα είναι:
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 μισθωτοί και λοιπά φυσικά πρόσωπα, που συνδέονται με τον εργοδότη τους με

σύμβαση εργασίας,

 Το Ελληνικό Δημόσιο, οι Δήμοι, οι Κοινότητες και τα λοιπά Νομικά πρόσωπα

Δημόσιου δικαίου, για τις πράξεις  παράδοσης αγαθών και παροχής υπηρεσιών που

ενεργούν κατά την εκπλήρωση , των αποστολών τους. Δηλαδή εξαιρούνται για τις

πράξεις κατά τις οποίες ενεργούν ως δημόσια εξουσία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο Δομή και Περιεχόμενο των Οικονομικών Καταστάσεων.

3.1. Ισολογισμός
3.1.1. Έννοια και ορισμός Ισολογισμού.

Ο Ισολογισμός είναι μία λογιστική κατάσταση η οποία εμφανίζει σε μία συγκεκριμένη

χρονική στιγμή, με βάση τις παραδεκτές λογιστικές αρχές, συνοπτικά κατά είδος και

αξία τα περιουσιακά στοιχεία και της υποχρεώσεις μίας επιχείρησης, τα οποία είναι

αποτιμημένα με το ίδιο νόμισμα.

Ο Ισολογισμός συνιστά την οικονομική φωτογραφία της οικονομικής μονάδας σε μία

ορισμένη χρονική στιγμή. Παρουσιάζει την οικονομική θέση και διάρθρωση της

επιχείρησης στη γενική διάταξη Ενεργητικό=Πηγές Ενεργητικού ( υποχρεώσεις + ίδια

κεφάλαια).

Ο Ισολογισμός συντάσσεται μέσα σε τρεις μήνες ή εάν πρόκειται για Α.Ε. ή

συνεταιρισμό σε τέσσερεις μήνες. Για αλλοδαπές επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις που

εκμεταλλεύονται παντοπόρα πλοία, η σύνταξη του Ισολογισμού γίνεται μέσα σε έξι

μήνες από την λήξη της διαχειριστικής χρήσεως και λέγεται τελικός Ισολογισμός της

χρήσεως που κλίνει και αρχικός Ισολογισμός της χρήσεως όταν ανοίγει.

3.1.2. Χαρακτηριστικά Ισολογισμού.

Για να είναι ένας Ισολογισμός πλήρης και να παρέχει σαφείς πληροφορίες θα πρέπει να

διακρίνεται από:

 Ειλικρίνεια,

 Σαφήνεια,

 Ακρίβεια,
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 Συνέπεια,

 Συγκρισιμότητα.

Για να ισχύουν  αυτά που αναφέραμε, ένας Ισολογισμός πρέπει να έχει :

 Να προκύπτει από ειλικρινή απογραφή και αποτίμηση,

 Η ονοματολογία όλων των περιουσιακών στοιχείων να είναι σαφής,

 Η κατάταξη των περιουσιακών στοιχείων να γίνεται κατά ομοειδείς κατηγορίες,

 Να μην συμψηφίζονται ανόμοια περιουσιακά στοιχεία,

 Να δημοσιεύεται μαζί με την ανάλυση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως

και τον πίνακα διάθεσης κερδών, καθώς και με απαραίτητες επεξηγηματικές

σημειώσεις.

3.1.3. Ονομασίες Ισολογισμού.

Ισολογισμός Ιδρύσεως:

Είναι ο Ισολογισμός που συντάσσεται με την έναρξη της λειτουργίας μίας επιχείρησης.

Ισολογισμός Διαχειριστικής Χρήσεως:

Είναι ο Ισολογισμός που συντάσσεται κάθε 12 μήνες εκτός από τον Ισολογισμό της

πρώτης διαχειριστικής χρήσεως, που μπορεί να συνταχθεί σύμφωνα με τον νόμο, μέσα

σε 24 μήνες.

Ισολογισμός Συγχωνεύσεως ή Μετατροπής:

Είναι ο Ισολογισμός που συντάσσεται κατά την διάρκεια μίας συγχώνευσης.

Ισολογισμός Διαλύσεως και Εκκαθαρίσεως:

Συντάσσεται όταν μία επιχείρηση πρόκειται να κάνει παύση των εργασιών της.

Πληροφοριακός Ισολογισμός:

Είναι αυτός που συντάσσεται για πληροφοριακούς λόγους ,συνήθως κατά την διάρκεια

της χρήσεως.

3.1.4. Είδη-Μορφές Ισολογισμού.

Θετικός ή Ενεργητικός Ισολογισμός

Υπάρχει όταν το Ενεργητικό είναι μεγαλύτερο από το Παθητικό Ε > Π, τότε η Καθαρή

Θέση είναι θετική και λέγεται Καθαρή Περιουσία. Στην περίπτωση αυτή έχουμε
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αριθμητική σχέση: Ε + Π = ΚΠ. Ένας θετικός Ισολογισμός αυξάνει την φερεγγυότητα

της επιχείρησης και αυτό, γιατί οι πιστωτές της  γνωρίζουν ότι σε περίπτωση της

εκκαθαρίσεως της δεν θα χάσουν τα χρήματά τους.

Ουδέτερος Ισολογισμός

Ουδέτερος Ισολογισμός υπάρχει όταν το Ενεργητικό είναι ίσο με το Παθητικό και δεν

υπάρχει Καθαρή Θέση. Ενεργητικό = Παθητικό και ΚΘ =0

Αρνητικός ή Παθητικός Ισολογισμός

Με τον όρο Αρνητικός Ισολογισμός εννοούμε όταν  η Καθαρή Θέση είναι μηδέν, που

συνεπάγεται ότι το Ενεργητικό της οικονομικής μονάδας είναι μικρότερο από τις

υποχρεώσεις προς τους τρίτους. Ενεργητικό = 0, από την οποία ισότητα προκύπτει ότι

έχουμε Έλλειμμα ΚΠ = Π και όταν Π = 0, έχουμε Ε = ΚΠ.

Ο Ισολογισμός μπορεί να παρουσιαστεί με δύο μορφές:

Οριζόντια Διάταξη

Με την οριζόντια Διάταξη το Ενεργητικό παρουσιάζεται δίπλα και αριστερά από τα

στοιχεία Παθητικού (Καθαρή θέση και Υποχρεώσεις).

Κάθετη Διάταξη

Με την Κάθετη Παράθεσης το Ενεργητικό παρουσιάζεται στο επάνω μέρος και από

κάτω ακολουθούν τα στοιχεία του Παθητικού.

3.1.5. Ενεργητικό &Ανάλυση των στοιχείων του.

Το Ενεργητικό είναι ένα σύνολο των οικονομικών πόρων που διαθέτει μία οικονομική

μονάδα και εκμεταλλεύεται με σκοπό την παραγωγή και διάθεση αγαθών ή παροχή

υπηρεσιών.

Για να είναι ένας οικονομικός πόρος στοιχείο του Ενεργητικού πρέπει να ανήκει στη

κυριότητα της επιχείρησης και το κόστος του να υπόκεινται σε αντικειμενική μέτρηση

με βάση τη χρηματική μονάδα.

Το Ενεργητικό διακρίνεται σε:

 Κυκλοφορούν και,
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 Μη Κυκλοφορούν.

Στο Κυκλοφορούν ενεργητικό εντάσσεται κάθε στοιχείο που:

Προορίζεται να ρευστοποιηθεί ή να πωληθεί ή να αναλωθεί μέσα στο σύνηθες

λειτουργικό κύκλωμα της επιχείρησης. Προορίζεται να ρευστοποιηθεί ή να πωληθεί

μέσα στους επόμενους δώδεκα μήνες από τη λήξη της παρούσας λογιστικής χρήσης.

Είναι μετρητά ή που μπορεί να μετατραπεί σε μετρητά.

Στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού είναι:

 Τα αποθέματα,

 Οι απαιτήσεις,

 Τα χρεόγραφα,

 Οι μεταχρονολογημένες επιταγές,

 Οι δεσμευμένες καταθέσεις,

 Τα μετρητά,

 Οι καταθέσεις όψεως.

Το σύνολο των στοιχείων του κυκλοφορούντος Ενεργητικού ονομάζεται κεφάλαιο

κίνησης.

Το Μη Κυκλοφορούν ενεργητικό αποτελείται από όλα τα στοιχεία που δεν ανήκουν στο

κυκλοφορούν. Πρόκειται για τα στοιχεία που προορίζονται να ρευστοποιηθούν ή να

πωληθούν σε διάστημα που υπερβαίνει τη διάρκεια του συνήθους λειτουργικού

κυκλώματος ή επεκτείνεται πέρα από το τέλος της επόμενης λογιστικής χρήσης.

Στοιχεία του μη κυκλοφορούντος ενεργητικού είναι:

 Το πάγιο Ενεργητικό,

 Οι συμμετοχές,

 Οι μακροπρόθεσμες απαιτήσεις,

 Τα κεφαλαιοποιημένα έξοδα,

 Οι μακροπρόθεσμες επενδύσεις.

Ομαδοποίηση στοιχείων Ενεργητικού

Α) Οφειλόμενο Κεφάλαιο: Είναι το υπόλοιπο του κεφαλαίου που πρέπει να καταβληθεί

στους μετόχους οικονομικής μονάδας.
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Β) Έξοδα Εγκαταστάσεως : Περιλαμβάνονται κατά κατηγορίες (1-4) έξοδα που είναι

αποσβετέα σε περισσότερες από μία χρήσεις. Τα έξοδα απεικονίζονται στους

λογαριασμούς 16.10-16.19.

Γ) Πάγιο ενεργητικό

 Ασώματες ακινητοποιήσεις: Περιλαμβάνονται κατά κατηγορίες (1-5) άυλα πάγια

περιουσιακά στοιχεία, τα οποία αποκτήθηκαν από την οικονομική μονάδα με σκοπό

να χρησιμοποιηθούν παραγωγικά για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους

(π.χ. σήματα ),

 Ενσώματες ακινητοποιήσεις : Περιλαμβάνονται κατά κατηγορίες (1-7) οι ενσώματες

ακινητοποιήσεις της οικονομικής μονάδας και οι τυχόν προκαταβολές για την

απόκτηση τους (π.χ. κτίρια, μηχανήματα),

 Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις : Περιλαμβάνονται κατά

κατηγορίες (1-7) οι κάθε είδους συμμετοχές της οικονομικής μονάδας σε άλλες

οικονομικές μονάδες , οι τίτλοι που έχουν χαρακτήρα ακινητοποιήσεων και οι κάθε

είδους μακροπρόθεσμες απαιτήσεις.

Δ) Κυκλοφορούν Ενεργητικό

Στο Κυκλοφορούν Ενεργητικό εντάσσεται που προορίζεται να ρευστοποιηθεί ή να

πωληθεί ή να αναλωθεί μέσα στο σύνηθες λειτουργικό κύκλωμα της επιχείρησης.

Προορίζεται να ρευστοποιηθεί ή να πωληθεί μέσα στους επόμενους δώδεκα μήνες από

τη λήξη της παρούσας λογιστικής χρήσης. Είναι μετρητά ή που μπορεί να μετατραπεί

σε μετρητά.

 Αποθέματα : Περιλαμβάνει τα εμπορεύματα, προϊόντα, πρώτες ύλες,

 Απαιτήσεις : Περιλαμβάνει τις βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις της οικονομικής

μονάδας, εκείνες που είναι απαιτητές στο επόμενο έτος ισολογισμού (π.χ. απαιτήσεις

πελατών),

 Χρεόγραφα : Περιλαμβάνει τα ομόλογα, μετοχές,

 Διαθέσιμα : Περιλαμβάνει τα χρηματικά διαθέσιμα μίας επιχείρησης.

Ε) Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού.

Λογαριασμοί τάξεως Χρεωστικοί: Περιλαμβάνει λογ/σμούς στους οποίους

παρακολουθούνται πληροφορίες και γεγονότα που δημιουργούν νομικές δεσμεύσεις.
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3.1.6. Παθητικό & Ανάλυση των στοιχείων του.

Το Παθητικό θα λέγαμε πως είναι το σύνολο της Καθαρής Θέσης (Ιδίων Κεφαλαίων) και

των Υποχρεώσεων (Ξένων Κεφαλαίων) μίας οικονομικής μονάδας.

Καθαρή Θέση είναι ένα τρόπος μέτρησης της αξίας μιας επιχείρησης και υπολογίζεται

αφαιρώντας από το Ενεργητικό τις Υποχρεώσεις της.

Καθαρή θέση μίας επιχείρησης ονομάζεται η διαφορά του συνολικού ενεργητικού (πχ

περιουσιακά στοιχεία που το πρόσωπο έχει στην κατοχή του) και των συνολικών

υποχρεώσεων (π.χ. δάνεια που πρέπει να αποπληρώσει).Καθαρή θέση στις επιχειρήσεις

ονομάζεται το ποσό του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων το οποίο ανήκει στους

ιδιοκτήτες της επιχείρησης, μετά την εξόφληση του παθητικού (δηλ. των βραχυχρόνιων

και μακροχρόνιων υποχρεώσεων της επιχείρησης). Σύμφωνα με την βασική λογιστική

εξίσωση που ακολουθεί ο Ισολογισμός όπου Ενεργητικό(Ε)=Παθητικό(Π)+Καθαρή

θέση(ΚΘ), η καθαρή θέση αποτελεί τη διαφορά μεταξύ ενεργητικού και παθητικού.

Η καθαρή θέση δείχνει το ποσό των περιουσιακών στοιχείων που οι φορείς της

επιχείρησης συνεισέφεραν και το ποσό των περιουσιακών στοιχείων που

δημιουργήθηκε εσωτερικά στην επιχείρηση ως αποτέλεσμα της κερδοφόρας

λειτουργίας της και τα οποία περιουσιακά στοιχεία δεν διανεμήθηκαν στους ιδιοκτήτες

ή μετόχους της, αλλά κρατήθηκαν για να εξυπηρετήσουν τους σκοπούς της. Οι όροι

"καθαρή θέση", "ίδια κεφάλαια" και "μετοχικό κεφάλαιο" είναι γενικά συνώνυμοι,

αλλά οι λογιστές συχνά τους χρησιμοποιούν κατά περίπτωση με διαφοροποιημένη και

πιο ειδικευμένη σημασία.

Ίδια κεφάλαια είναι:

1) Τα κεφάλαια (σε χρήμα και είδος) που εισφέρουν οι φορείς στην επιχείρηση, κατά

την ίδρυση της ή και αργότερα κατά τη διάρκεια της παραγωγικής της ζωής

2) Τα αποθεματικά, δηλαδή τα κέρδη που δεν διανέμονται στους φορείς της

επιχείρησης, αλλά παρακρατούνται σ' αυτή (παρακρατηθέντα / αδιανέμητα κέρδη).

3) Τα κεφάλαια (σε χρήμα και είδος) που χορηγούν δωρεάν στην επιχείρηση διάφοροι

τρίτοι, χωρίς να αποκτούν την ιδιότητα του φορέα.

4) Οι υποχρεώσεις της ατομικής επιχείρησης προς τον φορέα της.
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Το κύριο χαρακτηριστικό των ιδίων κεφαλαίων είναι ότι δεν λήγουν σε

προκαθορισμένο χρόνο. Παραμένουν επενδυμένα στα στοιχεία του Ενεργητικού της

επιχείρησης μέχρι να επιτευχθεί ο σκοπός της ίδρυσης και της λειτουργίας της.

Υποχρεώσεις ή Ξένα κεφάλαια θεωρούνται:

1) Τα δάνεια που χορηγούν στην επιχείρηση τρίτοι,

2) Τις πιστώσεις που χορηγούν τρίτοι (προμηθευτές, εργαζόμενοι και άλλοι πιστωτές)

όταν η επιχείρηση αγοράζει από αυτούς αγαθά και υπηρεσίες με πίστωση,

3) Τις προκαταβολές πελατών προς την επιχείρηση, έναντι μελλοντικής αγοράς αγαθών

ή χρησιμοποίησης υπηρεσιών κ.α.

Οι Υποχρεώσεις διακρίνονται ανάλογα με το χρόνο λήξης τους σε:

 Βραχυπρόθεσμες: Είναι εκείνες για τις οποίες η προθεσμία εξόφλησης τους λήγει ως

το τέλος της επόμενης χρήσης,

 Μακροπρόθεσμες: Είναι εκείνες που λήγουν μετά από το τέλος της επόμενης

χρήσης.

Επίσης μία επιχείρηση έχει την υποχρέωση να τα επιστρέψει στους πιστωτές της σε

προκαθορισμένο χρόνο. Οι πιστωτές της έχουν το κάθε δικαίωμα να οδηγήσουν την

επιχείρηση σε πτώχευση αν αυτή δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της προς αυτούς.

Ομαδοποίηση στοιχείων Παθητικού.

Α) Ίδια κεφάλαια.

 Κεφάλαιο :Περιλαμβάνει το κεφάλαιο της επιχείρησης. Για τις Ανώνυμες εταιρίες

αναφέρεται ο αριθμός μετοχών και η ονομαστική αξία τους,

 Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο: Περιλαμβάνει την διαφορά από

έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο,

 Διαφορές αναπροσαρμογής – Επιχορηγήσεις επενδύσεων :Περιλαμβάνει τις

διαφορές της αξίας στοιχείων του ενεργητικού και επιχορηγήσεις για την

χρηματοδότηση επενδύσεων του πάγιου ενεργητικού κατά το μέρος που τα

αντίστοιχα στοιχεία δεν έχουν αποσβεστεί,

 Αποθεματικά κεφάλαια :Περιλαμβάνει τα αποθεματικά κεφάλαια της επιχείρησης,
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 Αποτελέσματα εις νέο: Περιλαμβάνει το υπόλοιπο του λογαριασμού «υπόλοιπο

κερδών χρήσεως εις νέο» ή κατά περίπτωση το υπόλοιπο του λογαριασμό «υπόλοιπο

ζημιών χρήσεων εις νέο»,

 Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου: Περιλαμβάνει τα ποσά που

προορίζονται για αύξηση του κεφαλαίου της επιχείρησης.

Β) Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα: Περιλαμβάνει τις προβλέψεις που γίνονται

για την κάλυψη εξόδων και ζημιών από κινδύνους.

Γ) Υποχρεώσεις:

 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις: Περιλαμβάνει όλες εκείνες τις υποχρεώσεις που

λήγουν μετά την λήξη της επόμενης του ισολογισμού χρήσεως,

 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις : Είναι εκείνες που λήγουν στην επόμενη του

ισολογισμού χρήση (π.χ. τράπεζες, προμηθευτές).

Δ) Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού.

Λογαριασμοί τάξεως Πιστωτικοί

3.2. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως.

3.2.1. Εισαγωγή-Ορισμός.

Όπως ο Ισολογισμός έτσι και η Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως, αποτελεί

σημαντική πηγή παρουσίασης και άντλησης σημαντικών οικονομικών πληροφοριών, οι

οποίες είναι απαραίτητες για την λήψη των ορθολογικών αποφάσεων από τους χρήστες

της. Η Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης καταχωρείται στο βιβλίο απογραφών και

ισολογισμών των οικονομικών μονάδων και δημοσιεύεται υποχρεωτικά στο τέλος κάθε

χρήσης. Η Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης είναι υποχρεωτική σύμφωνα με την

Ελληνική νομοθεσία, καταρτίζεται και δημοσιεύεται μαζί με τον Ισολογισμό μόνο στο

τέλος της χρήσης. Είναι μία κατάσταση η οποία παρουσιάζει και αναλύει τα οικονομικά

αποτελέσματα που πραγματοποιεί μία επιχείρηση, στην διάρκεια μίας χρήσεως (από 1/1

– 31/12), καθώς και τους προσδιοριστικούς παράγοντες του αποτελέσματος αυτού.

Όταν το αποτέλεσμα είναι θετικό τότε έχουμε κέρδος, αν όμως το αποτέλεσμα είναι

αρνητικό, τότε έχουμε ζημιά.
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Το Αποτέλεσμα της Χρήσεως προκύπτει μετά από συσχετισμό λογαριασμών των

ολικών καθαρών αποτελεσμάτων εκμεταλλεύσεως της επιχείρησης με τα έκτακτα και

ανόργανα έσοδα, τα έκτακτα κέρδη, τα έσοδα προηγούμενων χρήσεων και τα έσοδα

από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων καθώς και με τα έκτακτα και ανόργανα έξοδα,

τις έκτακτες ζημίες, τα έξοδα προηγούμενων χρήσεων, τις προβλέψεις για έκτακτους

κινδύνους  και τυχόν πρόσθετες αποσβέσεις των πάγιων στοιχείων. Παρακάτω θα

αναλύσουμε όλους εκείνους τους παράγοντες που προσδιορίζουν το τελικό

Αποτέλεσμα της Χρήσεως.

3.2.2. Ανάλυση Εσόδων-Εξόδων.

3.2.2.1. Έσοδα- Διακρίσεις Εσόδων.

Έσοδο είναι όλα τα χρηματικά σύνολα που αυξάνουν την καθαρή θέση της οικονομικής

μονάδας που πηγάζουν, άμεσα ή έμμεσα, από τις δραστηριότητες εκείνης και

ειδικότερα από πώληση αγαθών και την παροχή υπηρεσιών σε τρίτους.

Στα Έσοδα περιλαμβάνονται και οι επιχορηγήσεις, καθώς και άλλα παρόμοιας φύσεως

κονδύλια, που καταβάλλονται στην επιχείρηση για να μπορέσει να επιτύχει τους

στόχους της. Επίσης στα Έσοδα μπορεί να ενταχθεί και η έννοια του Έκτακτου κέρδους,

το οποίο με την σειρά του συμβάλει στην αύξηση της καθαρής περιουσίας της

οικονομικής μονάδας και προέρχεται από τυχαίες, μη πραγματικές δραστηριότητες της

επιχείρησης, δηλαδή δεν προέρχεται από έξοδο. Το Έκτακτο κέρδος μπορεί να είναι

π.χ. κέρδη από λαχεία, πλεόνασμα ταμείου κ.λπ.

Κύρια χαρακτηριστικά του εσόδου είναι:

 Αποκτάται ως αξία ή απαίτηση ή μείωση υποχρεώσεων από τις δραστηριότητες μίας

οικονομικής μονάδας,

 Προέρχεται από έξοδο και θετικό ή αρνητικό αποτέλεσμα ( το έξοδο είναι το κόστος

του εσόδου),

 Προκαλεί την αύξηση της καθαρής περιουσίας.

Όπως αναφέραμε παραπάνω, μία επιχείρηση (οικονομική μονάδα) πραγματοποιεί

έσοδα από διάφορες δραστηριότητες της, ανάλογα στον τομέα που εκείνη

δραστηριοποιείται. Βασικές μορφές των εσόδων μίας επιχείρησης θα μπορούσαν να

είναι:
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 Έσοδα από πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών, που συνιστούν το κύριο

αντικείμενο της εκμεταλλεύσεως της,

 Έσοδα από παρεπόμενες ασχολίες,

 Έσοδα κεφαλαίων,

 Έσοδα από επιχορηγήσεις και από διάφορες άλλες αιτίες που έχουν σχέση με την

δραστηριότητα των πωλήσεων,

 Οι χρησιμοποιούμενες προβλέψεις για την κάλυψη εξόδων εκμεταλλεύσεως,

 Η αξία κόστους των πάγιων στοιχείων που ιδιοπαράγονται και που

χρησιμοποιούνται από την επιχείρηση, καθώς και αξία βελτιώσεώς τους,

 Τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα.

Διακρίσεις Εσόδων.

Τα Έσοδα διακρίνονται ανάλογα με την φύση τους σε διάφορες κατηγορίες:

Ανάλογα με την προέλευση τους:

1) Οργανικά ή Λειτουργικά είναι εκείνα που απορρέουν από τις συνήθεις

δραστηριότητες της επιχείρησης και σχετίζονται με τα οργανικά έξοδα για τον

προσδιορισμό του οργανικού αποτελέσματος. Οργανικά Έσοδα μπορούν να είναι π.χ.

πωλήσεις αγαθών ή υπηρεσιών, τα ενοίκια, μερίσματα, οι προμήθειες κτλ.,

2) Ανόργανα ή Μη Λειτουργικά είναι εκείνα που προέρχονται από τυχαίες ή

ασυνήθιστες δραστηριότητες της επιχείρησης ή από διάφορα έκτακτα γεγονότα. Τέτοια

έσοδα μπορούν να είναι π.χ. έσοδα από λαχεία, κρατικές επιχορηγήσεις, έσοδα

προηγούμενων χρήσεων κτλ.

Ανάλογα με την ομαλότητά τους

1) Ομαλά είναι τα έσοδα που προέρχονται από την κανονική και ομαλή και κατά

κανόνα προγραμματισμένη πορεία της δραστηριότητας της επιχείρησης.

2) Ανώμαλα είναι εκείνα που οφείλονται σε απότομες μεταβολές της οικονομικής

συγκυρίας ή σε κάποια άλλα έκτακτα γεγονότα, των οποίων η διάρκεια είναι συνήθως

περιορισμένη.
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Ανάλογα με τον τρόπο εκδήλωσής τους

1) Εμφανή τα οποία οφείλονται σε λογιστικά γεγονότα και έχουν καταχωρηθεί στα

λογιστικά βιβλία της επιχείρησης.

2) Αφανή ή τεκμαρτά είναι τα έσοδα εκείνα που υπολογίζονται χωρίς να οφείλονται σε

λογιστικά γεγονότα, αλλά λαμβάνονται υπόψη για την ορθολογική διοίκηση της

επιχείρησης.

Ανάλογα με το αν αφορούν ή όχι την διαχειριστική χρήση

1) Δουλευμένα είναι είναι όλα τα έσοδα που προκύπτουν από συναλλαγές ή διάφορα

γεγονότα και επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά την Καθαρή Θέση της επιχείρησης.

2) Μη δουλευμένα είναι έσοδα είναι όσα δεν οφείλονται σε λογιστικά γεγονότα, αλλά

τεκμαίρονται και συνεπώς δεν έχουν καμία επίδραση στη διαμόρφωση της Καθαρής

Θέσης.

3.2.2.2. Έξοδα - Διακρίσεις Εξόδων.

Έξοδο είναι η κάθε μείωση που παρουσιάζουν τα οικονομικά οφέλη της επιχείρησης

κατά τη διάρκεια της λογιστικής χρήσης υπό τη μορφή μείωσης του Ενεργητικού ή

αύξησης των Υποχρεώσεων που οδηγούν σε μειώσεις της Καθαρής Θέσης.

Έκτακτο έξοδο είναι εκείνο που μειώνει την καθαρή περιουσία  από  άσχετους  λόγους

με την δραστηριότητα της επιχείρησης π.χ. καταστροφή αγαθών, απώλεια χρημάτων

κ.λπ. Έξοδα αποτελούν το ενοίκιο, οι μισθοί, το ηλεκτρικό, τα τηλεφωνικά έξοδα, τα

έξοδα πωλήσεων, οι τόκοι και τα συναφή έξοδα κ.λπ.

Συνηθισμένα έξοδα είναι:

 Το κόστος των πωλούμενων εµπορευµάτων ή το κόστος παραγωγής των

πωλούµενων προϊόντων (κόστος πωληθέντων)

 Οι αµοιβές του προσωπικού

 Οι αµοιβές που πληρώνει η επιχείρηση για να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες τρίτων

όπως δικηγόρων, λογιστών (αµοιβές τρίτων)
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 Οι αναλώσεις διαφόρων στοιχείων των αποθεµάτων, όπως αναλώσεις γραφικής

ύλης, υλικών συσκευασίας

 Η χρησιμοποίηση του Πάγιου Ενεργητικού (αποσβέσεις)

 Η µίσθωση (ενοικίαση) ακινήτων, µεταφορικών µέσων ή άλλων περιουσιακών

στοιχείων

 Η εκποίηση περιουσιακών στοιχείων του Ενεργητικού της επιχείρησης, πλην

εµπορευµάτων (πώληση χρεογράφων, παλιών επίπλων, µεταφορικών µέσων κτλ.)

Κύρια χαρακτηριστικά των Εξόδων είναι:

 Είναι το κόστος που εξαφανίζεται. Το έξοδο έστω και για μία στιγμή προϋπήρξε ως

κόστος,

 Δημιουργείται για την εξυπηρέτηση των σκοπών της επιχειρήσεως και από αυτό

αναμένεται αντάλλαγμα,

 Είναι χρονικά περιορισμένο, αφορά δηλαδή την χρήση για χάρη της οποίας

πραγματοποιήθηκε,

 Δεν ενδιαφέρει αν έχει εξοφληθεί ή οφείλεται ή αφορά μείωση απαιτήσεως ή

αύξηση υποχρεώσεως.

Διακρίσεις Εξόδων.

Με βάση την ενσωμάτωση τους ή όχι στο κόστος: σε κοστολογήσιµα  και µη

κοστολογήσιµα έξοδα.

Κοστολογήσιµα είναι τα Οργανικά (λειτουργικά) και Ομαλά  έξοδα:

1) Οργανικά ή λειτουργικά καλούνται τα έξοδα που γίνονται χάριν της διεξαγωγής της

κύριας οικονοµικής δραστηριότητας της επιχείρησης, π.χ οι αµοιβές και τα έξοδα

προσωπικού, οι αµοιβές και τα έξοδα τρίτων, φόροι και τέλη κ.α.

2) Οµαλά  καλούνται τα έξοδα που δηµιουργούνται από τη φυσιολογική πορεία της

οικονοµικής δραστηριότητας της επιχείρησης, π.χ αποσβέσεις παγίων περιουσιακών

στοιχείων, αναλώσεις υλικών κ.α.

Μη κοστολογήσιµα είναι τα Ανόργανα (µη λειτουργικά), τα Μη

οµαλά (µη φυσιολογικά):
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1) Ανόργανα ή µη λειτουργικά είναι εκείνα που δεν αναφέρονται σε ομαλή

εκμετάλλευση χρήσεως, καλούνται τα έξοδα που αφορούν παρεπόµενες ή

δευτερεύουσες δραστηριότητες, π.χ έξοδα που αφορούν επενδύσεις σε τίτλους άλλων

εταιρειών, οι τόκοι υπερηµερίας κ.α.

2) Μη οµαλά καλούνται τα έξοδα που το ύψος τους αποκλίνει σηµαντικά από το

συνηθισµένο ύψος στο οποίο διαµορφώνονταν κατά το παρελθόν, π.χ υπερβολικές

φθορές µηχανολογικού εξοπλισµού κ.α.

Με βάση τον τρόπο ενσωμάτωσης στο κόστος: σε Άµεσα

και Έµµεσα  έξοδα.

1) Άµεσα καλούνται τα έξοδα όταν βαρύνουν απευθείας ένα φορέα κόστους είτε είναι

λειτουργία , εμπόρευμα, προϊόν, υπηρεσία,

2) Έµµεσα καλούνται τα έξοδα που πραγµατοποιούνται για λογαριασµό περισσοτέρων

του ενός φορέα κόστους ή λειτουργιών ή τµηµάτων της επιχείρησης.Ο καταλογισµός

των εξόδων αυτών ανά προϊόν, λειτουργία ή τµήµα γίνεται µε υπολογιστικές

διαδικασίες, π.χ αποσβέσεις εγκαταστάσεων, έξοδα φωτισμού-θέρµανση, όταν

αφορούν πολλά τµήµατα, κ.α.

Με βάση την περιοδικοτητά τους: Τακτικά και μη Τακτικά.

1) Τακτικά είναι τα έξοδα που επαναλαμβάνονται και μπορούν να προβλεφθούν

2) Μη Τακτικά είναι αυτά που δε μπορούν να προβλεφθούν.

Ανάλογα με την μεταβλητικότητα τους: Μεταβλητά ή Μη Μεταβλητά και

Ημιμεταβλητά.

1) Μεταβλητά είναι εκείνα τα έξοδα που επηρεάζονται από τις διακυμάνσεις των

δραστηριοτήτων της επιχείρησης όπως π.χ αξία πρώτων και βοηθητικών υλών, αυτά

που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή. Διακρίνονται σε: α) Αναλογικά έξοδα τα

οποία αυξομειώνονται με την αντίστοιχη αύξηση ή μείωση των δραστηριοτήτων της

επιχείρησης, β) Μη αναλογικά έξοδα είναι τα οποία δεν μεταβάλλονται ανάλογα με τις

μεταβολές των δραστηριοτήτων της επιχείρησης.
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2) Μη Μεταβλητά είναι εκείνα που δεν επηρεάζονται από διάφορες μεταβολές από τις

δραστηριότητες της επιχείρησης π.χ. Τα ενοίκια, μισθοί, αποσβέσεις παγίων.

3) Ημιμεταβλητά λέγονται τα έξοδα που αποτελούνται από ένα σταθερό και ένα

μεταβλητό μέρος π.χ. η Δ.Ε.Η. αποτελείται από το πάγιο(σταθερό μέρος) και την

κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύματος (μεταβλητό μέρος).

Ανάλογα με τον τρόπο εκδηλώσεως τους: Εμφανείς και Αφανείς ή Υπολογιστικά

1) Εμφανείς είναι τα έξοδα εκείνα που οφείλονται σε λογιστικά γεγονότα που έχουν

καταχωρηθεί στα λογιστικά βιβλία π.χ. δαπάνες ηλεκτρισμού κ.λπ.

2) Αφανείς ή Υπολογιστικά έξοδα είναι εκείνα που υπολογίζονται χωρίς να

καταχωρούνται σε λογιστικά βιβλία π.χ αμοιβή επιχειρηματία, τόκοι ιδίων κεφαλαίων.

Ανάλογα αν αφορούν την διαχειριστική χρήση: Δουλευμένα και Μη Δουλευμένα

1) Δουλευμένα ονομάζονται να έξοδα που έχουν γίνει στην διαχειριστική χρήση,

άσχετα με τον χρόνο που εμφανίστηκαν και αν έχουν πληρωθεί ή όχι.

2) Μη Δουλευμένα έξοδα είναι τα οποία δεν αφορούν την διαχειριστική χρήση.

Συνήθως τα έξοδα αυτά εμφανίζονται στον ισολογισμό σε μεταβατικούς λογαριασμούς

, ως αξίες ή απαιτήσεις.

Ανάλογα με τις δυνατότητες της διοίκησης να τις επηρεάζει: Ελέγξιμα και Μη

Ελέγξιμα.

1) Ελέγξιμα είναι τα έξοδα αυτά  που εξαρτιούνται σε κάποιο βαθμό από τις ικανότητες

και  τους χειρισμούς της διοίκησης .

2) Μη Ελέγξιμα ονομάζονται τα έξοδα που η πορεία τους δεν εξαρτάται από την

διοίκηση. Αυτά μπορούν να είναι π.χ. φόροι και δασμοί, τα δημοτικά τέλη.

Ανάλογα τον προορισµό ή τη λειτουργία τους:

Εφοδιασµού , Παραγωγής, Έρευνας και Ανάπτυξης , Διάθεσης, Διοίκησης  και

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα.
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1) Έξοδα εφοδιασµού καλούνται εκείνα που γίνονται προκειµένου η επιχείρηση να

αποκτήσει τις πρώτες και βοηθητικές ύλες για την παραγωγική διαδικασία, π.χ

µεταφορικά έξοδα αγορών κτλ.

2) Έξοδα παραγωγής καλούνται όλα τα έµµεσα έξοδα που απαιτούνται για την

παραγωγή των προϊόντων, δηλαδή από την έναρξη της παραγωγής µέχρι του σηµείου

όπου τα προϊόντα είναι έτοιµα για αποθήκευση, π.χ έµµεση εργασία, αποσβέσεις,

ασφάλιστρα εγκαταστάσεων παραγωγής, ενοίκια κτιρίων εργοστασίου κ.α.

3) Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης καλούνται εκείνα που γίνονται για την έρευνα και

ανάπτυξη νέων προϊόντων, νέων διαδικασιών παραγωγής, για τη βελτίωση των ήδη

παραγόµενων προϊόντων, τη διείσδυση σε νέες αγορές κ.α.

4) Έξοδα διάθεσης καλούνται εκείνα που γίνονται µε σκοπό την προώθηση των

παραγόµενων προϊόντων στους τελικούς καταναλωτές, την εκτέλεση των παραγγελιών

των πελατών και τη λειτουργία του δικτύου διανοµής της επιχείρησης, π.χ αµοιβές και

µισθοί των πωλητών, έξοδα µετακινήσεων, έξοδα προώθησης κ.α.

5) Έξοδα διοίκησης καλούνται εκείνα που πραγµατοποιούνται από τη διοίκηση της

επιχείρησης και το διοικητικό προσωπικό, που έχουν ως αντικείµενο δραστηριότητας

τη διοίκηση και οικονοµική διαχείρηση της επιχείρησης, π.χ µισθοί γραµµατέων,

λογιστηρίου, διευθυντών κ.α.

6) Έξοδα χρηµατοοικονοµικά καλούνται εκείνα που γίνονται µε σκοπό την εξεύρεση

των απαραίτητων και κατάλληλων πηγών κεφαλαίων, προκειµένου να καλυφθούν οι

χρηµατοοικονοµικές ανάγκες της επιχείρησης, π.χ τόκοι δανείων, έξοδα έκδοσης.

3.2.3. Μορφή και περιεχόμενο της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης.

Όλα τα στοιχεία της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης απεικονίζονται σε δύο

στήλες. Στην πρώτη στήλη αναφερόμαστε στα ποσά της κλειόμενης χρήσης, ενώ στην

δεύτερη στήλη αναφερόμαστε στα ποσά της προηγούμενης χρήσεως.

Σύμφωνα με το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο η Κατάσταση Αποτελεσμάτων

Χρήσεως καταρτίζεται σε κάθετη μορφή και το αποτέλεσμα της προσδιορίζεται σε

βαθμίδες όπως φαίνεται παρακάτω:

 Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) της εκμετάλλευσης,

 Μερικά αποτελέσματα ( κέρδη ή ζημιές) της εκμετάλλευσης,

 Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) της εκμετάλλευσης,
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 Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές),

 Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσης προ φόρων.

3.2.4. Στοιχεία που εμφανίζονται και ο προσδιορισμός του Αποτελέσματος

Χρήσεως.

Όπως αναφέραμε παραπάνω η Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως μίας οικονομικής

μονάδας, μας παρουσιάζει και παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα έσοδα, έκτακτα

έσοδα ή κέρδη και τα έξοδα και τις ζημίες που πραγματοποιήθηκαν στην λογιστική

χρήση. Μπορούμε να πούμε πως η Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης χωρίζεται σε

δύο μέρη:

1) Α ΜΕΡΟΣ: Εμφανίζονται οι λογαριασμοί λειτουργικών Εσόδων και των Εξόδων,

δηλαδή όλους εκείνους τους λογαριασμούς που προσδιορίζουν το αποτέλεσμα της

εκμετάλλευσης, και

2) Β ΜΕΡΟΣ: Μας παρουσιάζει όλους εκείνους τους μη λειτουργικούς  λογαριασμούς,

όπως τα μη λειτουργικά έσοδα και κέρδη και τα μη λειτουργικά έξοδα και ζημιές.

Ο συσχετισμός μεταξύ αυτών των λογαριασμών μας δίνει το Καθαρό Αποτέλεσμα

Χρήσης.

Μικτό αποτέλεσμα εκμετάλλευσης (μικτό κέρδος  ή ζημία )προκύπτει όταν

αφαιρέσουμε από τα έσοδα των πωλήσεων το κόστος πωλήσεων.

Μικτό αποτέλεσμα εκμετάλλευσης = Έσοδα από πωλήσεις- Κόστος

πωληθέντων.

 Έσοδα από πωλήσεις = Ακαθάριστες πωλήσεις-Εκπτώσεις πωλήσεων-Επιστροφές

πωλήσεων.

 Κόστος πωληθέντων = Αρχικό απόθεμα +Αγορές – Τελικό απόθεμα.

Καθαρό αποτέλεσμα εκμεταλλεύσεως ( καθαρό κέρδος ή  καθαρή ζημία της

εκμεταλλεύσεως) προκύπτει απόν την συσχέτιση του μικτού αποτελέσματος και των
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οργανικών ( λειτουργικών) και ομαλών εσόδων και εξόδων, που αφορούν την

εκμετάλλευση.

Καθαρό αποτέλεσμα εκμετάλλευσης = Μικτό αποτέλεσμα + Λειτουργικά

έσοδα – Λειτουργικά έξοδα

 Μερικό αποτέλεσμα εκμετάλλευσης λέγεται και καθαρό αποτέλεσμα,

 Ολικό αποτέλεσμα εκμετάλλευσης είναι: καθαρά αποτελέσματα + (αν κέρδη) έσοδα

συμμετοχών + έσοδα χρεογράφων + κέρδη από πωλήσεις συμμετοχών και χρεογράφων

+ πιστωτικοί τόκοι + συναφή έσοδα – διαφορές αποτιμήσεως συμμετοχών και

χρεογράφων – έξοδα και ζημίες συμμετοχών και χρεογράφων- χρεωστικοί τόκοι και

συναφή έξοδα,

 Οργανικό και έκτακτο αποτέλεσμα είναι: Ολικό αποτέλεσμα εκμετάλλευσης +

έκτακτα έσοδα – έκτακτα έξοδα.

Καθαρό αποτέλεσμα (κέρδος ή ζημία) της χρήσεως προ φόρων προκύπτει όταν στο

Ολικό αποτέλεσμα της εκμετάλλευσης προστεθούν όλα τα έσοδα της χρήσης και

αφαιρεθούν όλα τα έξοδα της χρήσης. Συγκεκριμένα, όταν  στο Ολικό αποτέλεσμα της

εκμετάλλευσης προστεθούν τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα, τα έκτακτα κέρδη, τα

έσοδα προηγούμενων χρήσεων και τα έσοδα από προβλέψεις των προηγούμενων

χρήσεων και αφαιρεθούν τα έκτακτα και ανόργανα έξοδα, οι έκτακτες ζημίες, τα έξοδα

προηγούμενων χρήσεων, οι προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους και τυχόν πρόσθετες

αποσβέσεις των πάγιων στοιχείων που δεν μεταφέρονται στις εκμεταλλεύσεις.

Αποτέλεσμα χρήσης = Ολικό αποτέλεσμα εκμετάλλευσης + έκτακτα και

ανόργανα έσοδα/ κέρδη - έκτακτα και ανόργανα έξοδα/ ζημίες.
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3.3. Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων.
Ο Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων είναι μία χρηματοοικονομική κατάσταση που

παρουσιάζει μία επιχείρηση στην οποία απεικονίζονται τα ποσά των κερδών που

διανέμει και σε ποιους το διανέμει. Όλα τα στοιχεία του Πίνακα Διάθεσης

Αποτελεσμάτων παρουσιάζονται σε δύο στήλες, οι οποίες αντιστοιχούν στη χρήση του

ισολογισμού και στην προηγούμενη χρήση. Ο Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων

καταχωρείται στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών, καταρτίζεται υποχρεωτικά στην

περίπτωση που γίνεται διάθεση αποτελεσμάτων (κερδών) και αποτελεί αναπόσπαστο

μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων.

3.3.1. Κατηγορίες κονδυλίων.

1) Στην κατηγορία, Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσεως, περιλαμβάνονται τα Καθαρά

Κέρδη Χρήσεως ή οι Καθαρές Ζημιές Χρήσεως.

2)Στην κατηγορία, Υπόλοιπο Αποτελεσμάτων Προηγούμενων Χρήσεων

περιλαμβάνονται οι λογαριασμοί: υπόλοιπο κερδών εις νέο, υπόλοιπο ζημιών εις νέο

και το όλο ή μέρος του, υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων.

3) Διαφορές Φορολογικού Ελέγχου Προηγούμενων Χρήσεων, είτε είναι χρεωστικές,

είτε πιστωτικές.

4) Αποθεματικά προς Διάθεση, περιλαμβάνονται όλα ή μέρος των αποθεματικών για

τα οποία αποφασίζεται η διάθεσή τους, για διανομή μερισμάτων ή για κάλυψη ζημιών.

5) Από το αλγεβρικό άθροισμα των πιο πάνω κονδυλίων αφαιρούνται οι φόροι

εισοδήματος, εισφορά ΟΓΑ και οι λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος

φόροι και το υπόλοιπο του λογαριασμού, αν είναι κέρδη, θα διατεθεί σύμφωνα με την

απόφαση που λαμβάνεται από το αρμόδιο όργανο.

3.3.2. Προσδιορισμός των κερδών.

Στην περίπτωση της Α.Ε. αρχίζει με το υπόλοιπο του λογαριασμού «Υπόλοιπο εις

νέον» στην αρχή της περιόδου. Το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο αρχίζει με τα

Αποτελέσματα της παρούσας χρήσης και μετά προσθέτει σε αυτά το υπόλοιπο του

λογαριασμού «Υπόλοιπο εις νέον». Στη συνέχεια προστίθενται τα αποτελέσματα της

παρούσας χρήσης, οι φορολογικές διαφορές προηγούμενων χρήσεων, αν υπάρχουν,
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καθώς και ό,τι αποθεματικά έχει αποφασιστεί να μοιραστούν σε αυτήν την χρήση. Από

το σύνολο αυτό αφαιρείται ο φόρος εισοδήματος της τρέχουσας χρήσης και στη

συνέχεια εμφανίζεται ο τρόπος που διατίθεται το υπόλοιπο, δηλαδή σε μέρισμα,

διάφορα αποθεματικά, αμοιβές διοικητικού συμβουλίου, και ο,τι απομένει αποτελεί το

υπόλοιπο του λογαριασμού « Υπόλοιπο εις νέον» στο τέλος αυτής της χρήσης.

Πίνακας 1.  Παραστατικός προσδιορισμός των κερδών:

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως

(-) ή (+) υπόλοιπο αποτ/των προηγούμενων χρήσεων

(-) ή (+) διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ.χρήσεων

(-)   φόροι εισοδήματος

(-)   λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος

φόροι

=     Κέρδη προς διάθεση ή Ζημιές εις νέον.

Στην συνέχεια πραγματοποιείται η διάθεση κερδών.

Διάθεση κερδών σε:
1) Τακτικό αποθεματικό

2) Πρώτο μέρισμα(α περιπτ)

3) Πρόσθετο μέρισμα

4) Αποθεματικά καταστατικού

5) Ειδικά και έκτακτα αποθεματικά

6) Αφορολόγητα αποθεματικά (α, β, γ περιπτ.)

7) Αμοιβές από ποσοστά μελών Διοικητικού συμβουλίου

8) Υπόλοιπο εις νέον.
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3.4.  Το Προσάρτημα-Γνωστοποιήσεις βάσει Ελληνικών Λογιστικών

Προτύπων.
Το προσάρτημα του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως είναι απαραίτητο

συμπλήρωμα των οικονομικών αυτών καταστάσεων, με το οποίο δίνονται διάφορες

πρόσθετες ή επεξηγηματικές πληροφορίες. Οι πληροφορίες αυτές έχουν σκοπό να

διευκολύνουν όλους τους παράγοντες, προς τους οποίους απευθύνονται οι οικονομικές

καταστάσεις, στο να κατανοούν το περιεχόμενό τους και να προσδιορίζουν την αληθινή

οικονομική κατάσταση και τα ακριβή αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) των οικονομικών

μονάδων.

Το προσάρτημα του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως καταρτίζεται

υποχρεωτικά μόνο από τις οικονομικές εκείνες μονάδες για τις οποίες η νομοθεσία που

ισχύει κάθε φορά προβλέπει αντίστοιχη υποχρέωση. Ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας

καθορίζουν τους κλάδους της οικονομίας για τους οποίους οι αντίστοιχες οικονομικές

μονάδες περιλαμβάνουν υποχρεωτικά στο προσάρτημα πρόσθετες ειδικές πληροφορίες

(π.χ. για τις Τράπεζες, τις ασφαλιστικές εταιρίες ή τις εταιρίες χαρτοφυλακίου).

Το προσάρτημα του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως περιέρχεται σε

γνώση των τρίτων - δημοσιεύεται ή υποβάλλεται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Κράτους

- σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τη νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά.

3.4.1. Περιεχόμενο του προσαρτήματος.

Στο προσάρτημα πρέπει να περιλαμβάνονται τουλάχιστον οι ακόλουθες πληροφορίες:

1. Οι μέθοδοι που εφαρμόστηκαν: α) για την αποτίμηση των διάφορων στοιχείων των

οικονομικών καταστάσεων, β) για τον υπολογισμό των διορθώσεων αξιών στοιχείων

ενεργητικού (αποσβέσεις - προβλέψεις), και γ) για τον υπολογισμό των

αναπροσαρμοσμένων αξιών στοιχείων ενεργητικού, σε περίπτωση που ειδικές διατάξεις

της νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά επιτρέπουν την αναπροσαρμογή.

Οι τρόποι του κεφαλαίου 2.3 «πράξεις σε συνάλλαγμα και άλλα συναφή θέματα» που

εφαρμόστηκαν για τη μετατροπή σε δραχμές των πράξεων σε συνάλλαγμα και για την

αποτίμηση των απαιτήσεων και υποχρεώσεων των λογαριασμών που είναι εκφρασμένοι

σε ξένο νόμισμα.
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Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που γίνονται παρεκκλίσεις από τις διατάξεις που

καθορίζουν τις γενικές αρχές αποτιμήσεως, καθώς και από τις διατάξεις του κεφαλαίου,

οι παρεκκλίσεις αυτές αναφέρονται με πλήρη αιτιολόγηση των λόγων που τις επέβαλαν

και του μεγέθους των συνεπειών που είχαν στη διαμόρφωση των απαιτήσεων -

υποχρεώσεων, και γενικά, της περιουσιακής καταστάσεως και των αποτελεσμάτων

χρήσεως της οικονομικής μονάδας.

2. Σε περίπτωση που, με βάση ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας, εφαρμόζονται

διαφορετικές μέθοδοι αποτιμήσεως από τις γενικά νομοθετημένες, αναφέρεται η

μέθοδος που εφαρμόστηκε και τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων για τα οποία

οι αξίες διαμορφώθηκαν με τη μέθοδο αυτή. Στην περίπτωση αυτή, οι διαφορές από την

εφαρμογή της διαφορετικής μεθόδου αποτιμήσεως από τις γενικά νομοθετημένες

καταχωρούνται στους λογαριασμούς «διαφορών αναπροσαρμογής» του παθητικού, ενώ

στο προσάρτημα αναφέρεται και η φορολογική μεταχείριση των διαφορών αυτών.

Στην παραπάνω περίπτωση, στο προσάρτημα καταχωρείται ένας πίνακας που δείχνει τις

μεταβολές των λογαριασμών «διαφορές αναπροσαρμογής», που έγιναν μέσα στη

χρήση. Στον πίνακα αυτό περιλαμβάνονται τα εξής στοιχεία:

- το αρχικό υπόλοιπο (στην αρχή της χρήσεως) των λογαριασμών «διαφορές

αναπροσαρμογής»

- οι διαφορές που μεταφέρθηκαν στους λογαριασμούς «διαφορές αναπροσαρμογής»,

μέσα στη χρήση.

- τα ποσά των λογαριασμών «διαφορές αναπροσαρμογής», τα οποία

κεφαλαιοποιήθηκαν ή μεταφέρθηκαν σ' οποιοδήποτε λογαριασμό, μέσα στη χρήση και

οι λόγοι της μεταφοράς αυτής.

- το τελικό υπόλοιπο (στο τέλος της χρήσεως) των λογαριασμών «διαφορές

αναπροσαρμογής».
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Στην ίδια περίπτωση, για κάθε στοιχείο του ισολογισμού για το οποίο έγινε

αναπροσαρμογή της αξίας κτήσεώς του, με εξαίρεση τους λογαριασμούς αποθεμάτων,

στο προσάρτημα αναφέρονται:

- είτε η αξία κτήσεως που προκύπτει σύμφωνα με το γενικό κανόνα αποτιμήσεως και το

σωρευμένο ποσό αποσβέσεων ή άλλων διορθώσεων, κατά την ημερομηνία κλεισίματος

του ισολογισμού,

- είτε η διαφορά μεταξύ αξίας αναπροσαρμογής κατά την ημερομηνία κλεισίματος του

ισολογισμού και αξίας κτήσεως και, σε περίπτωση που προηγήθηκαν και άλλες

αναπροσαρμογές, η συνολική διαφορά που προήλθε από αυτές.

3. Οι αποσβέσεις των πάγιων στοιχείων και οι διαφορές που προκύπτουν κατά την

αποτίμηση των συμμετοχών και χρεογράφων, όταν δεν αναφέρονται αναλυτικά στην

κατάσταση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως.

4. Οι πρόσθετες αποσβέσεις του πάγιου ενεργητικού, οι οποίες γίνονται για

φορολογικούς σκοπούς, με αναφορά των σχετικών διατάξεων της φορολογικής

νομοθεσίας.

5. Οι διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων του ισολογισμού, οι λόγοι

στους οποίους οφείλονται και η φορολογική τους μεταχείριση.

6. Οι διαφορές από την αποτίμηση των αποθεμάτων και των λοιπών ομοειδών

στοιχείων στην τελευταία γνωστή τιμή αγοράς πριν από την ημερομηνία κλεισίματος

του ισολογισμού (διαφορές τιμής κτήσεως και τιμής αγοράς), συνολικά κατά

κατηγορίες των περιουσιακών αυτών στοιχείων.

7. Οι συναλλαγματικές διαφορές από απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα και

ο λογιστικός χειρισμός τους, δηλαδή εάν μεταφέρθηκαν ή καταχωρήθηκαν στο

λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως ή σε οποιοδήποτε λογαριασμό του ισολογισμού.

Στην τελευταία αυτή περίπτωση αναφέρεται και ο τρόπος της μελλοντικής

τακτοποιήσεώς τους.
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8. Στοιχεία σχετικά με τις συμμετοχές της οικονομικής μονάδας σε άλλες επιχειρήσεις,

όταν η συμμετοχή υπερβαίνει το 10% του κεφαλαίου τους, τόσο στην περίπτωση που η

συμμετοχή γίνεται απευθείας, όσο και στην περίπτωση που αυτή γίνεται μέσω τρίτου, ο

οποίος ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της οικονομικής μονάδας.

Συγκεκριμένα, για κάθε μία από τις επιχειρήσεις αυτές, αναφέρονται: η επωνυμία και η

έδρα, το ποσοστό συμμετοχής στο κεφάλαιό τους, το ποσό της λογιστικής καθαρής

θέσεώς τους (κεφαλαίου και αποθεματικών) και τα αποτελέσματα της τελευταίας

χρήσεως για την οποία καταρτίστηκαν οικονομικές καταστάσεις. Οι πληροφορίες αυτές

είναι δυνατό να παραλείπονται όταν είναι αμελητέες όσον αφορά το σχηματισμό της

πιστής εικόνας της περιουσιακής και οικονομικής καταστάσεως και των

αποτελεσμάτων της οικονομικής μονάδας. Επίσης, οι πληροφορίες οι σχετικές με την

καθαρή θέση και τα ετήσια αποτελέσματα των επιχειρήσεων στις οποίες η οικονομική

μονάδα έχει συμμετοχή είναι δυνατό να παραλείπονται όταν οι επιχειρήσεις αυτές δε

δημοσιεύουν ισολογισμό και εφόσον η άμεση ή έμμεση συμμετοχή είναι μικρότερη από

το 50% του κεφαλαίου τους.

9. Ο αριθμός και η ονομαστική αξία των νέων μετοχών της εταιρίας, για τις οποίες

έγινε εγγραφή κατά τη διάρκεια της χρήσεως, μέσα στα όρια του κεφαλαίου που έχει

εγκριθεί.

Όταν η οικονομική μονάδα έχει αποκτήσει μέσα στη χρήση δικές της μετοχές (ίδιες

μετοχές), σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά, πρέπει να

αναφέρονται:

- οι λόγοι για τους οποίους αποκτήθηκαν οι μετοχές αυτές.

- ο αριθμός και η ονομαστική αξία των δικών της μετοχών που απέκτησε η οικονομική

μονάδα ή που μεταβίβασε μέσα στη χρήση, καθώς και το τμήμα του μετοχικού

κεφαλαίου που αντιπροσωπεύουν, και

- το τυχόν αντίτιμο των πιο πάνω μετοχών, που έχει καταβληθεί για την απόκτησή τους

ή έχει εισπραχθεί για τη μεταβίβασή τους.
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10. Ο αριθμός και η ονομαστική αξία (ή, σε περίπτωση που οι μετοχές δεν έχουν

ονομαστική αξία, το λογιστικό ισότιμο) των μετοχών κάθε κατηγορίας, όταν οι

κατηγορίες των μετοχών της εταιρίας είναι περισσότερες από μία.

11. Ο αριθμός και η έκταση των ενσωματωμένων δικαιωμάτων προνομιούχων μετοχών,

ομολογιών μετατρέψιμων ή άλλου ομολόγου ή δικαιώματος, όταν υπάρχουν.

12. Οι υποχρεώσεις της οικονομικής μονάδας για τις οποίες η προθεσμία εξοφλήσεώς

τους είναι μεγαλύτερη από πέντε χρόνια από την ημερομηνία κλεισίματος του

ισολογισμού, κατά κατηγορία λογαριασμών και πιστωτή, και οι υποχρεώσεις που

καλύπτονται με εμπράγματες ασφάλειες, με αναφορά της φύσεως και της μορφής τους.

13. Οι υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό της οικονομικής μονάδας,

εφόσον η παράθεσή τους είναι χρήσιμη για την εκτίμηση της οικονομικής τους

καταστάσεως (π.χ. αποζημιώσεις απολύσεως ή εξόδου από την υπηρεσία του

προσωπικού ή υποχρεώσεις για εξόφληση ομολογιών υπέρ το άρτιο). Τυχόν τέτοιες

υποχρεώσεις για συντάξεις, καθώς και τυχόν υποχρεώσεις προς συνδεμένες

επιχειρήσεις, αναφέρονται χωριστά.

14. Οι καθαρές πωλήσεις κατά κατηγορίες δραστηριοτήτων και κατά γεωγραφικές

περιοχές, όταν οι κατηγορίες αυτές και οι γεωγραφικές περιοχές διαφέρουν σημαντικά

μεταξύ τους.

15. Ο μέσος αριθμός του προσωπικού που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της

χρήσεως, αναλυμένος κατά κατηγορίες, και οι αμοιβές - έξοδα προσωπικού με ανάλυση

σε μισθούς - ημερομίσθια και κοινωνικές επιβαρύνσεις, με χωριστή αναφορά αυτών

που είναι σχετικές με συντάξεις.

16. Η έκταση στην οποία ο υπολογισμός των αποτελεσμάτων χρήσεως επηρεάστηκε

από αποτίμηση που έγινε κατά παρέκκλιση από τις νομοθετημένες αρχές αποτιμήσεως,

είτε στη χρήση του ισολογισμού, είτε σε προηγούμενη χρήση, με σκοπό να επιτευχθούν

φορολογικές απαλλαγές. Σε περίπτωση που η παρέκκλιση αυτή από τις νομοθετημένες

αρχές αποτιμήσεως επηρεάζει σοβαρά τη μελλοντική φορολογία, σχετικά με τον

επηρεασμό αυτό πρέπει να καταχωρούνται λεπτομερείς επεξηγηματικές πληροφορίες.
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17. Τα ποσά των φόρων που οφείλονται καθώς και εκείνα που αναμένεται να

προκύψουν σε βάρος της κλειόμενης και των προηγούμενων χρήσεων, εφόσον τα ποσά

αυτά είναι σημαντικά και δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις της οικονομικής μονάδας.

18. Τα ποσά των αμοιβών που καταλογίστηκαν στη χρήση για τα μέλη των οργάνων

διοικήσεως και διευθύνσεως για τις υπηρεσίες τους, καθώς και οι δημιουργημένες

υποχρεώσεις για συντάξεις προς πρώην μέλη των παραπάνω οργάνων. Τα ποσά αυτά

καταχωρούνται συνολικά για κάθε κατηγορία.

19. Τα ποσά των προκαταβολών και των πιστώσεων που τυχόν δόθηκαν σε μέλη των

οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως και οφείλονται στην οικονομική μονάδα κατά

την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού, με αναφορά του ετήσιου επιτοκίου των

πιστώσεων αυτών και των ουσιωδών όρων τους, καθώς και οι υποχρεώσεις που

αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους με τη μορφή οποιασδήποτε εγγυήσεως. Τα ποσά

αυτά καταχωρούνται συνολικά για κάθε κατηγορία.

20. Οι κάθε μορφής εγγυήσεις της οικονομικής μονάδας, οι οποίες δεν εμφανίζονται

στο παθητικό του ισολογισμού, κατά κατηγορίες. Σε περίπτωση που οι εγγυήσεις

εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως, γίνεται ανάλυση των λογαριασμών αυτών.

Οι εμπράγματες ασφάλειες (υποθήκες - προσημειώσεις) αναφέρονται χωριστά.

Χωριστά, επίσης, αναφέρονται οι τυχόν εγγυήσεις που δίνονται προς όφελος

συνδεμένων επιχειρήσεων.

21. Οι μεταβολές των πάγιων στοιχείων, κατά τρόπο που για κάθε πρωτοβάθμιο

λογαριασμό του πάγιου ενεργητικού να προκύπτουν: η αξία κτήσεως (αξία αγοράς ή

κόστος παραγωγής), όπως διαμορφώθηκε στον ισολογισμό της προηγούμενης χρήσεως,

οι αγορές της χρήσεως, οι εξαγωγές (π.χ. πωλήσεις) της χρήσεως, οι προσθήκες -

βελτιώσεις της χρήσεως, οι αποσβέσεις της χρήσεως, οι συνολικές αποσβέσεις μέχρι

την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού και η αναπόσβεστη αξία κατά το τέλος

της χρήσεως του ισολογισμού.

Σε περίπτωση που κατά την πρώτη κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων,

σύμφωνα με όσα καθορίζονται στην παράγραφο αυτή, ανακύψουν δυσκολίες και για το

σκοπό αυτό απαιτηθούν χρόνος και έξοδα, είναι δυνατό να ληφθεί σαν αξία κτήσεως η
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αναπόσβεστη αξία των πάγιων στοιχείων, με την προϋπόθεση ότι αυτό θα αναφέρεται

ρητά στο προσάρτημα.

Σε περίπτωση αναπροσαρμογής της αξίας των στοιχείων του πάγιου ενεργητικού, ως

αξία κτήσεως λαμβάνεται η αξία αναπροσαρμογής.

22. Επεξηγηματικές πληροφορίες, μαζί με διευκρινίσεις αναφορικά με τη φύση τους και

την επίδρασή τους στον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος, για τα έκτακτα και

ανόργανα έσοδα και έκτακτα και ανόργανα έξοδα, καθώς και για τα έσοδα και έξοδα

προηγούμενων χρήσεων τα οποία εμφανίζονται στη χρήση του ισολογισμού, όταν

επηρεάζουν σημαντικά τα αποτελέσματα της οικονομικής μονάδας. Επίσης, αναλύσεις

των ποσών των λογαριασμών 36.01 «έσοδα χρήσεως εισπρακτέα» και 56.01 «έξοδα

χρήσεως πληρωτέα», αν τα ποσά αυτά είναι σημαντικά.

23. Τα συνολικά ποσά των κάθε είδους οικονομικών δεσμεύσεων από αμφοτεροβαρείς

συμβάσεις, εγγυήσεις και άλλες συμβατικές ή από την ισχύουσα νομοθεσία

επιβαλλόμενες πιθανές υποχρεώσεις, οι οποίες δεν εμφανίζονται στους λογαριασμούς

τάξεως του ισολογισμού, εφόσον η πληροφορία αυτή είναι χρήσιμη για την εκτίμηση

της χρηματοοικονομικής θέσεως της εταιρίας. Τυχόν υποχρεώσεις για καταβολές

ειδικών μηνιαίων παροχών, όπως π.χ. μηνιαίων βοηθημάτων, καθώς και οι οικονομικές

δεσμεύσεις σε συνδεμένες επιχειρήσεις, αναφέρονται χωριστά.

24. Ανάλυση των λογαριασμών του ισολογισμού «έξοδα ιδρύσεως και πρώτης

εγκαταστάσεως», «τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου» και «έξοδα ερευνών και

αναπτύξεως». Σε περίπτωση που η απόσβεση των εξόδων ερευνών και αναπτύξεως δε

γίνεται σύμφωνα με το γενικό κανόνα της πενταετίας, αλλά σύμφωνα με ειδικές

διατάξεις της νομοθεσίας, αναφέρονται οι περιπτώσεις αυτές και οι ειδικές διατάξεις

στο προσάρτημα.

25. Η χρήση της δυνατότητας αποτιμήσεως των αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από

τους κανόνες αποτιμήσεως (π.χ. σε τιμές εμπορικές οι οποίες είναι δυνατό να είναι πολύ

χαμηλότερες από την αξία κτήσεως) και οι λόγοι που την επέβαλαν, σε περίπτωση που

η οικονομική μονάδα κάνει χρήση της δυνατότητας αυτής με βάση ειδικές διατάξεις της

νομοθεσίας.
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26. Ανάλυση του λογαριασμού του ισολογισμού «λοιπές προβλέψεις», όταν είναι

αξιόλογες.

27. Σε περίπτωση παρεκκλίσεως, σε μία χρήση, από την αρχή κατά την οποία δεν

επιτρέπεται η μεταβολή από χρήση σε χρήση της καθορισμένης δομής του ισολογισμού

και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, η οποία είναι δυνατό να γίνει μόνο σε

εξαιρετικές περιπτώσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία, αναφέρονται η

παρέκκλιση και οι λόγοι που την επέβαλαν, με πλήρη αιτιολόγηση της σκοπιμότητας

της παρεκκλίσεως αυτής.

28. Αναλύσεις των συμπτυγμένων στοιχείων των κατηγοριών εκείνων του ισολογισμού

που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς. Όταν η οικονομική μονάδα κάνει τέτοιες

συμπτύξεις, είναι υποχρεωμένη να παρουσιάζει τις αντίστοιχες αναλύσεις.

29. Επεξηγηματικές σημειώσεις, σχετικές με τη συγκρισιμότητα των κονδυλίων της

χρήσεως του ισολογισμού και των κονδυλίων της προηγούμενης χρήσεως, όταν τα

κονδύλια που απεικονίζονται στον ισολογισμό και στα αποτελέσματα χρήσεως, για

διάφορους λόγους, δεν είναι απόλυτα συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της

προηγούμενης χρήσεως. Επίσης, σχετικές επεξηγηματικές σημειώσεις, όταν γίνεται

ανακατάταξη των ποσών των αντίστοιχων λογαριασμών της προηγούμενης χρήσεως

για να γίνουν αυτά συγκρίσιμα με τα ποσά της κλειόμενης χρήσεως.

30. Επεξηγηματικές σημειώσεις, σχετικές με τη σχέση που υπάρχει μεταξύ των

διάφορων κατηγοριών των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού του ισολογισμού,

όπως, π.χ. στην περίπτωση των κατηγοριών  του παθητικού και του ενεργητικού.

31. Επεξηγηματικές πληροφορίες, σχετικές με τις συνδεμένες επιχειρήσεις, σύμφωνα με

όσα καθορίζονται από ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας.

32. Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες, που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις της

νομοθεσίας ή που κρίνονται αναγκαίες για την επίτευξη των σκοπών της αρτιότερης

πληροφορήσεως των μετόχων και των τρίτων, και της παρουσιάσεως μιας πιστής

εικόνας της περιουσίας, της χρηματοοικονομικής καταστάσεως (θέσεως) και των

αποτελεσμάτων της οικονομικής μονάδας.
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3.5. Λοιπές Οικονομικές καταστάσεις.
Εκτός από τις Οικονομικές  Καταστάσεις που αναλύσαμε παραπάνω ( Ισολογισμός,

Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως, Πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και το

Προσάρτημα), υπάρχουν κάποιες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες καταρτίζονται

υποχρεωτικά αλλά η δημοσίευση τους δεν είναι υποχρεωτική από την νομοθεσία.

Αποτελούν όμως σπουδαίο και αναπόσπαστο τμήμα των Οικονομικών Καταστάσεων

διότι παρέχουν σημαντικές πληροφορίες όσο για την ίδια την επιχείρηση, τόσο και για

εξωτερικούς χρήστες. Αυτές οι καταστάσεις είναι:

 Κατάσταση του λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης,

 Έκθεση των ελεγκτών λογιστών.

3.5.1.  Κατάσταση του Λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης.

Η Κατάσταση του λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης καταρτίζεται μόνο στο τέλος

της χρήσης υποχρεωτικά και προέρχεται από τον λογαριασμό 80. Γενική

Εκμετάλλευση. Η Κατάσταση του λογαριασμού  Γενικής Εκμετάλλευσης καταχωρείται

υποχρεωτικά στο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών, δεν είναι υποχρεωτική η

δημοσίευση της.

3.5.1.1.  80. Λογαριασμός  Γενικής Εκμετάλλευσης.

Ο λογαριασμός 80. «Γενική Εκμετάλλευση» χρησιμοποιείται μόνο στο τέλος της

χρήσης και παρέχει σημαντικές πληροφορίες. Παρουσιάζει το οργανικό αποτέλεσμα

που λέγεται, το αποτέλεσμα της εκμετάλλευσης που προέρχεται από τις τακτικές

οργανικές εργασίες της επιχείρησης. Ο λογαριασμός Γενικής Εκμετάλλευσης

χρησιμοποιείται για την προσδιορισμό των καθαρών (τακτικών και οργανικών)

αποτελεσμάτων τα οποία πραγματοποιήθηκαν μέσα στην χρήση που κλείνει, από

εκμετάλλευση όλων των δραστηριοτήτων (κύριων και δευτερευουσών) της

επιχείρησης. Ο λογαριασμός Γενικής Εκμετάλλευσης λειτουργεί ως εξής:

Χρεώνεται με:

 Με την αξία των αρχικών αποθεμάτων της χρήσης,

 Με την αξία των αγορών χρήσης με πίστωση των λογαριασμών της ομάδας 2 (20-

28).
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 Με την αξία των δουλευμένων και οργανικών εξόδων κατά είδος με πίστωση των

λογαριασμών της ομάδας 6 (60-68)

Πιστώνεται με :

 Με την αξία απογραφής  των τελικών αποθεμάτων της χρήσης που κλείνει, με την

χρέωση των λογαριασμών της ομάδας 2 (20-28),

 Με την αξία των δουλευμένων και οργανικών εσόδων κατ’ είδος  της ομάδας 7 με

χρέωση των λογαριασμών της ομάδας 7 (70-78)

Οι λογαριασμοί των ομάδων 6 και 7 θα είναι εξισωμένοι ενώ οι λογαριασμοί της

ομάδας 2 θα έχουν χρεωστικό υπόλοιπο τόσο όσο η αξία των τελικών αποθεμάτων

(απογραφής). Το υπόλοιπο του λογαριασμού 80.00 δείχνει το καθαρό αποτέλεσμα

εκμετάλλευσης  Κέρδος(υπόλοιπο πιστωτικό) ή Ζημιά (υπόλοιπο χρεωστικό) και

μεταφέρεται στον λογαριασμό 80.01 στον οποίο θα προσδιοριστούν τα Μικτά

Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης. Παρακάτω παρουσιάζεται σχηματικά η λειτουργία του

λογαριασμού 80.00 Λογαριασμός Γενικής Εκμετάλλευσης.

Πίνακας 2 80.00 Λογαριασμός Γενικής Εκμετάλλευσης
Χ Π

Αρχικά αποθέματα (από Ομάδα 2η) Τελικά αποθέματα (σε Ομάδα 2η)

20 Εμπορεύματα 20 Εμπορεύματα

21 Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή 21 Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή

22 Υποπροϊόντα και υπολείμματα 22 Υποπροϊόντα και υπολείμματα

23 Παραγωγή σε εξέλιξη 23 Παραγωγή σε εξέλιξη

24 Πρώτες και βοηθητικές ύλες- υλικά

συσκευασίας

ΧΧ

24 Πρώτες και βοηθητικές ύλες- υλικά

συσκευασίας

25 Ανακυκλώσιμα υλικά 25 Ανακυκλώσιμα υλικά

26 Ανταλλακτικά πάγιων στοιχείων 26 Ανταλλακτικά πάγιων στοιχείων

27 Είδη συσκευασίας 27 Είδη συσκευασίας

Σύνολο Απ/των Αρχής Σύνολο Απ/των Τέλους

Αγορές χρήσης ( από Ομάδα 2η) Οργανικά έσοδα κατ’ είδος (από Ομάδα 7η)

20 Εμπορεύματα 70 Πωλήσεις εμπορευμάτων

24 Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Ύλες 71 Πωλήσεις προϊόντων έτοιμων και
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συσκευασίας ημιτελών

25 Ανακυκλώσιμα υλικά 72 Πωλήσεις λοιπών αποθεματικών και

άχρηστου υλικού

26 Ανταλλακτικά πάγιων στοιχείων 73 Πωλήσεις υπηρεσιών (έσοδα παροχής

υπηρεσιών)

28 Είδη συσκευασίας 74 Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα

πωλήσεων

Σύνολο Αγορών χρήσης 75 Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών

Οργανικά έξοδα κατ’ είδος (από Ομάδα 6η) 76 Έσοδα κεφαλαίων

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 78 Ιδιοπαραγωγή παγίων και

χρησιμοποιημένες προβλέψεις

εκμεταλλεύσεως

61 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Σύνολο Π.Υ. Ομάδας 7ης

62 Παροχές τρίτων

63 Φόροι- Τέλη

64 Διάφορα έξοδα

65 Τόκοι και  συναφή έξοδα

66 Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων

68 Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως

Σύνολο Χ.Υ. Ομάδας 6ης

Γενικό σύνολο Γενικό σύνολο

3.5.1.2. 80.01 Μικτά Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης.

Ο λογαριασμός Μικτά Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης χρησιμεύει για τον

προσδιορισμό των μικτών αποτελεσμάτων ( κερδών ή ζημιών) τα οποία

πραγματοποιήθηκαν από την εκμετάλλευση όλων των δραστηριοτήτων της οικονομικής

μονάδας.

Όπως αναφέραμε και πριν γίνεται μεταφορά του καθαρού αποτελέσματος

εκμετάλλευσης από τον λογαριασμό 80.00 «Λογαριασμός Γενικής Εκμετάλλευσης»,

στον λογαριασμό 80.01 « Μικτά Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης». Δηλαδή ο

λογαριασμός 80.01:

Χρεώνεται με:

1) Ζημία,  με την αντίστοιχη πίστωση του 80.00,

2) Μη προσδιοριστικά των μικτών αποτελεσμάτων έσοδα λ. 80.03,
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3) Μικτό Κέρδος Εκμετάλλευσης, για το κλείσιμο, μεταφερόμενο σε πίστωση του

λογαριασμού 86.00.00.

Πιστώνεται με :

1) Κέρδος, με την αντίστοιχη χρέωση του 80.00,

2) Μη προσδιοριστικά των μικτών αποτελεσμάτων έξοδα λ. 80.02,

3) Ζημία Εκμετάλλευσης, για το κλείσιμο, μεταφερόμενη σε χρέωση του λογαριασμού

86.00.00.

Για τον προσδιορισμό των Μικτών αποτελεσμάτων από τα Καθαρά αποτελέσματα,

γίνεται διαχωρισμός εκείνων των εσόδων και εξόδων, τα οποία δεν προσδιορίζουν το

Μικτό αποτέλεσμα.

Έξοδα μη προσδιοριστικά των μικτών αποτελεσμάτων.

Είναι ορισμένα από τα οργανικά έξοδα, τα οποία παρακολουθούνται στην

λογαριασμούς της ομάδας 6. Έξοδα μη προσδιοριστικά των μικτών αποτελεσμάτων

είναι εκείνα τα οποία σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες της αναλυτικής

λογιστικής εκμετάλλευσης (κοστολόγησης) τελικά δεν βαρύνουν τα αποθέματα αλλά τα

αποτελέσματα χρήσης. Τα έξοδα αυτά αποχωρίζονται από το καθαρό αποτέλεσμα

εκμετάλλευσης για τον προσδιορισμό του μικτού αποτελέσματος, και ανακατανέμονται

κατά προορισμό. Τα έξοδα αυτά προκύπτουν από τους δευτεροβάθμιους λογαριασμούς

της ομάδας 92 Κέντα Κόστους και είναι οι εξής:

 92.01 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

 92.02 Έξοδα λειτουργίας ερευνών και ανάπτυξης

 92.01 Έξοδα διάθεσης

 92.04 Έξοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας.

 64.10 Έσοδα συμμετοχών και χρεογράφων

 64.11 Διφορές αποτίμησης συμμετοχών και χρεογράφων

 64.12 Διαφορές από πώληση συμμετοχών και χρεογράφων

Ο λογαριασμός 80.02 « Έξοδα μη προσδιοριστικά των μικτών αποτελεσμάτων»

αναλύεται σε τριτοβάθμιους  λογαριασμούς. Οι λογαριασμοί αυτοί είναι οι εξής:

 80.02.00 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
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 80.02.01 Έξοδα λειτ. Ερευνών-αναπτύξεως

 80.02.02 Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως

 80.02.03 Προβλέψεις υποτιμήσεως συμμετοχών και χρεογράφων

 80.02.04 Έξοδα συμμετοχών και χρεογράφων

 80.02.05 Διαφορές από πώληση συμμετοχών και χρεογράφων (ζημιές)

 80.02.06 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

Οι τριτοβάθμιοι αυτοί λογαριασμοί χρεώνονται και πιστώνεται με το άθροισμα τους ο

λογαριασμός 80.01 « Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης». Για να κλείσει ο

λογαριασμός 80.02 « Έξοδα μη προσδιοριστικά των μικτών αποτελεσμάτων»

πιστώνεται με το σύνολο της χρέωσης του, για να μεταφερθεί στους αντίστοιχους

τριτοβάθμιους λογαριασμούς του 86 «Αποτελέσματα χρήσεως»

Σχηματική λειτουργία του λογαριασμού 80.02 « Έξοδα μη προσδιοριστικά των μικτών

αποτελεσμάτων ».

80.02 Έξοδα μη προσδιοριστικά των μικτών αποτελεσμάτων

Χρεώνεται: με πίστωση του λ. 80.01

 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

 Έξοδα λειτ. Ερευνών-

αναπτύξεως

 Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως

 Προβλέψεις υποτιμήσεως

συμμετοχών και χρεογράφων

 Έξοδα συμμετοχών και

χρεογράφων

 Διαφορές από πώληση

συμμετοχών και χρεογράφων

(ζημιές)

 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή

έξοδα

Μεταφέρονται στα «

Αποτελέσματα χρήσεως» με

αντίστοιχη χρέωση των

λογαριασμών:

 86.00.02

 86.00.03

 86.00.04

 86.00.07

 86.00.08

 86.01.08

 86.01.09
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Έσοδα μη προσδιοριστικά των μικτών αποτελεσμάτων.

Είναι εκείνα τα οποία παρακολουθούνται στους λογαριασμούς της ομάδας 7. Τα έσοδα

αυτά δεν συνυπολογίζονται κατά τον προσδιορισμό του κόστους πωληθέντων, όταν

προσδιορίζεται το μικτό αποτέλεσμα (κέρδος ή ζημία) της εκμετάλλευσης. Τα έσοδα

αυτά εμφανίζονται στους λογαριασμούς της Γενικής Λογιστικής και είναι:

 74 Επιχορηγήσεις και διάφορα από έσοδα πωλήσεων,

 75 Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών,

 78.05 Χρησιμοποιημένες προβλέψεις εκμεταλλεύσεως

 76.00 Έσοδα συμμετοχών,

 76.01 Έσοδα χρεογράφων,

 76.04 Διαφορές (κέρδή) από πώληση  συμμετοχών και χρεογράφων,

 76.02 Δουλεμένοι τόκοι γραμματίων εισπρακτέων,

 76.03 Λοιποί πιστωτικοί τόκοι,

 76.98 Λοιπά έσοδα κεφαλαίων.

Σχηματικός τρόπος λειτουργίας του λογαριασμού 80.03 «Έσοδα μη προσδιοριστικά

των μικτών αποτελεσμάτων».
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80.03 «Έσοδα μη προσδιοριστικά των μικτών αποτελεσμάτων»

Μεταφέρονται στα « Αποτελέσματα

χρήσεως» με την αντίστοιχη πίστωση

των λογαριασμών.

 86.00.01

 86.01.00

 86.01.01

 86.01.02

 86.02.03

Πιστώνονται: με χρέωση του λ. 80.01

 Άλλα έσοδα εκμ. (προκύπτει από

λ/σμούς  74 «Επιχορηγήσεις και

διάφορα έσοδα πωλήσεων», 75

«Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών»,

78.05 «χρησιμοποιημένες προβλ.

Προς κάλυψη εξόδων εκμ»)

 Έσοδα συμμετοχών ( από

λογ/σμό76.00 «Έσοδα συμμετοχών».

 Έσοδα χρεογράφων από (76.01

«Έσοδα χρεογράφων»

 Κέρδη από πωλ. συμμετ. και

χρεογρ.( λ/σμός 76.04 «Διαφ. από

πώληση συμμετ. και χρεογρ.»

 Δουλευμένοι τόκοι γραμματίων

εισπρακτέων (λ/σμός 76.02)

 Λοιποί πιστωτικοί τόκοι (λ/σμός

76.03)

 Λοιπά έσοδα κεφαλαίων (λ/σμός

76.98)
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3.5.2. Έκθεση ελεγκτών λογιστών.

Η Έκθεση ελεγκτών λογιστών συνυπολογίζεται και αποτελεί σημαντικό τμήμα των

Οικονομικών Καταστάσεων, η οποία αναφέρεται σε όλες τις προαναφερθείσες

καταστάσεις και εμφανίζεται, συνήθως, σε μία τυποποιημένη μορφή. Το περιεχόμενό

της περιγράφει τον προσδιορισμό της ποιότητας των λογιστικών καταστάσεων και

επομένως και την αξιοπιστία που αυτές μπορούν να έχουν για τους χρήστες. Η γενική

ορθότητα των λογιστικών καταστάσεων, όσων αφορά την παρουσίαση της οικονομικής

θέσης και των αποτελεσμάτων της επιχείρησης, αναφέρεται σαφώς στην έκθεση των

λογιστών, ενώ θα βρει κανείς σ’αυτές και όποιες επιφυλάξεις υπάρχουν αναφορικά με

συγκεκριμένα μεγέθη των λογιστικών καταστάσεων ή αναφορές και επεξηγήσεις για

κάποια άλλα.

Η Έκθεση των ελεγκτών λογιστών μπορεί να εμφανιστεί σε 5 βασικές μορφές:

 Θετική,

 Θετική αλλά με κάποιες εξαιρέσεις που αναφέρονται,

 Αρνητική,

 Αδυναμία έκφρασης γνώμης,

 Έκθεση μερικής κάλυψης η οποία αναφέρεται σε συγκεκριμένο μέγεθος των

λογιστικών καταστάσεων.

Για τις επιχειρήσεις για τις οποίες δεν είναι υποχρεωτικός ο έλεγχος από τους

αρμόδιους ορκωτούς λογιστές, η έκθεση των (απλών) ελεγκτών λογιστών δεν

δημοσιεύεται στις στις εφημερίδες μαζί με τις λογιστικές καταστάσεις, αλλά απλώς

υποβάλλεται στην εποπτεύουσα αρχή, τη νομαρχία της έδρας της επιχείρησης.
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ΜΕΡΟΣ II: Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

ΠΡΟΤΥΠΑ (ΔΛΠ-IAS1, 7 ).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο Εισαγωγή στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα-Διεθνή

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

4.1 Ιστορική αναδρομή.
Η Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων-International Accounting Standards

Committe (IASC) συστάθηκε 1973 με την συνεργασία επαγγελματικών οργανώσεων

Λογιστών της Αγγλίας, της Αυστραλίας, της Γαλλίας, των Ηνωμένων Πολιτειών της

Αμερικής, της Ιρλανδίας, του Καναδά, του Μεξικού και της Ολλανδίας. Η IASC ήταν

υπεύθυνη για την έκδοση των Νο 14 Διεθνών Λογιστικών Προτύπων(ΔΛΠ)-

International Accounting Standards (IAS) μέχρι το 2001.Παράλληλα λειτούργησε και η

Μόνιμη Επιτροπή Διερμηνειών (ΜΕΔ)-Standing Interpretations Committee (SIC) για

την ερμηνεία των ΔΛΠ και την έγκαιρη παροχή οδηγιών σχετικά με τα θέματα που δεν

αναλύονται επαρκώς στα εκδοθέντα ΔΛΠ, όπου μέχρι το 2001 είχαν εκδοθεί οι No1-33

Διερμηνείες.

Η IASC διοικείται σήμερα από 22 μέλη (θεματοφύλακες) που προέρχονται από τις

παρακάτω γεωγραφικές περιοχές: 6 από τη Β.Αμερική, 6 από την Ευρώπη, 6 από την

περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού και 4 από οποιαδήποτε άλλη περιοχή 2002, όμως, η IASC

αλλάζει τον τρόπο λειτουργίας της και επιλέγει 12 μέλη πλήρους απασχόλησης και 2

μέλη μερικής απασχόλησης για να συσταθεί το Σώμα Διεθνών Λογιστικών Προτύπων

(IASB) που θα είναι πλήρως υπεύθυνο για την μελλοντική ανάπτυξη και έκδοση των

λογιστικών προτύπων. Από το 2002 μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί από το IASB No 1-7

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης(ΔΠΧΠ)-International Financial

Reporting Standards (IFRS) και οι Νο 1-9 Διερμηνείες από την Επιτροπή Διερμηνειών

Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΕΔΔΠΧΠ)-International

Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC). Τον Μάρτιο του 2002

αποφασίστηκε ότι όλα τα Πρότυπα που θα εκδίδονται πλέον από το I.A.S.B., θα

ονομάζονται Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς(International Financial
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Reporting Standards).Τα Πρότυπα, αντίθετα, που είχαν εκδοθεί από την I.A.S.C. κατά

την περίοδο 1973-2001, ονομάζονται Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (International

Accounting Standards).

Η υιοθέτηση των ΔΛΠ και των ΔΛΧΠ είναι υποχρεωτική από το 2005 για τις

επιχειρήσεις τω 15 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), εκ των οποίων οι

μετοχές ή άλλες κινητές αξίες είναι εισηγμένες σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά

οποιουδήποτε κράτους-μέλους της ΕΕ. Έτσι, η εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων

αναμένεται να επιφέρει σημαντικές, σε ορισμένες περιπτώσεις, μεταβολές στις

οικονομικές καταστάσεις των τραπεζών. Οι μεταβολές αυτές θα επηρεάσουν επίσης

τους σχετικούς εποπτικούς δείκτες που προκύπτουν από λογιστικά στοιχεία, κυρίως τον

δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας για τον πιστωτικό κίνδυνο και τον κίνδυνο αγοράς.

4.2 Σκοπός των Διεθνών προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.
Σήμερα, πολύ περισσότερο από ότι στο παρελθόν, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη

εφαρμογής ενιαίων λογιστικών προτύπων, στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα, τόσο

σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Ο λόγος είναι ότι με το «άνοιγμα» των

κεφαλαιαγορών και χρηματαγορών, οι δυνατότητες δανεισμού των επιχειρήσεων του

ιδιωτικού τομέα της οικονομίας έχουν διεθνοποιηθεί.

Ως συνέπεια των παραπάνω, οι δημοσιευμένες Οικονομικές Καταστάσεις των

επιχειρήσεων, γίνονται αντικείμενο εξέτασης σε διαφορετικές χώρες όπου ισχύουν

διαφορετικοί κανόνες μέτρησης της περιουσίας και του οικονομικού αποτελέσματος

και της δραστηριότητάς τους.

Μέσα από την εφαρμογή ενιαίων λογιστικών προτύπων εξασφαλίζεται η

συγκρισιμότητα μεταξύ των Οικονομικών Καταστάσεων που συντάσσονται από τις

επιχειρήσεις. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται μέσω του περιορισμού του εύρους και της

ποικιλίας των διαφορών που εντοπίζονται σε εναλλακτικές λογιστικές πρακτικές και

χειρισμούς.

Η χρησιμοποίηση ενιαίων λογιστικών προτύπων διευκολύνει την παρουσίαση της

φιλοσοφίας που ακολουθείται κατά την προετοιμασία των Οικονομικών Καταστάσεων.
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Μέσω της χρήσης των λογιστικών προτύπων, επίσης, οι λογιστικές καταστάσεις

αποκτούν μεγαλύτερη συνοχή αφού η σύνταξη τους στηρίζεται σε ένα σύνολο

προτύπων και διαδικασιών μεταξύ των οποίων υπάρχει μία λογική συνέχεια και

συνέπεια. Αποτέλεσμα του παραπάνω, είναι η αποφυγή αντιφάσεων και αντιθέσεων.

Τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς είναι το κύριο και πλέον

αποδεκτό μέσο έκφρασης της λογιστικής επιστήμης και αποτελούν μία κωδικοποιημένη

μορφή λογιστικών πολιτικών και κανόνων που θα πρέπει να εφαρμόζονται για τη

σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων. Παρουσιάζουν, επίσης, τον τρόπο σύμφωνα

με τον οποίο πρέπει να απεικονίζονται συγκεκριμένες οικονομικές συναλλαγές και

γεγονότα. Η συμμόρφωση με τους κανόνες των Προτύπων  συμβάλει σημαντικά στην

εύλογη παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων.

Η καθιέρωση των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς αποσκοπεί στην

δημιουργία προϋποθέσεων για μία ολοκληρωμένη και αποτελεσματική αγορά

κεφαλαίων. Πιο συγκεκριμένα, μέσω της αύξησης της δυνατότητας σύγκρισης των

Οικονομικών Καταστάσεων των επιχειρήσεων στην ενιαία αγορά, διευκολύνεται ο

ανταγωνισμός και η κυκλοφορία των κεφαλαίων.

4.3 Πεδίο Εφαρμογής των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής

Αναφοράς.
Τα Δ.Π.Χ.Α. μπορούν να εφαρμοστούν σχεδόν από το σύνολο των επιχειρήσεων. Παρά

το γεγονός ότι έχουν σχεδιαστεί και αναφέρονται κυρίως σε συναλλαγές

κερδοσκοπικών επιχειρήσεων (εμποροβιομηχανικές επιχειρήσεις, χρηματοοικονομικά

ιδρύματα, ασφαλιστικές επιχειρήσεις), εντούτοις μπορούν να αποτελέσουν μία βάση

αναφοράς και για επιχειρήσεις μη κερδοσκοπικού σκοπού (επιχειρήσεις δημόσιου

τομέα).

Το I.A.S.B. επιτυγχάνει τους καταστατικούς του στόχους, κυρίως μέσω της ανάπτυξης

της δημοσίευσης των Δ.Π.Χ.Α. και την προώθηση της εφαρμογής των Προτύπων σε

Οικονομικές Καταστάσεις γενικής χρήσης και σε λοιπές χρηματοοικονομικές

αναφορές.
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Οι λοιπές χρηματοοικονομικές αναφορές περιέχουν πληροφορίες που παρέχονται εκτός

των Οικονομικών Καταστάσεων γενικής χρήσης και υποβοηθούν τους χρήστες στο να

κατανοήσουν μία πλήρη σειρά Οικονομικών Καταστάσεων και να βελτιώσουν την

ικανότητά τους να προβαίνουν σε αποδοτικές οικονομικές καταστάσεις.

Τα Δ.Π.Χ.Α. θέτουν ένα πλαίσιο κανόνων και αρχών, αναγνώρισης, αποτίμησης,

παρουσίασης και γνωστοποίησης των ουσιαστικών συναλλαγών και γεγονότων στις

Οικονομικές Καταστάσεις γενικής χρήσης. Σε ορισμένες περιπτώσεις εισάγουν,

επιπρόσθετα, αρχές που σκοπό έχουν την απεικόνιση συναλλαγών συγκεκριμένων

κλάδων. Οι Οικονομικές Καταστάσεις  γενικής χρήσης, απευθύνονται σε πολλούς

χρήστες με διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσεις πληροφόρησης (π.χ. μετόχους,

πιστωτές, εποπτικές αρχές, εργαζόμενους και επενδυτές).

Σε συνέχεια της εφαρμογής των αρχών που θέτουν τα Δ.Π.Χ.Α., οι επιχειρήσεις

καταρτίζουν και δημοσιεύουν μία πλήρη σειρά Οικονομικών Καταστάσεων

(Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, Κατάσταση Συνολικών Εσόδων, Κατάσταση

Μεταβολών και Ιδίων Κεφαλαίων, Κατάσταση Ταμειακών Ροών και Επεξηγηματικές

Σημειώσεις). Επιδίωξη μίας πλήρους σειράς Οικονομικών Καταστάσεων είναι η

παροχή πληροφόρησης σχετικά με την χρηματοοικονομική θέση, τα αποτελέσματα και

τις ταμειακές ροές μίας επιχείρησης, η οποία χρησιμεύει για τις οικονομικές αποφάσεις

των χρηστών.

Ένα πρόβλημα που υπάρχει για τους χρήστες των Οικονομικών Καταστάσεων είναι ότι

τα Δ.Π.Χ.Α., όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί μέχρι στιγμής, επιτρέπουν σε κάποιες

περιπτώσεις την επιλογή μεταξύ δύο χειρισμών για την απεικόνιση ορισμένων

γεγονότων. Σε βάθος χρόνου, στόχος των Δ.Π.Χ.Α. είναι ο περιορισμός της επιλογής

μεταξύ των δύο χειρισμών και η καθιέρωση μίας ενιαίας λογιστικής απεικόνισης, έτσι

ώστε παρόμοιες συναλλαγές και γεγονότα να απεικονίζονται με παρόμοιο τρόπο, ενώ

ανόμοιες συναλλαγές και γεγονότα να απεικονίζονται με διαφορετικό τρόπο.
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4.4. Διαδικασία έκδοσης των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής

Αναφοράς.
Τα Δ.Π.Χ.Α. ισχύουν από την ημερομηνία που ορίζεται σε κάθε έγγραφο Προτύπου. Τα

νέα, τροποποιημένα ή αναθεωρημένα Δ.Π.Χ.Α. θέτουν μεταβατικές διατάξεις, οι οποίες

εφαρμόζονται κατά την αρχική εφαρμογή τους.

Τα προσχέδια των Προτύπων και των Διερμηνειών εκδίδονται για σχολιασμό και οι

προτάσεις τους υπόκεινται σε αναθεώρηση. Μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος ενός

Δ.Π.Χ.Α., οι απαιτήσεις οποιουδήποτε Δ.Π.Χ.Α. που θα επηρεάζονταν από τις

προτάσεις ενός προσχεδίου, παραμένουν σε ισχύ.

4.5. Όργανα Κατάρτισης των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής

Αναφοράς.
Τα κύρια όργανα που ασχολούνται με την κατάρτιση και δημοσιοποίηση των Δ.Π.Χ.Α.

είναι:

 Η Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (I.A.S.C.)-Μη κερδοσκοπικός

οργανισμός με έδρα την πολιτεία του Delawareτων Η.Π.Α,

 Το Σώμα Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (I.A.S.B.) με έδρα το Λονδίνο-ανεξάρτητη

αρχή που έχει την ευθύνη κατάρτισης και έκδοσης των Λογιστικών Προτύπων,

 Η Συμβουλευτική Επιτροπή Προτύπων (S.A.C.)-Σκοποί της η παροχή συμβουλών

στο I.A.S.B. και η πληροφόρηση του για τις επιπτώσεις των προτεινόμενων

προτύπων στους χρήστες αυτών,

 Η Επιτροπή Διερμηνειών Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

(I.F.R.I.C.). Αρμοδιότητα της, η ερμηνεία των προτύπων και η έγκαιρη παροχή

οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή των προτύπων.

4.5.1. Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (I.A.S.C.)

Η Επιτροπή συστάθηκε το 1973 κατόπιν συμφωνίας επαγγελματικών οργανισμών

λογιστικής των χωρών της Αυστραλίας, της Γερμανίας, της Ιαπωνίας, της Γαλλίας, του

Καναδά, του Μεξικού, της Ολλανδίας, της Ιρλανδίας, των Ηνωμένων Πολιτειών της

Αμερικής και της Αγγλίας.
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Η Επιτροπή ήταν υπεύθυνη για τη έκδοση των Λογιστικών Προτύπων. Για την επίτευξη

του σκοπού της υπήρχαν δεκατρία μέλη μερικής απασχόλησης, τα οποία προέρχονταν

από ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων. Τον Μάρτιο του 2002, η Επιτροπή των

Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (I.A.S.C.) προχώρησε σε αναδιοργάνωση του τρόπου

λειτουργίας της, λαμβάνοντας  υπόψη τις προτάσεις μελέτης με τίτλο «Προτάσεις για

την δόμηση της I.A.S.C. στο μέλλον».

Toαποτέλεσμα της αναδιοργάνωσης ήταν η ανασύσταση της I.A.S.C. ως μη

κερδοσκοπικός οργανισμός, με έδρα την πολιτεία του Delaware των Η.Π.Α. Αποτελεί

τη μητρική εταιρία του Σώματος Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (I.A.S.B.) με έδρα το

Λονδίνο, της ανεξάρτητης αρχής η οποία έχει την ευθύνη κατάρτισης και έκδοσης των

Λογιστικών Προτύπων.

Οι στόχοι του ιδρύματος της Επιτροπής Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (I.AS.C.) οι

οποίοι αναφέρονται στο καταστατικό του ιδρύματος, είναι:

 Η δημιουργία ενός ενιαίου συνόλου κατανοητών, επιβλητέων και υψηλής ποιότητας

Παγκόσμιων Λογιστικών Προτύπων για το κοινό συμφέρον, τα οποία να απαιτούν

διαφανή, συγκρίσιμη και υψηλής ποιότητας πληροφόρηση στις Οικονομικές

Καταστάσεις και τις λοιπές χρηματοοικονομικές αναφορές, ώστε να βοηθούν τους

συμμετέχοντες στις παγκόσμιες κεφαλαιαγορές και τους άλλους χρήστες στις

οικονομικές αποφάσεις.

 η προώθηση  της χρήσης και της σχολιαστικής εφαρμογής αυτών των προτύπων,

 Η εκτίμηση των ειδικών αναγκών των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και των

αναδυόμενων οικονομιών,

 Η σύγκλιση των εθνικών λογιστικών προτύπων με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, για την επίτευξη λύσεων

υψηλής ποιότητας.

Η Επιτροπή αποτελείται από είκοσι δύο μέλη, τα οποία ονομάζονται θεματοφύλακες

και είναι επιφορτισμένοι με την διοίκησή της. Προκειμένου να εξασφαλιστεί μία ευρεία

διεθνής βάση τα είκοσι δύο μέλη προέρχονται από διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές.

Συγκεκριμένα:

 6 θεματοφύλακες προέρχονται από την Βόρεια Αμερική,

 6 θεματοφύλακες προέρχονται από την Ευρώπη,
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 6 θεματοφύλακες προέρχονται από την περιοχή της Ασίας και της Ωκεανίας,

 4 θεματοφύλακες προέρχονται από οποιαδήποτε άλλη περιοχή, έτσι ώστε να

επιτυγχάνεται γεωγραφική ισορροπία.

Η ομάδα των θεματοφυλάκων αποτελείται από άτομα που διασφαλίζουν την τήρηση

της κατάλληλης ισορροπίας σε ότι αφορά στο επαγγελματικό υπόβαθρο και

περιλαμβάνει ελεγκτές, συντάκτες, ακαδημαϊκούς και λοιπούς αξιωματούχους που

εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον.

4.5.2. Σώμα Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (I.A.S.B.)

Το I.A.S.B. αποτελείται από δώδεκα μέλη πλήρους απασχόλησης και δύο μέλη μερικής

απασχόλησης. Τα μέλη του Σώματος επιλέγονται από την I.A.S.C.

Το κριτήριο της επιλογής είναι η δημιουργία μίας ομάδας που θα συνδυάζει τεχνικές

ικανότητες, την εμπειρία σε θέματα διεθνών αγορών και επιχειρήσεων και την

ευρύτερη γνώση των συνθηκών που επικρατούν στις αγορές, με σκοπό την συνεισφορά

στην ανάπτυξη παγκοσμίων λογιστικών προτύπων υψηλής ποιότητας.

Το Σώμα έχει ως βασικές αρμοδιότητες την πλήρη ευθύνη για κάθε τεχνικό θέμα που

αφορά στην κατάρτιση και έκδοση των Δ.Π.Χ.Α. καθώς και προσχεδίων Προτύπων

(exposure drafts).Πριν από την έκδοση κάθε Πρότυπο, το I.A.S.B.θα πρέπει να

δημοσιεύσει ένα προσχέδιο του Προτύπου, το οποίο και θα τίθεται στην διάθεση των

ενδιαφερομένων για σχολιασμό.

4.5.3. Συμβουλευτική Επιτροπή Προτύπων (S.A.C.)

Αποτελείται από τριάντα ή και παραπάνω μέλη. Για την επίτευξη των σκοπών της

προβλέπονται ανά έτος, τρεις τακτικές δημόσιες συνεδριάσεις με το I.A.S.B., οι οποίες

έχουν ως κοινό σκοπό:

 την παροχή συμβουλών προς I.A.S.B. σχετικά με τις αποφάσεις επί των θεμάτων της

ημερήσιας διάταξης και των προτεραιοτήτων των εργασιών του I.A.S.B.

 την ενημέρωση του I.A.S.B. για τις ενημερώσεις των προτεινόμενων Προτύπων

στους χρήστες αυτών,
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 την παροχή άλλων συμβουλών στο I.A.S.B. ή στους θεματοφύλακες.

Τα μέλη της S.A.C. προέρχονται από διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές και

διαφορετικούς επαγγελματικούς χώρους και διορίζονται για χρονικό διάστημα  τριών

ετών.

4.5.4. Επιτροπή Διερμηνειών Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

(I.F.R.I.C.)

Αποτελείται από δεκατέσσερα μέλη, τα οποία διορίζονται από τους θεματοφύλακες

(trustees) και η διάρκεια της θητείας τους ανέρχεται σε τρία έτη. Η επιτροπή

συνεδριάζει όταν αυτό απαιτείται και οφείλει να:

 ερμηνεύει την εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Α. και να παρέχει έγκαιρη καθοδήγηση σε

θέματα για τα οποία δεν υπάρχει συγκεκριμένη αντιμετώπιση στα Πρότυπα,

 Ακολουθεί το αντίστοιχο του I.A.S.B. που αφορά σε ενεργή συνεργασία με

θεσμοθέτες εθνικών προτύπων, προκειμένου να επιτευχθεί η σύγκλιση των εθνικών

λογιστικών προτύπων με τα Δ.Π.Χ.Α.,

 Δημοσιεύει Προσχέδια Διερμηνειών μετά την άδεια του I.A.S.B. για δημόσιο

σχολιασμό και εξετάζει τα σχόλια που λαμβάνονται σε εύλογο χρονικό διάστημα

προτού ολοκληρωθεί μία Διερμηνεία,

 Αναφέρεται στο I.A.S.B. και λαμβάνει την έγκριση του για τα τελικά κείμενα των

Διερμηνειών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  5Ο ΔΛΠ 1(Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων)

5.1.Εισαγωγή
Οι οικονομικές καταστάσεις αποτελούν μία δομημένη παρουσίαση της οικονομικής

θέσης μίας επιχείρησης, καθώς και των συναλλαγών που έχουν διενεργηθεί από αυτή.

Κάθε επιχείρηση μέσω των Οικονομικών Καταστάσεων που καταρτίζει, επιδιώκει την

παροχή πληροφοριών στους εξωτερικούς χρήστες, σχετικά με την οικονομική της θέση,

την απόδοσή της, καθώς και τις ταμειακές ροές αυτής.
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Το Δ.Λ.Π. 1 περιγράφει τις βασικές αρχές σύμφωνα με τις οποίες, παρουσιάζονται οι

Οικονομικές Καταστάσεις. Το I.A.S.B. εξέδωσε την Σεπτέμβριο του 2007, το

αναθεωρημένο Δ.Λ.Π. 1, έχοντας ως πρωταρχικό στόχο την συνάθροιση, στις

Οικονομικές Καταστάσεις, πληροφοριών στις οποίες παρουσιάζουν κοινά

χαρακτηριστικά. Οι αλλαγές  του Προτύπου αφορούν τόσο στην μορφή και στο

περιεχόμενο των Οικονομικών Καταστάσεων όσο και στην σχετική ορολογία. Κύριος

λόγος της αναθεώρησης  του Δ.Λ.Π 1 ήταν η παροχή της συγκεκριμένης

πληροφόρησης στις Οικονομικές Καταστάσεις των επιχειρήσεων.

Με την αναθεώρηση του Δ.Λ.Π. 1, θεωρήθηκε χρήσιμο να παρουσιάζονται ξεχωριστά

οι μεταβολές επί των ιδίων κεφαλαίων που αφορούν σε μεταβολές επί των συνολικών

εσόδων και ξεχωριστά αυτές οι οποίες αφορούν σε μεταβολές επί των λοιπών στοιχείων

που σχετίζονται άμεσα με τους ιδιοκτήτες της επιχείρησης.

Σκοπός του Δ.Λ.Π.1. είναι να περιγράψει την βάση παρουσίασης των Οικονομικών

Καταστάσεων γενικής χρήσης, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η συγκρισιμότητα τόσο με

τις Οικονομικές Καταστάσεις προηγούμενων περιόδων της επιχείρησης, όσο και με τις

Οικονομικές Καταστάσεις άλλων επιχειρήσεων.

5.1.1. Πλαίσιο Κατάρτισης και Παρουσίασης των Οικονομικών Καταστάσεων.

Το Πλαίσιο Κατάρτισης και Παρουσίασης των Οικονομικών Καταστάσεων

(Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements) εκδόθηκε το

1989 από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων.

Το Πλαίσιο υιοθετήθηκε το 2001 από την I.A.S.B., δεν αποτελεί λογιστικό πρότυπο

και ως εκ τούτου δεν ορίζει τη χρησιμοποίηση κάποιας λογιστικής πολιτικής για θέματα

αναγνώρισης ή αποτίμησης των στοιχείων από τα οποία συνάσσονται οι Οικονομικές

Καταστάσεις. Η Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων αναγνωρίζει πως στις λίγες

περιπτώσεις που είναι πιθανόν να υπάρχει αντίφαση μεταξύ των απαιτήσεων του

Πλαισίου και των Δ.Π.Χ.Α.(π.χ. η εφαρμογή της αρχής της οικονομικής ουσίας πάνω

από το νομικό τύπο σε κάποια Πρότυπα), πρέπει να υπερισχύουν οι απαιτήσεις των

Προτύπων. Η εξάλειψη των διαφορών αυτών γίνεται μέσα από τις αναθεωρήσεις του

Πλαισίου, με βάση την αποκτηθείσα εμπειρία από την εφαρμογή των Προτύπων.

Σκοπός του Πλαισίου είναι να:
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 Βοηθήσει την I.A.S.C. στην ανάπτυξη καινούριων Προτύπων και στην αναθεώρηση

των υφιστάμενων,

 Βοηθήσει την I.A.S.C. στην εναρμόνιση κανονισμών, λογιστικών πρακτικών και

διαδικασιών που σχετίζονται μα την παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων,

παρέχοντας βάση για την μείωση των εναλλακτικών λογιστικών χειρισμών που

επιτρέπονται από κάποια Πρότυπα,

 Βοηθήσει τα αρμόδια εθνικά όργανα θεσμοθέτησης Προτύπων στην ανάπτυξη

εθνικών Προτύπων,

 Βοηθήσει τις επιχειρήσεις στην εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Α. και στην επίλυση θεμάτων

που δεν αποτελούν ακόμη αντικείμενο των Προτύπων,

 Βοηθήσει τους ελεγκτές στον σχηματισμό γνώμης για το εάν οι Οικονομικές

Καταστάσεις έχουν καταρτίσει σύμφωνα με τις αρχές των Δ.Π.Χ.Α.,

 Βοηθήσει τους χρήστες των Οικονομικών Καταστάσεων να κατανοήσουν εάν οι

πληροφορίες που δίνουν οι καταστάσεις αυτές είναι σύμφωνες με τις αρχές των

Δ.Π.Χ.Α.,

 Παρέχει πληροφορίες προς κάθε ενδιαφερόμενο σχετικά με την προσέγγιση της

I.A.S.C. για την έκδοση των Προτύπων.

Το Πλαίσιο Κατάρτισης και Παρουσίασης των Οικονομικών Καταστάσεων

εφαρμόζεται για τις οικονομικές καταστάσεις γενικής χρήσης

(συμπεριλαμβανομένων και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων) και

ασχολείται με:

 Τον σκοπό των Οικονομικών Καταστάσεων,

 Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που καθορίζουν την χρησιμότητα της πληροφόρησης

που παρέχεται από τις Οικονομικές Καταστάσεις,

 Τον ορισμό, την αναγνώριση και αποτίμηση των στοιχείων από τα οποία

συνάσσονται οι Οικονομικές Καταστάσεις,

 Τις έννοιες του κεφαλαίου και της διατήρησης κεφαλαίου

Οι Οικονομικές Καταστάσεις γενικής χρήσης συνάσσονται και παρουσιάζονται

τουλάχιστον ετησίως και απευθύνονται προς τις κοινές ανάγκες πληροφόρησης ενός

κοινού κύκλου χρηστών. Οι Οικονομικές Καταστάσεις αποτελούν μέρος της

διαδικασίας της παρουσίασης οικονομικών στοιχείων. Μία πλήρης σειρά Οικονομικών

Καταστάσεων αποτελείται από:
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 Κατάσταση Οικονομικής Θέσης,

 Κατάσταση Συνολικών Εσόδων,

 Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων,

 Κατάσταση Ταμειακών Ροών,

 Σημειώσεις και άλλες επεξηγηματικές καταστάσεις οι οποίες αποτελούν

αναπόσπαστο τμήμα των Οικονομικών Καταστάσεων.

Χρήστες των Οικονομικών Καταστάσεων είναι:

 Επενδυτές,

 Εργαζόμενοι,

 Δανειστές,

 Προμηθευτές,

 Πελάτες,

 Κυβερνήσεις,

 Κοινό.

5.1.2. Βασικές έννοιες.

Οικονομικές Καταστάσεις γενικής χρήσης:

Είναι εκείνες οι καταστάσεις οι οποίες καταρτίζονται προκειμένου να ικανοποιήσουν

τις ανάγκες χρηστών, οι οποίοι δεν είναι σε θέση να ζητήσουν από τις επιχειρήσεις

ειδικά καταρτιζόμενες οικονομικές αναφορές, έτσι ώστε να καλύψουν  τις δικές τους

συγκεκριμένες ανάγκες πληροφόρησης.

Ανέφικτη εφαρμογή:

Υφίσταται όταν η επιχείρηση δεν μπορεί να εφαρμόσει τις απαιτήσεις ενός Προτύπου,

παρά το γεγονός ότι έχει καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια προς αυτή την

κατεύθυνση.

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς:

Είναι τα Πρότυπα και οι Διερμηνείες που έχουν υιοθετηθεί από το Συμβούλιο των

Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και περιλαμβάνουν:

 Τα Διεθνή Πρότυπα  Χρηματοοικονομικής Αναφοράς,

 Τα Διεθνή Πρότυπα,
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 Τις Διερμηνείες που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διερμηνειών Διεθνών

Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς .

Σημαντικές παραλήψεις-ανακρίβειες:

Είναι αυτές που θα μπορούσαν, μεμονωμένα ή συλλογικά, να επηρεάσουν τις

οικονομικές αποφάσεις των χρηστών των Οικονομικών Καταστάσεων. Η

σημαντικότητα αυτών των παραλήψεων είναι άμεσα συνυφασμένη με το μέγεθος και το

είδος τους.

Επεξηγηματικές Σημειώσεις:

Περιέχουν πληροφορίες πέραν όσων παρουσιάζονται στην Κατάσταση Οικονομικής

Θέσης (Ισολογισμό), στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων, στην Κατάσταση

Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων και στην Κατάσταση Ταμειακών Ροών. Οι

Επεξηγηματικές Σημειώσεις παρέχουν περιγραφές ή αναλύσεις των στοιχείων που

γνωστοποιούνται στις καταστάσεις αυτές, καθώς και πληροφορίες για στοιχεία που δεν

πληρούν τις προϋποθέσεις για σχετική αναγνώριση στις Οικονομικές Καταστάσεις.

Ιδιοκτήτες:

Είναι οι κάτοχοι μέσων τα οποία ταξινομούνται ως ίδια κεφάλαια. Στο αναθεωρημένο

Δ.Λ.Π. 1, ο όρος «ιδιοκτήτες» αντικατέστησε τον όρο «μέτοχοι». Όλες οι μεταβολές

στα ίδια κεφάλαια που προέρχονται από τις συναλλαγές με τους ιδιοκτήτες, τις οποίες

διεξάγουν με την ιδιότητα τους ως κάτοχοι των στοιχείων ιδίων κεφαλαίων, ορίζονται

ως «μεταβολές στα ίδια κεφάλαια των ιδιοκτητών».

Κέρδος ή Ζημία περιόδου:

Είναι το ποσό που απομένει εάν από τα συνολικά έσοδα αφαιρεθούν τα συνολικά

έξοδα, μη συμπεριλαμβανομένων αυτών που αποτελούν στοιχεία των λοιπών

συνολικών εσόδων.

Προσαρμογές αναταξινόμησης:

Είναι τα ποσά που αναταξινομούνται ως κέρδη ή ζημιές της περιόδου, ενώ

προηγουμένως είχαν ταξινομηθεί στα λοιπά συνολικά έσοδα της τρέχουσας ή

προηγούμενων περιόδων.

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα:

Είναι οι μεταβολές επί των ιδίων κεφαλαίων κατά την διάρκεια μίας περιόδου, οι οποίες

προέρχονται από συναλλαγές ή άλλα γεγονότα, εκτός από αυτές που προκύπτουν από

συναλλαγές με τους ιδιοκτήτες της επιχείρησης υπό την ιδιότητα τους αυτή ως
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ιδιοκτήτες. Τα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία των

κερδών ή ζημιών της περιόδου, καθώς και των λοιπών συνολικών εσόδων.

Λειτουργικός κύκλος:

Λειτουργικός κύκλος μίας επιχείρησης, νοείται ο χρόνος μεταξύ της κτήσης των υλών

που υπεισέρχονται σε μία διαδικασία της επιχείρησης και της ρευστοποίησής τους σε

ταμειακά διαθέσιμα ή σε ένα χρηματοοικονομικό μέσο το οποίο είναι άμεσα

μετατρέψιμο σε ταμειακά διαθέσιμα ή ταμειακά ισοδύναμα.

5.1.3. Σκοπός-Πεδίο εφαρμογής.

Αυτό το Πρότυπο εφαρμόζεται για την παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων

γενικού σκοπού, δηλαδή αυτών που προορίζονται για να καλύψουν τις ανάγκες των

χρηστών εκείνων που δεν έχουν την δυνατότητα να ζητήσουν εκθέσεις προοριζόμενες

για την κάλυψη των δικών τους αναγκών. Έτσι το Πρότυπο αυτό εφαρμόζεται για τις

ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ιδιαίτερες και ενοποιημένες) όλων των

επιχειρήσεων, ανεξαρτήτου του κλάδου στον οποίο ανήκουν. Η ορολογία που

χρησιμοποιείται σε αυτό το Πρότυπο, ταιριάζει περισσότερο σε επιχειρήσεις που

αποσκοπούν στην επίτευξη κέρδους, γεγονός που σημαίνει ότι μη κερδοσκοπικές

επιχειρήσεις που επιθυμούν να εφαρμόσουν αυτό το πρότυπο, ενδεχομένως χρειάζεται

να προβούν  σε τροποποιήσεις περιγραφών, όχι μόνο των κονδυλίων, άλλα και των

ιδίων οικονομικών καταστάσεων. Την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση των

οικονομικών καταστάσεων φέρει το Διοικητικό Συμβούλιο ή άλλο διοικούν την

επιχείρηση όργανο.

5.1.4. Οικονομικές Καταστάσεις

Οι οικονομικές καταστάσεις είναι μία δομημένη απεικόνιση της οικονομικής θέσεως

μίας επιχείρησης και των συναλλαγών που έχουν αναληφθεί από αυτήν, που

επιδιώκουν να παρέχουν πληροφορίες στους εξωτερικούς χρήστες, σχετικά με την

οικονομική θέση, την απόδοση και της ταμειακές ροές. Μία πλήρης σειρά οικονομικών

καταστάσεων περιλαμβάνει:

 Την Κατάσταση Οικονομικής Θέσης για την λήξη της περιόδου αναφοράς

(Ισολογισμός),
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 Την Κατάσταση Συνολικών Εσόδων για την περίοδο (συνένωση της Κατάστασης

Αποτελεσμάτων και της Κατάστασης Αναγνωρισμένων Εσόδων-Εξόδων),

 Την Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο,

 Την Κατάσταση των Ταμειακών Ροών για την περίοδο,

 Τις Επεξηγηματικές Σημειώσεις σχετικά με τις χρησιμοποιούμενες λογιστικές

πολιτικές και τις αναγκαίες επεξηγηματικές πληροφορίες επί των Οικονομικών

Καταστάσεων.

Βασικός σκοπός της κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων είναι η παροχή

πληροφοριών  σχετικά με:

 Την χρηματοοικονομική θέση, την απόδοση και τις ταμειακές ροές της επιχείρησης

οι οποίες είναι χρήσιμες σε έναν ευρύ κύκλο χρηστών για την λήψη των

οικονομικών αποφάσεων,

 Τα αποτελέσματα της διαχείρισης από την Διοίκηση, των πόρων που εμπιστεύθηκαν.

Προκειμένου να επιτευχθεί  ο σκοπός τους, οι Οικονομικές Καταστάσεις πρέπει να

παρέχουν πληροφόρηση σχετικά με:

 Τα στοιχεία του Ενεργητικού,

 Τις υποχρεώσεις,

 Τα ίδια κεφάλαια,

 Τα έσοδα και τα έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των κερδών και ζημιών,

 Τις εισφορές από και διανομές προς τους ιδιοκτήτες, οι οποίες απορρέουν από την

ιδιότητά τους αυτή ως ιδιοκτήτες,

 Τις ταμειακές ροές

5.1.5. Σκοπός των Οικονομικών Καταστάσεων.

Οι οικονομικές Καταστάσεις αποσκοπούν στην παροχή ικανών πληροφοριών στους

χρήστες προκειμένου να μπορούν να κατανοήσουν την χρηματοοικονομική θέση, την

αποδοτικότητα και τις μεταβολές στην οικονομική θέση της επιχείρησης και να λάβουν

τις οικονομικές τους αποφάσεις.
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Οι οικονομικές καταστάσεις μπορούν να αποτελέσουν σε μεγάλο βαθμό, ένδειξη για

την επιμέλεια της Διοίκησης, την εν γένει συμπεριφορά της απέναντι σε κινδύνους και

επενδυτικές αποφάσεις, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται την περιουσία

της επιχείρησης. Μία πλήρης σειρά των Οικονομικών Καταστάσεων θα πρέπει να

χρησιμοποιείται συνδυαστικά, αφού η μεμονωμένη χρησιμοποίηση, το πιθανότερο είναι

να οδηγήσει σε λανθασμένα συμπεράσματα.

5.1.6. Ποιοτικά χαρακτηριστικά των Οικονομικών Καταστάσεων.

Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των Οικονομικών Καταστάσεων είναι αυτά που τις

καθιστούν ωφέλιμες για τους χρήστες τους προκειμένου αυτοί να λάβουν οικονομικές

αποφάσεις. Τα κυριότερα ποιοτικά χαρακτηριστικά είναι:

Σαφήνεια

Οι πληροφορίες που παρέχουν οι Οικονομικές Καταστάσεις θα πρέπει να μπορούν να

γίνουν άμεσα κατανοητές από τους χρήστες, οι οποίοι υποτίθεται  ότι είναι γνώστες των

βασικών οικονομικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της επιχείρησης και έχουν

την διάθεση να εξετάσουν τις Οικονομικές Καταστάσεις με εύλογη επιμέλεια. Ωστόσο,

πληροφορίες γύρω από τα περίπλοκα θέματα, που πρέπει να περιληφθούν στις

Οικονομικές Καταστάσεις, δεν πρέπει να αποκλείονται για τον λόγο μόνο ότι μπορεί να

είναι πολύ δύσκολο να κατανοηθούν από ορισμένους χρήστες.

Συνάφεια

Για να είναι χρήσιμες οι πληροφορίες, θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των

χρηστών για λήψη των αποφάσεων, βοηθώντας τους να αξιολογήσουν παρελθόντα,

παρόντα ή μελλοντικά γεγονότα και να επιβεβαιώσουν ή και να διορθώσουν

προηγούμενες εκτιμήσεις τους. Πληροφορίες σχετικά με την οικονομική θέση και την

παρελθούσα αποδοτικότητα, χρησιμοποιούνται συχνά ως βάση για την πρόγνωση της

μελλοντικής οικονομικής θέσης και αποδοτικότητας, καθώς και άλλων θεμάτων για τα

οποία  ενδιαφέρονται άμεσα οι χρήστες, όπως π.χ. πληρωμές μερισμάτων, ταμειακή

ρευστότητα, διακυμάνσεις των τιμών των χρεογράφων.

Αξιοπιστία

Προκειμένου να είναι χρήσιμη, μία πληροφορία θα πρέπει να είναι αξιόπιστη. Οι

πληροφορίες έχουν το χαρακτηριστικό της αξιοπιστίας, όταν είναι απαλλαγμένες από
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ουσιώδη  λάθη και προκαταλήψεις και οι χρήστες μπορούν να βασίζονται σε αυτές,

επειδή αντιπροσωπεύουν πιστά εκείνο που υποτίθεται ή θα μπορούσε εύλογα να

αναμένεται ότι αντιπροσωπεύουν.

Συγκρισιμότητα

Οι Οικονομικές Καταστάσεις πρέπει να παρέχουν συγκριτική πληροφόρηση

διαχρονικά, προκειμένου να μπορούν να παρουσιαστούν οι τάσεις στην

χρηματοοικονομική θέση και στην αποδοτικότητα της επιχείρησης. Η αποτίμηση,

συνεπώς, καθώς και η απεικόνιση του οικονομικού αποτελέσματος, όμοιων

συναλλαγών και λοιπών οικονομικών γεγονότων πρέπει να γίνεται κατά τρόπο

ομοιόμορφο, τόσο διαχρονικά μέσα στην επιχείρηση όσο και στις διαφορετικές

επιχειρήσεις. Οι χρήστες των Οικονομικών Καταστάσεων πρέπει να πληροφορούνται

για τις λογιστικές πολιτικές που ακολουθεί η επιχείρηση και για τις επιδράσεις που

έχουν αυτές στην παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων.

Η εναρμόνιση με τα Δ.Π.Χ.Α., συμπεριλαμβανομένης της αποκάλυψης λογιστικών

πολιτικών που ακολουθεί η επιχείρηση, βοηθά στην επίτευξη της συγκρισιμότητας. Η

ανάγκη για συγκρισιμότητα δεν πρέπει να συγχέεται με απλή ομοιομορφία και δεν

πρέπει να καθίσταται εμπόδιο στην εισαγωγή βελτιωμένων Προτύπων. Δεν είναι σωστό

μία επιχείρηση να μη μεταβάλλει τις λογιστικές πολιτικές της, όταν υπάρχουν

εναλλακτικά άλλες περισσότερο συναφείς και αξιόπιστες.

5.2. Γενικές Αρχές Παρουσίασης των Οικονομικών Καταστάσεων.

5.2.1.Εύλογη Παρουσίαση και Συμμόρφωση με τα Δ.Π.Χ.Α.

Οι Οικονομικές Καταστάσεις θα πρέπει να παρουσιάζουν με εύλογο τρόπο την

χρηματοοικονομική θέση και απόδοση, καθώς και τις ταμειακές ροές μίας επιχείρησης.

Η συμμόρφωση με τα Δ.Π.Χ.Α θα πρέπει να γνωστοποιείται, καθώς με την εφαρμογή

τους επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων. Οι

Οικονομικές Καταστάσεις δεν χαρακτηρίζονται ως συμμορφούμενες με τα Δ.Π.Χ.Α.,

παρά μόνο όταν συμμορφώνονται με όλα τα πρότυπα και με όλες τις Διερμηνείες. Μία

επιχείρηση της οποίας οι Οικονομικές Καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τις
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αρχές των Προτύπων, απαιτείται να προβαίνει σε ρητή και ανεπιφύλακτη δήλωση

συμμόρφωσης με αυτά, εντός των Επεξηγηματικών Σημειώσεων. Σε εξαιρετικά σπάνιες

περιπτώσεις που η Διοίκηση καταλήγει στο συμπέρασμα, να παρεκκλίνει από την

εφαρμογή ή συγκεκριμένη ρύθμιση του Προτύπου, για να επιτευχθεί μια ακριβοδίκαιη

παρουσίαση τότε η επιχείρηση πρέπει να γνωστοποιεί:

 Την κατάληξη της Διοίκησης στο συμπέρασμα, ότι οι οικονομικές καταστάσεις

παρουσιάζουν ακριβοδίκαια την οικονομική θέση της επιχείρησης, την οικονομική

απόδοση και τις ταμειακές ροές της,

 Ότι έχει συμμορφωθεί από κάθε ουσιώδη άποψη με τα εφαρμοστέα Δ.Π.Χ.Α. με

εξαίρεση την συγκεκριμένη παρέκκλιση,

 Το Πρότυπο από το οποίο η Διοίκηση έχει παρεκκλίνει, φύση της παρέκκλισης,

συμπεριλαμβανομένου του χειρισμού που το Πρότυπο θα απαιτούσε, τον λόγο για

τον οποίο ο χειρισμός θα ήταν παραπλανητικός για τις περιστάσεις και τον χειρισμό

που υιοθετήθηκε,

 Την οικονομική επίπτωση της παρέκκλισης στο καθαρό κέρδος ή ζημία, στα

περιουσιακά στοιχεία, στις Υποχρεώσεις, Ίδια Κεφάλαια και στις Ταμειακές Ροές

της επιχείρησης για κάθε χρήση που παρουσιάζεται.

Μη κατάλληλοι λογιστικοί χειρισμοί δεν μπορεί να αποκαθίστανται με σχετικές

γνωστοποιήσεις ή πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις Επεξηγηματικές Σημειώσεις

των Οικονομικών Καταστάσεων της επιχείρησης.

5.2.2. Συχνότητα Αναφορών.

Μία επιχείρηση θα παρουσιάσει μία πλήρη σειρά Οικονομικών Καταστάσεων (που

συμπεριλαμβάνουν και συγκριτική πληροφόρηση), τουλάχιστον ετησίως. Όταν μία

επιχείρηση αλλάζει την ημερομηνία λήξης της περιόδου αναφοράς της και παρουσιάζει

Οικονομικές Καταστάσεις  μίας περιόδου μεγαλύτερης ή μικρότερης του ενός έτους,

τότε θα γνωστοποιεί επιπροσθέτως της περιόδου που καλύπτεται από τις Οικονομικές

Καταστάσεις:

 Τον λόγο που χρησιμοποιείται μεγαλύτερη ή μικρότερη περίοδος,

 Το γεγονός ότι τα ποσά που παρουσιάζονται στις Οικονομικές Καταστάσεις δεν

είναι πλήρως συγκρίσιμα.
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5.2.3. Συνεχιζόμενη Επιχειρηματική Δραστηριότητα (Going Concern).

Οι Οικονομικές Καταστάσεις θα πρέπει να συντάσσονται στην βάση της

συνεχιζόμενης επιχειρηματικής δραστηριότητας (going concern), εκτός από τις

περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι για τους οποίους δεν μπορεί να ικανοποιηθεί αυτή η

παραδοχή.

Όταν οι Οικονομικές Καταστάσεις δεν καταρτίζονται στη βάση της συνεχιζόμενης

δραστηριότητας, το γεγονός αυτό θα πρέπει να γνωστοποιείται ξεχωριστά. Θα πρέπει,

επιπροσθέτως, να γνωστοποιείται η βάση στην οποία καταρτίστηκαν οι Οικονομικές

Καταστάσεις, καθώς και ο λόγος για τον οποίο η επιχείρηση δεν θεωρείται

συνεχιζόμενη επιχειρηματική δραστηριότητα.

Η Διοίκηση μίας επιχείρησης θα πρέπει να προβαίνει σε εκτίμηση της δυνατότητας της

συνεχιζόμενης  επιχειρηματικής της δραστηριότητας, τουλάχιστον για χρονικό

διάστημα δώδεκα μηνών από την λήξη της περιόδου αναφοράς, χωρίς να περιορίζεται

στο διάστημα αυτό. Το εύρος της σχετικής εξέτασης εξαρτάται από τα δεδομένα κάθε

περίπτωσης.

Μετά τα αποτελέσματα της εκτίμησης και κατά την ύπαρξη σημαντικών αμφιβολιών

σχετικά με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας της επιχείρησης, θα

πρέπει να γνωστοποιούνται τα ακόλουθα:

 Οι αβεβαιότητες που οδηγούν στην αμφιβολία συνέχισης της επιχειρηματικής

δραστηριότητας,

 Ο λόγος για τον οποίο η επιχείρηση θεωρεί ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί η

επιχειρηματική της δραστηριότητα,

 Η βάση κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων, η οποία διαφέρει από αυτή της

συνεχιζόμενης δραστηριότητας.

5.2.4. Συνέπεια στην Παρουσίαση.

Η παρουσίαση και η ταξινόμηση των Οικονομικών Καταστάσεων πρέπει να διατηρείται

όμοια από χρήση σε χρήση εκτός αν:
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 Μία σημαντική μεταβολή στη φύση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή μία

επανεξέταση του τρόπου παρουσιάσεως των οικονομικών καταστάσεων

προβλέπεται ότι θα καταλήξει σε μία καταλληλότερη παρουσίαση των γεγονότων

και συναλλαγών,

 Μια αλλαγή απαιτείται από ένα Δ.Π.Χ.Α.

Όταν γίνεται μία τέτοια μεταβολή, τότε επαναταξινομούνται και οι συγκριτικές

πληροφορίες.

5.2.5. Ουσιώδης Πληροφόρηση.

Κάθε ουσιώδης στοιχείο θα πρέπει να απεικονίζεται ξεχωριστά στις Οικονομικές

Καταστάσεις. Επουσιώδη στοιχεία θα πρέπει να συναθροίζονται με ποσά όμοιας φύσης

ή λειτουργίας και δεν χρειάζεται να παρουσιάζονται ξεχωριστά.

Ουσιώδη στοιχεία είναι εκείνα τα στοιχεία, η μη γνωστοποίηση των οποίων, θα

μπορούσε να επηρεάσει τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών που λαμβάνονται με

βάση τις Οικονομικές Καταστάσεις.

5.2.6. Συμψηφισμός.

Περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις δεν πρέπει να συμψηφίζονται, εκτός αν ο

συμψηφισμός απαιτείται ή επιτρέπεται από άλλο Δ.Λ.Π.(Δ.Λ.Π.1 παρ. 33).

Έσοδα και Έξοδα πρέπει να συμψηφίζονται όταν και μόνο όταν:

 Ένα Δ.Λ.Π το επιτρέπει ή το απαιτεί,

 Κέρδη, ζημιές και σχετικά έξοδα που προκύπτουν από τις ίδιες ή όμοιες συναλλαγές

και γεγονότα δεν είναι ουσιώδη,

 Τα έκτακτα κονδύλια μπορεί να παρουσιάζονται καθαρά από τους σχετικούς φόρους

και δικαιώματα μειοψηφίας ενώ τα ακαθάριστα (μεικτά) ποσά εμφανίζονται στο

Προσάρτημα,

 Κέρδη ή ζημιές που προκύπτουν από μία ομάδα όμοιων συναλλαγών απεικονίζονται

καθαρά (π.χ. συναλλαγματικές διαφορές).
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5.2.7. Επιλογή Λογιστικών Μεθόδων.

Η Διοίκηση πρέπει να επιλέγει και να εφαρμόζει τις λογιστικές μεθόδους ούτως ώστε οι

οικονομικές καταστάσεις να συμμορφώνονται με όλες τις ρυθμίσεις κάθε εφαρμοστέου

Δ.Λ.Π. Όπου δεν υπάρχει ειδική ρύθμιση, η Διοίκηση πρέπει να αναπτύξει μεθόδους

που να εξασφαλίζουν ότι οι οικονομικές καταστάσεις παρέχουν πληροφορίες οι οποίες

είναι:

 Συναφείς προς τις ανάγκες για την λήψη αποφάσεων από τους χρήστες,

 Απεικονίζουν πιστά τα αποτελέσματα και την οικονομική θέση της επιχείρησης,

 Αντανακλούν την οικονομική ουσία των γεγονότων και συναλλαγών και όχι απλώς

το νομικό τύπο,

 Είναι ουδέτερες, τουτέστιν ελεύθερες από προκατάληψη,

 Έχουν καταρτισθεί με σύνεση,

 Είναι πλήρεις, από όλες τις ουσιαστικές απόψεις.

5.2.8. Συγκριτική πληροφόρηση.

Η συγκριτική πληροφόρηση πρέπει να γνωστοποιείται σε σχέση με την προηγούμενη

χρήση για όλες τις αριθμητικές πληροφορίες στις οικονομικές καταστάσεις εκτός αν

ένα Δ.Λ.Π. επιτρέπει ή απαιτεί διαφορετικά. Όταν η παρουσίαση ή η κατάταξη των

στοιχείων στις οικονομικές καταστάσεις μίας χρήσης μεταβάλλεται, τα συγκριτικά

κονδύλια πρέπει να ανακατατάσσονται εκτός αν αυτό δεν είναι πρακτικά δυνατό.

Επίσης για κάθε ανακατάταξη, γνωστοποιείται η φύση της, το ποσό και η αιτία. Όταν

δεν είναι δυνατό να γίνει ανακατάταξη συγκριτικών ποσών, πρέπει να γνωστοποιείται η

αιτία της μη ανακατάταξης και η φύση των μεταβολών που θα είχαν γίνει, αν τα ποσά

είχαν ανακαταταγεί.

5.3. Αναγνώριση στοιχείων των Οικονομικών Καταστάσεων.
Η αναγνώριση είναι μία διαδικασία  σύμφωνα με την οποία ένα στοιχείο

ενσωματώνεται στις Οικονομικές Καταστάσεις της οικονομικής μονάδας. Το πλαίσιο

κατάρτισης και παρουσίασης των Οικονομικών Καταστάσεων  καθορίζει δύο

απαραίτητα κριτήρια , τα οποία πρέπει να ικανοποιούνται προκειμένου ένα στοιχείο να
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αναγνωριστεί στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης ή στην Κατάσταση Συνολικών

Εσόδων. Τα κριτήρια αυτά απαιτούν:

 Να είναι πιθανό ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη που σχετίζονται με το προς

αναγνώριση στοιχείο, θα εισρεύσουν ή θα εκρεύσουν από την επιχείρηση. Η έννοια

της πιθανότητας χρησιμοποιείται ως κριτήριο αναγνώρισης, έτσι ώστε να

λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός αβεβαιότητας που συνδέεται με τα μελλοντικά

οικονομικά οφέλη που θα εισρεύσουν ή θα εκρεύσουν από την επιχείρηση. Η

εκτίμηση του βαθμού αβεβαιότητας πραγματοποιείται με βάση τις διαθέσιμες

ενδείξεις όταν καταρτίζονται οι Οικονομικές Καταστάσεις.

 Ένα στοιχείο να έχει κόστος ή μία αξία που μπορεί να μετρηθεί αξιόπιστα. Σε

πολλές περιπτώσεις η αξία των κονδυλίων που περιλαμβάνονται στις Οικονομικές

Καταστάσεις, χρειάζεται να εκτιμηθεί. Η χρησιμοποίηση των σχετικών εκτιμήσεων

αποτελεί απαραίτητο στοιχείο σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων και δεν

υποθάλπει την αξιοπιστία τους. Όταν όμως δεν μπορεί να γίνει η χρήση των

αξιόπιστων εκτιμήσεων, τότε αυτό γνωστοποιείται στις Επεξηγηματικές Σημειώσεις

των Οικονομικών Καταστάσεων.

Αναγνώριση στοιχείων Ενεργητικού, Υποχρεώσεων, Εσόδων και Εξόδων:

 Ένα στοιχείο Ενεργητικού θα αναγνωριστεί στην κατάσταση Καθαρής Θέσης, όταν

είναι πιθανό τα μελλοντικά οφέλη θα εισρεύσουν  στην επιχείρηση και το στοιχείο

αυτό έχει ένα κόστος και μπορεί να αποτιμηθεί. Με την πραγματοποίηση μίας

δαπάνης, από την οποία δεν αναμένεται εισροή μελλοντικών οφελών, γίνεται

καταχώρηση στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων (Αποτελέσματα Χρήσης),

 Μία Υποχρέωση αναγνωρίζεται στην Κατάσταση Καθαρής Θέσης όταν είναι πιθανό

πως μία εκροή πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη, θα προέλθει από τον

διακανονισμό μίας παρούσας οφειλής, ενώ το ποσό με το οποίο έγινε ο

διακανονισμός μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα,

 Ένα Έσοδο για να αναγνωριστεί στα κέρδη ή ζημιές, θα πρέπει να έχει προκύψει μία

αύξηση στα μελλοντικά οφέλη, η οποία σχετίζεται με μία αύξηση σε ένα στοιχείο

του ενεργητικού ή  με μείωση υποχρέωσης,

 Ένα Έξοδο αναγνωρίζεται όταν προκύπτει μία μείωση στα μελλοντικά οφέλη που

έχει ως συνέπεια να μειωθεί ένα στοιχείο ενεργητικού ή με αύξηση μίας

υποχρέωσης.
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5.4. Αποτίμηση των στοιχείων Οικονομικών Καταστάσεων.
Η Αποτίμηση είναι μία διαδικασία προσδιορισμού των χρηματικών ποσών με τα οποία

τα στοιχεία των Οικονομικών Καταστάσεων αναγνωρίζονται και απεικονίζονται στην

Κατάσταση Καθαρής Θέσης και στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων ή αλλιώς

Αποτελέσματα Χρήσης.

Το πλαίσιο κατάρτισης και παρουσίασης των Οικονομικών Καταστάσεων μας αναφέρει

τέσσερεις διαφορετικές βάσεις για την αποτίμηση των στοιχείων, χωρίς να υιοθετεί

κάποια συγκεκριμένη. Μία επιχείρηση μπορεί να χρησιμοποιήσει σε διαφορετικούς

βαθμούς ή με διαφορετικούς συνδυασμούς μία από τις ακόλουθες μεθόδους:

 Ιστορικό Κόστος . Τα στοιχεία του ενεργητικού αναγνωρίζονται στο ποσό των

ταμειακών  διαθεσίμων ή ταμειακών ισοδύναμων που καταβλήθηκαν ή στην εύλογη

αξία του ανταλλάγματος που δόθηκε για να αποκτηθούν. Οι υποχρεώσεις

αναγνωρίζονται στο ποσό των εισροών που λήφθηκαν με αντάλλαγμα την οφειλή, ή

στα ποσά των ταμειακών διαθεσίμων που αναμένεται να καταβληθούν για την

τακτοποίηση της υποχρέωσης.

 Τρέχον Κόστος. Τα στοιχεία του ενεργητικού απεικονίζονται στο ποσό των

ταμειακών διαθεσίμων ή ταμειακών ισοδύναμων που θα έπρεπε να καταβληθεί αν τα

ίδια ή ισοδύναμα στοιχεία αποκτιόνταν τώρα. Οι υποχρεώσεις αναγνωρίζονται στο

ποσό που θα χρειαζόταν προκειμένου να διακανονιστεί η οφειλή άμεσα.

 Ρευστοποιήσιμη αξία. Τα στοιχεία του ενεργητικού απεικονίζονται στο ποσό των

ταμειακών διαθεσίμων ή των ταμειακών ισοδύναμων που θα μπορούσε να ληφθεί

άμεσα, από την πώληση  των στοιχείων αυτών. Οι υποχρεώσεις αναγνωρίζονται

στην αξία διακανονισμού τους, δηλαδή στο απροεξόφλητο ποσό των μετρητών ή

ταμειακών ισοδύναμων που αναμένεται να καταβληθούν για να εξοφληθούν οι

υποχρεώσεις κατά την λειτουργική πορεία της επιχείρησης.

 Παρούσα αξία. Τα στοιχεία του ενεργητικού απεικονίζονται στην παρούσα

προεξοφλημένη αξία των μελλοντικών καθαρών ταμειακών εισροών, που το

στοιχειό αναμένεται να δημιουργήσει κατά την λειτουργική πορεία της επιχείρησης.

Το πλαίσιο δεν υιοθετεί συγκεκριμένη βάση ως μόνη αποδεκτή. Διαφορετικά στοιχεία,

δηλαδή, τα οποία προέρχονται από τις Οικονομικές Καταστάσεις είναι δυνατό να

αποτιμώνται σε διαφορετική βάση. Τα ενσώματα πάγια στοιχεία είναι δυνατό να

αποτιμώνται με βάση το ιστορικό κόστος, τα χρεόγραφα του εμπορικού χαρτοφυλακίου
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σε εύλογες αξίες, τα αποθέματα στη χαμηλότερη τιμή μεταξύ τιμής κτήσης  και

καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας και οι υποχρεώσεις για συνταξιοδότηση του

προσωπικού στην παρούσα αξία τους.

5.5.Έννοιες  Κεφαλαίου και της Διατήρησης Κεφαλαίου.
Το κεφάλαιο μπορεί να οριστεί με δύο έννοιες, την οικονομική και την φυσική.

Σύμφωνα με την οικονομική έννοια το κεφάλαιο εκφράζεται ως τα ίδια κεφάλαια

(καθαρή περιουσία) ή την επενδυμένη αγοραστική δύναμη. Με την φυσική έννοια το

κεφάλαιο ορίζεται ως παραγωγική δυναμικότητα της επιχείρησης. Η επιλογή της

έννοιας του κεφαλαίου εξαρτάται από τις ανάγκες των χρηστών.

Η έννοια διατήρησης κεφαλαίου αποτελεί τον σύνδεσμο μεταξύ των εννοιών του

κεφαλαίου και του κέρδους και ασχολείται με τον τρόπο με τον οποίο μία επιχείρηση

ορίζει το κεφάλαιο που θέλει να διατηρήσει.

 Διατήρηση χρηματοοικονομικού κεφαλαίου αναφέρει πως το κέρδος προκύπτει όταν

τα ίδια κεφάλαια στην λήξη της περιόδου αναφοράς είναι μεγαλύτερα από τα ίδια

κεφάλαια έναρξης,

 Διατήρηση φυσικού κεφαλαίου αναφέρει πως το κέρδος προκύπτει εάν η

παραγωγική δυναμικότητα στην λήξη της περιόδου αναφοράς είναι μεγαλύτερη της

παραγωγικής δυναμικότητας έναρξης.

Κύρια διαφορά μεταξύ των δύο εννοιών της διατήρησης του κεφαλαίου είναι ο

χειρισμός των επιδράσεων των μεταβολών  στις τιμές των στοιχείων του ενεργητικού

και των υποχρεώσεων της επιχείρησης. Σε γενικές γραμμές κάθε ποσό που υπερβαίνει

το απαιτούμενο ποσό για να διατηρηθεί το κεφάλαιο όπως στην έναρξη της περιόδου ,

είναι κέρδος.

5.6.  Δομή και περιεχόμενο των Οικονομικών Καταστάσεων.
Οι οικονομικές Καταστάσεις πρέπει να εξατομικεύονται με σαφήνεια και να

διακρίνονται από άλλες πληροφορίες στα ίδια δημοσιευμένα έντυπα. Τα Δ.Π.Χ.Α.

εφαρμόζονται μόνο στις Οικονομικές Καταστάσεις και όχι σε άλλες πληροφορίες που

παρουσιάζονται στην ετήσια έκθεση ή σε άλλο δημοσιευμένο έντυπο της επιχείρησης.
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Κάθε στοιχείο των Οικονομικών Καταστάσεων πρέπει να παρουσιάζεται με σαφήνεια.

Επιπρόσθετα, οι ακόλουθες πληροφορίες θα πρέπει να γνωστοποιούνται και να

επαναλαμβάνονται, όταν αυτό είναι αναγκαίο για την κατανόηση των πληροφοριών που

παρουσιάζονται:

 Η επωνυμία της επιχείρησης ή άλλα στοιχεία προσδιορισμού της ταυτότητας της

επιχείρησης, καθώς και κάθε μεταβολή των πληροφοριών αυτών από την λήξη της

προηγούμενης περιόδου αναφοράς,

 Αν πρόκειται για ατομικές ή για ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις,

 Η ημερομηνία της λήξης της περιόδου αναφοράς ή η καλυπτόμενη περίοδος

αναφοράς των Οικονομικών Καταστάσεων,

 Το τηρούμενο νόμισμα,

 Ο βαθμός στρογγυλοποίησης που χρησιμοποιήθηκε για την παρουσίαση των ποσών

στις Οικονομικές Καταστάσεις ( πχ παρουσίαση σε εκατομμύρια ή χιλιάδες).

Οι Οικονομικές Καταστάσεις συχνά γίνονται περισσότερο κατανοητές με την

παρουσίαση πληροφοριών σε χιλιάδες  ή εκατομμύρια μονάδων του νομίσματος

παρουσίασης, Το προαναφερθέν είναι αποδεκτό, εφόσον γνωστοποιείται διακριτά κατά

την παρουσίαση ο βαθμός στρογγυλοποίησης και δεν παραλείπονται οι ουσιώδεις

πληροφορίες.

5.6.1. Κατάσταση Οικονομικής Θέσης (Ισολογισμός).

Σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 1, η Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, παρουσιάζει σε μία

συγκεκριμένη χρονική στιγμή την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης, δηλαδή τα

στοιχεία του ενεργητικού, τις υποχρεώσεις και τα ίδια κεφάλαια αυτής. Όπως και με τις

υπόλοιπες Οικονομικές Καταστάσεις, οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στην

Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, θα πρέπει να έχουν τα ακόλουθα ποιοτικά

χαρακτηριστικά:

 Σαφήνεια,

 Συνάφεια,

 Αξιοπιστία,

 Συγκρισιμότητα
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Προκειμένου να εξασφαλίζεται η αξιοπιστία των Οικονομικών Καταστάσεων θα πρέπει

αυτές να παρέχουν ακόμη:

 Έγκαιρη πληροφόρηση,

 Εξισορρόπηση μεταξύ οφέλους και κόστους,

 Εύλογη παρουσίαση.

5.6.1.1. Διαχωρισμός Κυκλοφορούντων και Μη Κυκλοφορούντων Στοιχείων.

Είναι σύνηθες, αλλά όχι και δεσμευτικό σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α., τα στοιχεία του

Ενεργητικού να ταξινομούνται σε κυκλοφορούντα και μη κυκλοφορούντα, ενώ οι

υποχρεώσεις σε βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες. Συνεπώς, μία επιχείρηση πρέπει

να γνωστοποιεί κάθε στοιχείο του Ενεργητικού και κάθε Υποχρέωση που αναμένεται

να εισπραχτεί ή να διακανονιστεί :

 Μέσα σε δώδεκα μήνες μετά από την λήξη της περιόδου αναφοράς,

 Σε χρόνο μεγαλύτερο των δώδεκα μηνών μετά την λήξη της περιόδου αναφοράς.

Στοιχεία Ενεργητικού

Ένα στοιχείο πρέπει να ταξινομείται ως κυκλοφορούν στοιχείο, όταν πληροί ένα από τα

ακόλουθα κριτήρια:

 Αναμένεται να ρευστοποιηθεί ή κατέχεται προς πώληση κατά την συνήθη πορεία

του λειτουργικού κύκλου της επιχείρησης (πχ εμπορεύματα, πρώτες ύλες, κ.λπ.),

 Κατέχεται κυρίως για εμπορικούς σκοπούς,

 Αναμένεται να ρευστοποιηθεί εντός δώδεκα μηνών από την λήξη της περιόδου

αναφοράς ( πχ χρεόγραφα προς πώληση, γραμμάτια εισπρακτέα, απαιτήσεις από

πελάτες κ.λπ.),

 Συνιστά ταμειακά διαθέσιμα ή ταμειακά ισοδύναμα, τα οποία δεν έχουν

περιορισμούς στην χρήση τους, για τουλάχιστον δώδεκα μήνες μετά την λήξη της

περιόδου αναφοράς.

Όλα τα υπόλοιπα στοιχεία του Ενεργητικού πρέπει να ταξινομούνται ως μη

κυκλοφορούντα στοιχεία Ενεργητικού (π.χ. ενσώματα, άυλα, λειτουργικά και

χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού μακροπρόθεσμης φύσης).
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Υποχρεώσεις

Μια υποχρέωση κατατάσσεται ως βραχυπρόθεσμη όταν:

 Αναμένεται να διακανονιστεί κατά την συνήθη πορεία του λειτουργικού κύκλου της

επιχείρησης (πχ δάνεια, μισθοί πληρωτέοι),

 Αναμένεται να διακανονιστεί εντός του χρονικού διαστήματος των δώδεκα μηνών

από την λήξη της περιόδου αναφοράς (π.χ. γραμμάτια εισπρακτέα)

 Κατέχεται κυρίως για εμπορικούς σκοπούς,

 Η επιχείρηση δεν έχει το δικαίωμα να αναβάλει άνευ ορών τον διακανονισμό της

υποχρέωσης για δώδεκα τουλάχιστον μήνες από την λήξη της περιόδου αναφοράς,

 Όλες οι υπόλοιπες υποχρεώσεις πρέπει να ταξινομούνται ως μακροπρόθεσμες.

Η επιχείρηση θα πρέπει να ταξινομεί τις υποχρεώσεις της ως βραχυπρόθεσμες, στην

περίπτωση που πρέπει να διακανονιστούν μέσα σε δώδεκα μήνες από την λήξη της

περιόδου αναφοράς, ακόμα αν συντρέχουν τα εξής:

 Η αρχική προθεσμία ήταν για περίοδο μεγαλύτερη των δώδεκα μηνών,

 Έχει υπογραφεί μία συμφωνία αναχρηματοδότησης ή μετατροπής τους σε

βραχυπρόθεσμες μετά την λήξη της περιόδου αναφοράς, αλλά πριν από την έγκριση

για έκδοση των Οικονομικών Καταστάσεων.

Όταν μία επιχείρηση επιλέγει να μην κάνει την παραπάνω κατάταξη, τότε τα

περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις πρέπει να παρουσιάζονται γενικά κατά σειρά

της ρευστότητας τους. Ανεξάρτητα όμως από την υιοθετούμενη μέθοδο παρουσίασης

πρέπει για κάθε περιουσιακό στοιχείο και υποχρέωση που αποτελείται από ποσά που

αναμένεται να εισπραχθούν ή να διακανονισθούν σε χρόνο μικρότερο άλλα και

μεγαλύτερο των δώδεκα μηνών από την ημερομηνία του Ισολογισμού, να γνωστοποιεί

τα ποσά που αναμένεται να εισπραχτούν ή να διακανονισθούν μετά τους δώδεκα μήνες.

Ο πίνακας του Ισολογισμού πρέπει να περιλαμβάνει ως ελάχιστον, θέσεις στοιχείων

που παρουσιάζουν τα ακόλουθα κονδύλια:

 Ενσώματες ακινητοποιήσεις,

 Άυλα περιουσιακά στοιχεία,

 Συμμετοχές και άλλα χρηματοοικονομικά στοιχεία,

 Επενδύσεις που λογιστικοποιούνται με την μέθοδο της καθαρής θέσης,

 Αποθέματα
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 Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές απαιτήσεις,

 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα,

 Υποχρεώσεις σε προμηθευτές λοιπές υποχρεώσεις,

 Φορολογικές υποχρεώσεις και απαιτήσεις,

 Προβλέψεις,

 Μη τρέχουσες έντοκες υποχρεώσεις,

 Δικαίωμα μειοψηφίας,

 Κεφάλαιο και αποθεματικά.

Μία επιχείρηση θα πρέπει να γνωστοποιεί τα ακόλουθα, είτε στην Κατάσταση

Οικονομικής Θέσης, είτε στις Επεξηγηματικές Σημειώσεις:

Για κάθε κατηγορία μετοχικού κεφαλαίου:

 Τον αριθμό των εγκεκριμένων μετοχών,

 Τον αριθμό των μετοχών που εκδόθηκαν και έχουν εξοφληθεί και τον αριθμό των

μετοχών που εκδόθηκαν άλλα δεν έχουν εξοφληθεί,

 Την ονομαστική αξία ανά μετοχή ή το γεγονός ότι οι μετοχές δεν έχουν ονομαστική

αξία ,

 Συμφωνία του αριθμού μετοχών που κυκλοφορούν στην αρχή και στο τέλος της

περιόδου,

 Τα δικαιώματα, τα προνόμια και τους περιορισμούς που αφορούν την κατηγορία των

μετοχών, που συμπεριλαμβάνει περιορισμούς στην διανομή μερισμάτων και στην

επιστροφή κεφαλαίου,

 Τις μετοχές της επιχείρησης που κατέχονται από την ίδια την επιχείρηση (ίδιες

μετοχές) ή από θυγατρικές ή συγγενείς επιχειρήσεις,

 Τις μετοχές υπό έκδοση, σύμφωνα με συμβάσεις άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης

(options) και πωλήσεων με αναφορά όρων και ποσών.

 Περιγραφή της φύσης και του σκοπού κάθε αποθεματικού που περιλαμβάνεται στα

ίδια κεφάλαια.

 Το ποσό των μερισμάτων που προτάθηκαν ή ανακοινώθηκαν μετά την ημερομηνία

Ισολογισμού αλλά πριν οι Οικονομικές Καταστάσεις εγκριθούν για έκδοση,

 Τα ποσά σωρευμένων  μερισμάτων προνομιούχων μετοχών τα οποία δεν έχουν

λογισθεί.
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Εταιρείες που δεν έχουν Μετοχικό κεφάλαιο π.χ. ομόρρυθμες εταιρείες, παρέχουν

πληροφορίες ισοδύναμες με τις ανωτέρω.

5.6.1.2. Παράδειγμα Κατάστασης Οικονομικής Θέσης σύμφωνα με Δ.Π.Χ.Α.

Πίνακας 3.Κατάσταση Οικονομικής Θέσης

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/ΧΧ 31/12/ΧΧ

Μη κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικού XX XX

Ενσώματες ακινητοποιήσεις XX XX

Επενδύσεις σε ακίνητα XX XX

Υπεραξία επιχείρησης XX XX

Άυλα στοιχεία ενεργητικού XX XX

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις XX XX

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις XX XX

Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων XX XX

Κυκλοφορούν ενεργητικό

Αποθέματα XX XX

Προκαταβολές ΧΧ ΧΧ

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις XX XX

Λοιπές απαιτήσεις XX XX

Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού XX XX

Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω

αποτελεσμάτων

XX XX

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα XX XX

Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων XX XX

Σύνολο ενεργητικού XX XX

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους

XX XX

Μετοχικό κεφάλαιο XX XX

Λοιπά αποθεματικά XX XX

Κέρδη εις νέον XX XX

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων XX XX

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
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Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις XX XX

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις XX XX

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την

υπηρεσία

XX XX

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις XX XX

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις XX XX

Λοιπές προβλέψεις XX XX

Σύνολο Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων XX XX

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Προβλέψεις

Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις XX XX

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις XX XX

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις XX XX

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις XX XX

Σύνολο βραχυπρόθεσμων XX XX

Σύνολο υποχρεώσεων XX XX

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων XX XX

5.6.2. Κατάσταση Συνολικών Εσόδων.

Η Κατάσταση Συνολικών Εσόδων είναι η συνένωση της Κατάστασης Αποτελεσμάτων

και Κατάστασης Αναγνωρισμένων Εσόδων – Εξόδων η οποία αποτελεί σημαντική

πηγή πληροφόρησης για τους χρήστες των Οικονομικών Καταστάσεων, δεδομένου ότι

μέσω αυτής αντλούν σημαντικές πληροφορίες, κυρίως για την απόδοση της

επιχείρησης. Σύμφωνα με το αναθεωρημένο Δ.Λ.Π. 1,η Κατάσταση Συνολικών Εσόδων

πρέπει να περιλαμβάνει ως ελάχιστο τα ακόλουθα κονδύλια:

 Έσοδα από πελάτες για τα αγαθά που έχουν πωληθεί ή υπηρεσίες που έχουν

παρασχεθεί κατά την διάρκεια της παρουσιαζόμενης περιόδου,

 Χρηματοοικονομικά έξοδα τα οποία διαμορφώνονται από συνθετικά στοιχεία

κόστους όπως χρεωστικοί τόκοι δανείων κ.λπ.,

 Κέρδη , ζημιές από συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες που ενοποιούνται με

την μέθοδο καθαρής θέσης,

 Φόροι-έξοδα οι οποίοι αναφέρονται στο συγκεντρωτικό πόσο που περιλαμβάνεται

στο προσδιορισμό του καθαρού κέρδους ή ζημιάς της περιόδου και περιλαμβάνουν

τόσο τον τρέχοντα όσο και τον αναβαλλόμενο φόρο,
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 Κέρδη ή ζημιές από συνήθεις δραστηριότητες,

 Κέρδος ή ζημιά της περιόδου αναφοράς,

 Κάθε συστατικό στοιχείο των λοιπών συνολικών εσόδων,

 Δικαιώματα μειοψηφίας,

 Τα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα της παρουσιαζόμενης περιόδου.

Επιπρόσθετες θέσεις στοιχείων, επικεφαλίδες και ημιαθροίσματα πρέπει να

παρουσιάζονται όταν απαιτείται από συγκεκριμένο Δ.Λ.Π. ή όταν τέτοια εμφάνιση

είναι αναγκαία για  την ακριβοδίκαιη παρουσίαση της οικονομικής απόδοσης της

επιχείρησης. Επίσης μία επιχείρηση θα πρέπει να αναγνωρίζει όλα τα έσοδα και έξοδα

της παρουσιαζόμενης περιόδου, εντός των κερδών ή ζημιών της παρουσιαζόμενης

περιόδου, εκτός από τις περιπτώσεις που κάποιο Πρότυπο ορίζει ή επιτρέπει

διαφορετικά. Για τα στοιχεία λοιπών συνολικών εσόδων μία επιχείρηση θα πρέπει για

κάθε ένα από αυτά, να γνωστοποιεί το ποσό του φόρου εισοδήματος που σχετίζεται με

αυτά είτε στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων είτε στις Επεξηγηματικές Σημειώσεις

των Οικονομικών Καταστάσεων

Ειδικότερα για τις δαπάνες, η επιχείρηση πρέπει, είτε στην κατάσταση αποτελεσμάτων,

είτε στις Επεξηγηματικές Σημειώσεις, να προβαίνει σε περαιτέρω ανάλυση η οποία

μπορεί να παρουσιάζεται με δύο τρόπους:

1) Ανάλυση των δαπανών κατά είδος

Στην ανάλυση δαπανών κατά είδος, τα έξοδα παρουσιάζονται στην Κατάσταση

Συνολικών Εσόδων με λεπτομέρεια και ανάλογα με το είδος (πχ αποσβέσεις ,

μεταφορικά έξοδα , διαφημίσεις, κ.λπ.), ανεξάρτητα από τον προορισμό τους. Ως

προορισμός νοείται η λειτουργία για την οποία πραγματοποιήθηκε το αντίστοιχο έξοδο.

Παρακάτω παρουσιάζεται υπόδειγμα της Κατάστασης Ανάλυσης εξόδων κατά είδος
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Πίνακας 5. Κατάσταση  Ανάλυσης εξόδων κατά είδος
Ποσά κλειόμενης

χρήσης

Ποσά

προηγούμενης

χρήσης

Πωλήσεις ΧΧ ΧΧ

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης ΧΧ ΧΧ

Σύνολο εσόδων ΧΧ ΧΧ

Μεταβολές σε αποθέματα ετοίμων και παραγωγής σε

εξέλιξη

(ΧΧ) ΧΧ

Παγιοποιήσεις ιδιοκατασκεύων ΧΧ ΧΧ

Αναλώσεις α΄υλών και υλικών (ΧΧ) (ΧΧ)

Έξοδά προσωπικού (ΧΧ) (ΧΧ)

Αποσβέσεις ενσώματων και άυλων παγίων (ΧΧ) (ΧΧ)

Διάφορα έξοδα (ΧΧ) (ΧΧ)

Σύνολο εξόδων (ΧΧ) (ΧΧ)

Χρηματοοικονομικά έσοδα ΧΧ ΧΧ

Χρηματοοικονομικά έξοδα (ΧΧ) (ΧΧ)

Έσοδα από συγγενείς επιχειρήσεις ΧΧ ΧΧ

Κέρδη προ φόρων ΧΧ ΧΧ

Φόρος εισοδήματος (ΧΧ) (ΧΧ)

Κέρδη μετά φόρων ΧΧ ΧΧ

Δικαίωμα μειοψηφίας (ΧΧ) (ΧΧ)

Καθαρό οργανικό κέρδος ή ζημία ΧΧ ΧΧ

Έκτακτα κονδύλια ΧΧ (ΧΧ)

Καθαρό κέρδος χρήσεως ΧΧ ΧΧ

Κατά συνέπεια, τα έξοδα δεν ανακατέμονται εντός της επιχείρησης μεταξύ των

διαφόρων λειτουργιών. Η ανάλυση  και η εμφάνιση των εξόδων κατά είδος στην

Κατάσταση Συνολικών Εσόδων, είναι απλή και εφαρμόσιμη ιδιαίτερα σε μικρές

επιχειρήσεις.

2) Ανάλυση Εξόδων κατά Λειτουργία

Η ανάλυση των εξόδων ανά λειτουργία είναι γνωστή και ως η μέθοδος του «κόστους

των πωλήσεων» και ταξινομεί τα έξοδα ανάλογα με την λειτουργία τους. Με άλλα

λόγια, τα έξοδα ταξινομούνται  ως μέρος του κόστους πωλήσεων, των εξόδων διάθεσης

και των εξόδων διοίκησης. Σύμφωνα με την μέθοδο αυτή, κάθε έξοδο πραγματοποιείται
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από την επιχείρηση για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό, δηλαδή προκειμένου να

εξυπηρετήσει κάποια λειτουργία της επιχείρησης. Παρακάτω παρουσιάζεται υπόδειγμα

της Κατάστασης Ανάλυσης εξόδων κατά λειτουργία:

Πίνακας 4. Κατάσταση  Ανάλυσης εξόδων κατά λειτουργία.
Ποσά κλειόμενης

χρήσης

Ποσά

προηγούμενης

χρήσης.

Πωλήσεις ΧΧ ΧΧ

Κόστος πωλήσεων (ΧΧ) (ΧΧ)

Μικτό κέρδος ΧΧ ΧΧ

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης ΧΧ ΧΧ

Έξοδα διάθεσης (ΧΧ) (ΧΧ)

Έξοδα διοίκησης (ΧΧ) (ΧΧ)

Έξοδα έρευνας (ΧΧ) (ΧΧ)

Διάφορα έξοδα (ΧΧ) (ΧΧ)

Χρηματοοικονομικά έσοδα ΧΧ ΧΧ

Χρηματοοικονομικά έξοδα (ΧΧ) (ΧΧ)

Έσοδα από συγγενείς επιχειρήσεις ΧΧ ΧΧ

Κέρδη προ φόρων ΧΧ ΧΧ

Φόροι εισοδήματος (ΧΧ) (ΧΧ)

Κέρδη μετά φόρων ΧΧ ΧΧ

Δικαίωμα μειοψηφίας ( ΧΧ) (ΧΧ)

Καθαρό οργανικό κέρδος ΧΧ ΧΧ

Έκτακτα κονδύλια ΧΧ (ΧΧ)

Καθαρό κέρδος χρήσεως ΧΧ ΧΧ

Οι επιχειρήσεις προβαίνουν σε μερισμό των εξόδων, ο οποίος βασίζεται σε επιλογές της

διοίκησης. Όταν η επιχείρηση κάνει χρήση της δεύτερης μεθόδου, δηλαδή της κατά

λειτουργία ανάλυσης των δαπανών γνωστοποιεί πρόσθετες πληροφορίες στις

Επεξηγηματικές Σημειώσεις των Οικονομικών Καταστάσεων, για τις δαπάνες

αποσβέσεων των ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων, καθώς και για τις

δαπάνες μισθοδοσίας.
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5.6.3. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων.

Σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 1 Ο γενικός σκοπός των Οικονομικών Καταστάσεων είναι να

παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την χρηματοοικονομική κατάσταση, την απόδοση

και τις ταμειακές ροές μίας επιχείρησης, οι οποίες είναι χρήσιμες για την λήψη των

αποφάσεων. Μέσω της Κατάστασης Μεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων παρουσιάζεται

η κίνηση των ιδίων κεφαλαίων κατά την περίοδο αναφοράς και συγκεκριμένα κάθε

μεταβολή στα εισφερόμενα κεφάλαια, στο σωρευτικό υπόλοιπο συνολικών εσόδων και

στο υπόλοιπο των κερδών εις νέον.

5.6.3.1. Περιεχόμενο της Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων.

Ίδια κεφάλαια (ή καθαρή θέση) είναι η υπολειμματική αξία που προκύπτει αν από το

σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού μίας επιχείρησης αφαιρεθεί το σύνολο των

υποχρεώσεών της.

Οι συνήθεις λογαριασμοί των ιδίων κεφαλαίων είναι:

 Μετοχικό κεφάλαιο (κοινών ή προνομιούχων μετοχών),

 Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο,

 Αποθεματικά εύλογης αξίας,

 Λοιποί λογαριασμοί αποθεματικών,

 Μη ελέγχουσες συμμετοχές.

Σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 1 η κατάσταση αυτή πρέπει να παρουσιάζει τα εξής:

 Το καθαρό αποτέλεσμα της χρήσης,

 Τα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα της παρουσιαζόμενης περιόδου, παρουσιάζοντας

ξεχωριστά τα ποσά που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της μητρικής και σε μη

ελέγχουσες συμμετοχές,

 Το κάθε έσοδο, έξοδο, κέρδος ή ζημία που καταχωρείται κατευθείαν στα Ίδια

Κεφάλαια όταν αυτό απαιτείται από συγκεκριμένα Δ.Λ.Π,

 Την επίδραση των μεταβολών από επιδράσεις λογιστικών μεθόδων και βασικών

λαθών σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 8.

Μία επιχείρηση, επίσης, θα πρέπει να παρουσιάζει είτε στην Κατάσταση Μεταβολών

των Ιδίων Κεφαλαίων είτε στις Επεξηγηματικές Σημειώσεις:
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 Αυξήσεις κεφαλαίων και διανομές μερισμάτων,

 Το υπόλοιπο του κέρδους ή ζημίας στην αρχή της χρήσης και κατά την ημερομηνία

του Ισολογισμού καθώς και την κίνηση της χρήσεως,

 Συμφωνία μεταξύ της λογιστικής αξίας ενάρξεως καιν τέλους χρήσεως για την κάθε

κατηγορία μετοχικού κεφαλαίου, για την διαφορά υπέρ το άρτιο και για κάθε

αποθεματικό, γνωστοποιώντας ξεχωριστά κάθε μεταβολή.

5.6.3.2. Παράδειγμα

Πίνακας 6. Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων κατά Δ.Π.Χ.Α.

Μετοχικό

κεφάλαιο

Υπέρ

το

άρτιο

Διαφορ.

Αναπρ.

Ξ.Ν.

Αποθεμ.

Μετατρ.

Κέρδη

εις νέον

Σύνολο Μη

ελέγχ

συμμ

Συν.

Ιδίων

Κεφ.

Υπόλοιπο κατά την 31/12/2000 Χ Χ Χ (Χ) Χ Χ Χ Χ

Μεταβολές

Λογιστικών μεθόδων

(Χ) (Χ)

Διορθωμένο υπόλοιπο Χ Χ Χ (Χ) Χ Χ Χ Χ

Πλεόνασμα επανεκτιμήσεως

των ακινήτων

Χ Χ

Έλλειμμα επανεκτιμήσεως

επενδ.

Χ Χ

Συναλλαγματικές διαφορές (Χ) Χ

Καθαρά Κέρδη και Ζημίες μη

καταχωρημένες στην  Καταστ.

Απ.

Χ (Χ) Χ Χ Χ

Καθαρό κέρδος χρήσεως Χ Χ

Μερίσματα (Χ) Χ Χ Χ

Έκδοση Μετ. Κεφ. Χ Χ Χ

Υπόλοιπο κατά  31/12/2001 Χ Χ Χ (Χ) Χ Χ Χ Χ

Έλλειμμα  επανεκτιμήσεως

ακινήτων

(Χ) Χ

Πλεόνασμα επανεκτιμήσεως

επενδύσεων

Χ Χ

Συναλλαγματικές διαφορές (Χ) (Χ)

Καθαρά Κέρδη και Ζημίες μη

καταχωρημένες στην Καταστ.

Απ.

(Χ) (Χ) (Χ) Χ Χ

Καθαρό κέρδος περιόδου Χ Χ

Μερίσματα (Χ) (Χ) Χ Χ

Έκδοση Μετοχ Κεφ. Χ Χ Χ

Υπόλοιπο κατά την 31/12/2002 Χ Χ Χ (Χ) Χ Χ Χ Χ
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5.6.4.Κατάσταση Ταμειακών Ροών Δ.Λ.Π. 7.

Η ανάπτυξη της Κατάστασης Ταμειακών ροών  παρατίθεται στο επόμενο κεφάλαιο.

5.6.5. Επεξηγηματικές Σημειώσεις των Οικονομικών Καταστάσεων

(Γνωστοποιήσεις).

Οι Επεξηγηματικές Σημειώσεις των Οικονομικών Καταστάσεων ή Γνωστοποιήσεις

είναι οι πληροφορίες που απαιτούνται, ώστε οι χρήστες να κατανοήσουν τον τρόπο

σύνταξης όπως και το περιεχόμενο των Οικονομικών Καταστάσεων, προκειμένου να

μπορέσουν να αξιοποιήσουν την απόδοση της επιχείρησης, την ικανότητα της να

παράγει ταμειακές ροές και τους κινδύνους που διέπουν την λειτουργία της. Οι

Επεξηγηματικές Σημειώσεις δεν αποτελούν απλά ένα συνοδευτικό μέρος των

Οικονομικών Καταστάσεων, αλλά αναπόσπαστο κομμάτι τους.

Οι Επεξηγηματικές Σημειώσεις μίας επιχείρησης θα πρέπει να παρουσιάζουν:

 Πληροφορίες για την βάση κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων και για τις

συγκεκριμένες λογιστικές πολιτικές που εφαρμόστηκαν,

 Την γνωστοποίηση των πληροφοριών που απαιτούν τα Δ.Π.Χ.Α. και οι οποίες δεν

παρουσιάζονται στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, στην Κατάσταση Συνολικών

Εσόδων, στην Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων ή στην Κατάσταση

Ταμειακών Ροών,

 Τις πληροφορίες οι οποίες δεν παρουσιάζονται στις Οικονομικές Καταστάσεις, αλλά

που είναι σημαντικές για την κατανόησή τους.

Επιπλέον, η επιχείρηση πρέπει να γνωστοποιεί:

 Την έδρα , την νομική μορφή της, τη χώρα ίδρυσης και την διεύθυνση της έδρας,

 Τη φύση των εργασιών και των κυριότερων δραστηριοτήτων της,

 Την επωνυμία της μητρικής επιχείρησης,

 Τον αριθμό των εργαζομένων στο τέλος της χρήσης  ή τον μέσο όρο αυτών στη

χρήση.
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Μία ενδεικτική απαρίθμηση των λογιστικών μεθόδων που μία επιχείρηση θα μπορούσε

να παρουσιάσει έχει ως εξής:

 Λογισμός εσόδων,

 Αρχές ενοποιήσεως,

 Ενοποιήσεις επιχειρήσεων,

 Κοινοπραξίες,

 Καταχώρηση και απόσβεση των ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων,

 Μεταφορά σε λογαριασμούς περιουσιακών στοιχειών δανειακού κόστους και άλλων

εξόδων,

 Συμβάσεις κατασκευής έργων,

 Επενδύσεις σε ακίνητα,

 Χρηματοπιστωτικά μέσα,

 Μισθώσεις,

 Δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης,

 Αποθέματα,

 Φόροι και αναβαλλόμενοι φόροι,

 Προβλέψεις,

 Κόστος παροχών στο προσωπικό,

 Μετατροπή ξένων νομισμάτων και αντιστάθμιση συναλλαγματικών κινδύνων,

 Γεωγραφικοί και επιχειρηματικοί τομείς,

 Ορισμός ταμειακών διαθεσίμων και ταμειακών ισοδυνάμων,

 Λογιστική πληθωρισμού,

 Κρατικές επιχορηγήσεις.

Σημαντικό μέρος των γνωστοποιήσεων που απαιτεί το  Δ.Λ.Π. 1,είναι αυτές που

αφορούν τα κεφάλαια της επιχείρησης. Σκοπός των γνωστοποιήσεων αυτών είναι η

πρόσθετη παροχή πληροφοριών στους χρήστες των Οικονομικών Καταστάσεων,

σχετικά με τον τρόπο που η επιχείρηση διαχειρίζεται τα κεφάλαιά της. Μία επιχείρηση

θα πρέπει να γνωστοποιεί τις πληροφορίες εκείνες που θα βοηθήσουν τους χρήστες των

Οικονομικών Καταστάσεων να εκτιμήσουν τους σκοπούς, τις αρχές και τις διαδικασίες

διαχείρισης των κεφαλαίων της. Για τον σκοπό αυτό, επιβάλλεται να γνωστοποιούνται

τα εξής:

 Ποιοτικές πληροφορίες σχετικά με τους στόχους, τις πολιτικές και διαδικασίες

διαχείρισης κεφαλαίων που θα συμπεριλαμβάνουν κατ΄ελάχιστο:
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 Μία περιγραφή των στοιχείων που διαχειρίζεται ως κεφάλαιο,

 Σε περίπτωση που επιβάλλεται (από το νόμο ή άλλες εξωτερικές πηγές)

συγκεκριμένες απαιτήσεις και περιορισμοί στην κεφαλαιακή διάρθρωση, θα

γνωστοποιείται η φύση των απαιτήσεων αυτών, καθώς και ο τρόπος που αυτές

ικανοποιούνται,

 Τον τρόπο με τον οποίο επιτυχγάνονται οι στόχοι της επιχείρησης αναφορικά με την

διαχείριση των κεφαλαίων της,

 Περιληπτικές ποσοτικές πληροφορίες για τα κεφάλαια που διαχειρίζεται η

επιχείρηση,

 Οποιαδήποτε μεταβολή στην διάρθρωση, στις πολιτικές και στις διαδικασίες

διαχείρισης κεφαλαίων που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της περιόδου,

 Εάν έχουν ικανοποιηθεί οι εξωτερικά επιβαλλόμενοι περιορισμοί και απαιτήσεις

στον τρόπο διάρθρωσης των κεφαλαίων, καθώς και τις συνέπειες που θα έχει η

επιχείρηση, στην περίπτωση μη συμμόρφωσής της,

Οι παραπάνω γνωστοποιήσεις θα βασίζονται σε πληροφορίες που παρέχονται

εσωτερικά στα βασικά διοικητικά μέλη της επιχείρησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ΟΔ.Λ.Π. 7. (Κατάσταση Ταμειακών Ροών).

6.1. Εισαγωγή.
Το Δ.Λ.Π. 7. Κατάσταση Ταμειακών Ροών παρέχει στους χρήστες των Οικονομικών

Καταστάσεων, πληροφορίες σχετικά με την δυνατότητα μίας επιχείρησης να

δημιουργεί ταμειακά διαθέσιμα, τον χρόνο και την βεβαιότητα της δημιουργίας των

διαθεσίμων αυτών, καθώς και τις απαραίτητες πληροφορίες για την χρήση αυτών, από

την Διοίκηση της επιχείρησης. Τα Δ.Π.Χ.Α. θεωρούν την σύνταξη της Κατάστασης των

Ταμειακών Ροών υποχρεωτική και αναπόσπαστο τμήμα των Οικονομικών

Καταστάσεων.

Το Δ.Λ.Π 7. εφαρμόζεται για τις Οικονομικές Καταστάσεις που καλύπτουν τις

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 01/01/1994. Μέχρι τον Δεκέμβριο του 2008 έχουν

ενσωματωθεί στο κείμενο του Προτύπου τροποποιήσεις, η εφαρμογή των οποίων δεν

έχει ακόμα ξεκινήσει. Η ονομασία του Προτύπου, τροποποιήθηκε από Δ.Λ.Π. 7.
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«Καταστάσεις Ταμειακών Ροών» (I.A.S. 7 ΄΄ Cash Flow Statements΄΄) σε Δ.Λ.Π. 7.

«Κατάσταση Ταμειακών Ροών» (I.A.S. 7.΄΄Statement of Cash Flows΄΄).

6.2. Σκοπός Προτύπου-Πεδίο Εφαρμογής.
Ο σκοπός του Δ.Λ.Π 7. Είναι η παροχή πληροφοριών στους χρήστες των Οικονομικών

Καταστάσεων σχετικά με τις ιστορικές μεταβολές στα ταμειακά διαθέσιμα και

ταμειακά ισοδύναμα μίας επιχείρησης μέσω των Ταμειακών Ροών. Οι Ταμειακές Ροές

μίας επιχείρησης παρουσιάζονται σε τρεις κατηγορίες:

 Τις Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες,

 Τις Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες,

 Τις Ταμειακές Ροές από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες.

Οι επιχειρήσεις που εφαρμόζουν τα Δ.Π.Χ.Α., θα καταρτίζουν μία Κατάσταση των

Ταμειακών Ροών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Δ.Λ.Π. 7. Και θα την παρουσιάζουν

ως αναπόσπαστο τμήμα των Οικονομικών Καταστάσεων. Το Πρότυπο, συνεπώς,

επιβάλλει σε όλες τις επιχειρήσεις να καταρτίζουν την Κατάσταση των Ταμειακών

Ροών.

6.3. Βασικές Έννοιες.
Για την καλύτερη κατανόηση του Δ.Λ.Π. 7. είναι χρήσιμο να παρατεθούν ορισμένες

βασικές έννοιες :

Ταμειακά διαθέσιμα είναι τα μετρητά στο ταμείο της επιχείρησης, καθώς και οι

καταθέσεις της επιχείρησης, οι οποίες μπορούν να αναληφθούν άμεσα.

Ταμειακά Ισοδύναμα είναι οι βραχυπρόθεσμες, υψηλής ρευστότητας επενδύσεις που

είναι άμεσα μετατρέψιμες σε συγκεκριμένα ποσά ταμειακών διαθεσίμων και που

υπόκεινται σε ασήμαντο κίνδυνο μεταβολής της αξίας τους. Τα Ταμειακά Ισοδύναμα

κατέχονται από την επιχείρηση για την αντιμετώπιση των βραχυχρόνιων ταμειακών

αναγκών της και όχι για επένδυση ή άλλους σκοπούς.

Ταμειακές Ροές είναι οι εισροές και οι εκροές των ταμειακών διαθεσίμων και των

ταμειακών ισοδύναμων.



99

Λειτουργικές Δραστηριότητες είναι οι κύριες δραστηριότητες δημιουργίας εσόδων της

επιχείρησης, καθώς και οι λοιπές δραστηριότητες που δεν είναι επενδυτικές ή

χρηματοοικονομικές.

Επενδυτικές Δραστηριότητες είναι οι δραστηριότητες που συνδέονται με την

απόκτηση και την διάθεση μακροπρόθεσμων στοιχείων του ενεργητικού και άλλων

επενδύσεων που δεν περιλαμβάνονται στα ταμειακά ισοδύναμα.

Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες είναι οι δραστηριότητες που καταλήγουν σε

μεταβολές στο μέγεθος και στη συγκρότηση των ιδίων κεφαλαίων και του δανεισμού

της επιχείρησης.

6.4. Σπουδαιότητα της Κατάστασης Ταμειακών Ροών.
Σε συνδυασμό με τις λοιπές Οικονομικές Καταστάσεις η Κατάσταση των Ταμειακών

Ροών παρέχει σημαντικές πληροφορίες στους χρήστες να εκτιμούν τις διάφορες

μεταβολές στα ίδια κεφάλαια της κάθε επιχείρησης. Παρέχουν πληροφορίες σχετικά με

τις δυνατότητες της επιχείρησης να επηρεάζει τα ποσά των ταμειακών ροών

προκείμενου να τις προσαρμόσει στην αλλαγή των συνθηκών της αγοράς. Οι

πληροφορίες για τις ταμειακές ροές είναι χρήσιμες για μία επιχείρηση :

 Στην εκτίμηση της επιχείρησης να δημιουργεί ταμειακά διαθέσιμα ή ταμειακά

ισοδύναμα,

 Στην αύξηση της συγκρισιμότητας ανάμεσα στην απόδοση της παρουσιαζόμενης

επιχείρησης σε σχέση με τις υπόλοιπες. Η αύξηση της συγκρισιμότητας

επιτυγχάνεται μέσω του περιορισμού των επιδράσεων που επέρχονται από την

χρησιμοποίηση διαφορετικών λογιστικών χειρισμών.

6.5. Παρουσίαση της Κατάστασης των Ταμειακών Ροών.
Η Κατάσταση των Ταμειακών Ροών πρέπει να παρουσιάζει και να απεικονίζει τις

ταμειακές ροές στην διάρκεια της χρήσεως, ταξινομημένες κατά επιχειρηματικές,

επενδυτικές και χρηματοοικονομικές δραστηριότητες.
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6.5.1. Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες.

Η Κατάσταση των Ταμειακών Ροών από Λειτουργικές δραστηριότητες αποτελεί

ένδειξη της δυνατότητας μίας επιχείρησης να παράγει χρηματικά διαθέσιμα , τα οποία

και χρησιμοποιεί για την διατήρηση της παραγωγικής  της δυνατότητας. Οι ταμειακές

ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες προέρχονται από τις κύριες δραστηριότητες

δημιουργίας εσόδων της επιχείρησης, όπως από συναλλαγές, κ.λπ.

Οι Λειτουργικές Δραστηριότητες είναι ένας δείκτης της δυνατότητας της επιχείρησης

να δημιουργεί ροές, τις οποίες χρησιμοποιεί για την εξόφληση δανείων, πληρωμή

μερίσματος σε νέες επενδύσεις, χωρίς την προσφυγή σε εξωτερικές πηγές

χρηματοδότησης. Στις Λειτουργικές Δραστηριότητες περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι

ακόλουθες κατηγορίες συναλλαγών :

 Εισπράξεις απαιτήσεων που προέρχονται από πωλήσεις αγαθών ή την παροχή

υπηρεσιών,

 Εξοφλήσεις υποχρεώσεων που προέρχονται από την αγορά εμπορευμάτων ή πρώτων

υλών και υπηρεσιών απαραίτητων για την άσκηση των δραστηριοτήτων της

επιχείρησης,

 Εισπράξεις από δικαιώματα, προμήθειες, αμοιβές και άλλα έσοδα,

 Εισπράξεις και πληρωμές από συμβάσεις ανταλλαγής ή μεταπώλησης,

 Εισπράξεις και πληρωμές με μετρητά μίας ασφαλιστικής επιχείρησης για

ασφάλιστρα, αποζημιώσεις, συντάξεις και άλλες ασφαλιστικές παροχές,

 Πληρωμές μισθών στο προσωπικό,

 Πληρωμές λειτουργικών μισθώσεων που καταβάλλονται για εξοπλισμό που

χρησιμοποιείται για την άσκηση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης (π.. ενοίκια

για κτίρια διοίκησης, αυτοκίνητα),

 Πληρωμές φόρου εισοδήματος.

6.5.1.1. Εμφάνιση Ταμειακών Ροών από Λειτουργικές Δραστηριότητες.

Η παρουσίαση αυτή μπορεί να γίνει με δύο τρόπους, είτε με την άμεση μέθοδο, είτε με

την έμμεση μέθοδο.

Άμεση μέθοδος

Είναι η μέθοδος κατά την οποία γνωστοποιούνται οι κύριες κατηγορίες ακαθάριστων

εισπράξεων και ακαθάριστων πληρωμών. Η άμεση μέθοδος παρέχει πληροφορίες που



101

μπορεί να είναι χρήσιμες στην εκτίμηση μελλοντικών ταμειακών ροών και οι οποίες

δεν είναι διαθέσιμες με την έμμεση μέθοδο.

Μετατροπή κονδυλίων λογαριασμών « Αποτελέσματος χρήσεως» από την βάση

πραγματοποίησης (accrual) στη ταμειακή βάση (cash) για την κατάρτιση της

Καταστάσεως Ταμειακών Ροών – Άμεση μέθοδος :

Πωλήσεις:

: Προσαυξάνονται με υπόλοιπα

ενάρξεως εισπρακτέων λογαριασμών.

: Μειώνονται με υπόλοιπα λήξεως

εισπρακτέων λογαριασμών.

: Μειώνονται με την διαγραφή

εισπρακτέων λογαριασμών.

=Ταμειακές Ροές από

πελάτες

Κόστος

Πωλήσεων :

: Προσαυξάνονται με αποθέματα

λήξεως.

: Προσαυξάνονται με υπόλοιπα

ενάρξεως πληρωτέων

λογαριασμών.

: Μειώνονται με τις αποσβέσεις

: Μειώνονται με αποθέματα

ενάρξεως.

: Μειώνονται με υπόλοιπα λήξεως

πληρωτέων λογαριασμών.

= Ταμειακές ροές προς

προμηθευτές.
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Λειτουργικές

δαπάνες:

: Προσαυξάνονται με υπόλοιπα

λήξεως προπληρωμένων εξόδων.

: Προσαυξάνονται με υπόλοιπα

ενάρξεως δουλευμένων δαπανών.

: Μειώνονται με αποσβέσεις.

: Μειώνονται  με υπόλοιπα

ενάρξεως προπληρωμένων εξόδων.

: Μειώνονται με υπόλοιπα λήξεως

δουλευμένων δαπανών.

: Μειώνονται με απώλειες

επισφαλών απαιτήσεων.

= Ταμειακές ροές για

έξοδα.

Πίνακας 7. Άμεση μέθοδος
Ταμειακές Ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 20xx 20xx

Εισπράξεις από πελάτες xx xx

-Πληρωμές σε προμηθευτές xx xx

-Αμοιβές προσωπικού xx xx

-Άλλες πληρωμές xx xx

Ταμειακές Ροές από λειτουργικές δραστηριότητες xx xx

-Φόροι πληρωθέντες xx xx

-Τόκοι πληρωθέντες xx xx

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές

δραστηριότητες

xx xx
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Έμμεση μέθοδος

Με την έμμεση μέθοδο κατά την οποία το καθαρό κέρδος ή ζημία αναμορφώνεται με

βάση τις επιδράσεις των συναλλαγών που δεν είναι ταμειακής φύσεως, των

αναβαλλόμενων ή προβλεπόμενων οργανικών εισπράξεων και πληρωμών, όπως επίσης

και των στοιχείων εσόδων ή εξόδων που  συνδέονται με επενδυτικές ή

χρηματοοικονομικές ταμειακές ροές. Έτσι το καθαρό κέρδος ή ζημιά αναμορφώνεται

από τις επιδράσεις:

 Των μεταβολών κατά την διάρκεια της χρήσεως στα αποθέματα και στις οργανικές

απαιτήσεις και υποχρεώσεις,

 Τα μη ταμειακά στοιχεία όπως αποσβέσεις, προβλέψεις, φόροι επόμενων χρήσεων,

μη πραγματοποιηθέντα κέρδη και ζημιές από ξένα νομίσματα, τα αδιανέμητα κέρδη

συγγενών επιχειρήσεων και τα δικαιώματα μειοψηφίας,

 Όλα τα άλλα στοιχεία για τα οποία οι ταμειακές συνέπειες συνίστανται σε ταμειακές

ροές επενδυτικής ή χρηματοοικονομικής φύσεως.

Πίνακας 8. Έμμεση μέθοδος
Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές

Δραστηριότητες

20xx 20xx

Κέρδη προ φόρων xx xx

Προσαρμογές για : xx xx

-Αποσβέσεις xx xx

-Προβλέψεις xx xx

-Μη ταμειακές συναλλαγές xx xx

xx xx

Μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης xx xx

(Αύξηση)/μείωση απαιτήσεων xx xx

(Αύξηση)/μείωση υποχρεώσεων xx xx

(Αύξηση)/μείωση αποθεμάτων xx xx

xx xx

-Τόκοι πληρωθέντες xx xx

-Φόροι πληρωθέντες xx xx

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές

δραστηριότητες

xx xx
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6.5.2. Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες.

Η Κατάσταση των Ταμειακών Ροών από Επενδυτικές Δραστηριότητες απεικονίζει το

σύνολο των επενδύσεων που έχει πραγματοποιήσει μία επιχείρηση και αυτό δίνει μία

σημαντική δυνατότητα στους χρήστες των Οικονομικών Καταστάσεων να

αποκομίζουν στοιχεία για μελλοντικά έσοδα και εκροές που θα δημιουργηθούν.

Στις  ταμειακές ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες περιλαμβάνονται:

 Εισπράξεις από πωλήσεις συμμετοχών, χρεωστικών ομολόγων άλλων επιχειρήσεων,

δικαιώματα κοινοπραξιών,

 Εισπράξεις  και πληρωμές για συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, συμβάσεις

δικαιωμάτων προαίρεσης (options) και συμβάσεις ανταλλαγών (swaps),

 Εισπράξεις από πωλήσεις παγίων και άλλων μακροπρόθεσμων στοιχείων

ενεργητικού,

 Πληρωμές για αγορές ενσώματων παγίων και άλλων μακροπρόθεσμων στοιχείων

του ενεργητικού (πχ χρεογράφων),

 Πληρωμές τοις μετρητοίς για απόκτηση συμμετοχών στο κεφάλαιο άλλων

επιχειρήσεων και χρεωστικών ομολόγων άλλων επιχειρήσεων,

 Ταμειακές προκαταβολές και δάνεια που δίνονται σε τρίτους, καθώς και αντίστοιχες

εισπράξεις από τα παραπάνω.

Πρέπει να σημειωθεί πως ο τρόπος της παρουσίασης των επενδυτικών ταμειακών ροών

είναι ίδιος όταν παρουσιάζεται είτε με άμεση είτε με έμμεση μέθοδο.

6.5.3. Ταμειακές Ροές από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες.

Οι Ταμειακές ροές από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες παρουσιάζουν τον τρόπο

χρηματοδότησης της επιχείρησης, το χρονικό διάστημα που απεικονίζει την

πραγματοποίηση των επενδύσεων μέσα στην περίοδο αναφοράς.

Οι Ταμειακές Ροές από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες περιλαμβάνουν:

 Εισπράξεις από εκδόσεις μετοχών και λοιπών τίτλων,

 Εισπράξεις μετρητών από εκδόσεις ομολόγων, δανείων, ενυπόθηκων δανείων,

βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα δάνεια,

 Πληρωμές στους ιδιοκτήτες για εξαγορά των μετοχών της επιχείρησης,
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 Πληρωμές μερισμάτων κοινών και προνομιούχων μετοχών,

 Πληρωμές μισθωτή για την μείωση του οφειλόμενου υπολοίπου

χρηματοοικονομικής μίσθωσης.

Ο τρόπος παρουσίασης είναι ίδιος ανεξάρτητα αν η παρουσίαση των ταμειακών ροών

από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες γίνεται είτε με άμεση είτε με έμμεση

μέθοδο.

6.6. Ειδικά θέματα της Παρουσίασης των Ταμειακών Ροών.

6.6.1. Φόροι Εισοδήματος.

Οι Φόροι Εισοδήματος πρέπει να παρουσιάζονται ως ξεχωριστό κονδύλι στην

Κατάσταση των Ταμειακών Ροών . Εμφανίζονται στις λειτουργικές δραστηριότητες,

αυτό όμως δεν αποκλείει την εμφάνιση τους  σε περισσότερες κατηγορίες εάν υπάρχουν

στοιχεία που επιτρέπουν ένα τέτοιο χειρισμό. Οι φόροι εισοδήματος προκύπτουν από

συναλλαγές, οι οποίες δημιουργούν ταμειακές ροές κατατασσόμενες στην Κατάσταση

Ταμειακών Ροών στις λειτουργικές, επενδυτικές και χρηματοοικονομικές

δραστηριότητες.

6.6.2. Ταμειακές Ροές σε Ξένο Νόμισμα.

Οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα συνήθως αφορούν  τις συναλλαγές της επιχείρησης με

τρίτους. Για την πραγματοποίηση των συναλλαγών σε ξένο νόμισμα το Δ.Λ.Π. 7 .

προβλέπει τα ακόλουθα:

 Όλες οι συναλλαγές αυτές εμφανίζονται στην Κατάσταση Ταμειακών Ροών στο

νόμισμα που η επιχείρηση τηρεί τα βιβλία τις, εφαρμόζοντας στο ποσό του ξένου

νομίσματος την συναλλαγματική ισοτιμία κατά την ημερομηνία της ταμειακής ροής,

 Τα μη πραγματοποιηθέντα κέρδη και ζημιές από μεταβολές στις ισοτιμίες δεν

θεωρούνται ταμειακές ροές. Το ποσό αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά από τις

ταμειακές ροές από λειτουργικές , επενδυτικές και χρηματοοικονομικές

δραστηριότητες,
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 Οι ταμειακές ροές μίας θυγατρικής στο εξωτερικό πρέπει να μετατρέπονται στο

νόμισμα λειτουργίας, με βάση συναλλαγματικής ισοτιμίας μεταξύ του νομίσματος

αυτού και του ξένου νομίσματος κατά τις ημερομηνίες των ταμειακών ροών.

6.6.3. Τόκοι και Μερίσματα.

Σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 7. Οι τόκοι, τα έξοδα και τα μερίσματα που έχουν πληρωθεί

εμφανίζονται σε ξεχωριστά κονδύλια και δεν συμψηφίζονται με τόκους έσοδα και τα

μερίσματα που έχουν εισπραχθεί. Η απεικόνιση τους  στις Καταστάσεις των Ταμειακών

Ροών εξαρτάται από την κρίση της διοίκησης της κάθε επιχείρησης και ταξινομείται σε

μία από τις τρεις κατηγορίες των ταμειακών ροών. Για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα,

οι τόκοι που καταβλήθηκαν και οι τόκοι και τα μερίσματα που εισπράχθηκαν

κατατάσσονται στις λειτουργικές ταμειακές ροές. Για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις η

κατάσταση αυτή μπορεί να εμφανιστεί στις λειτουργικές δραστηριότητες γιατί

θεωρείται ότι οι τόκοι επηρεάζουν το καθαρό αποτέλεσμα της χρήσης και τα μερίσματα

απεικονίζουν την δυνατότητα της επιχείρησης να αποδώσει μερίσματα στους μετόχους

της. Επίσης μερίσματα πληρωθέντα μπορεί να καταταγούν και στις

χρηματοοικονομικές ροές.

6.6.4. Επενδύσεις σε Θυγατρικές , Συγγενείς και Κοινοπραξίες.

Όταν η λογιστικοποίηση μίας επένδυσης σε συγγενή ή θυγατρική γίνεται με την χρήση

της μεθόδου του κόστους κτήσης ή της καθαρής θέσης , τότε η επενδύτρια επιχείρηση

περιορίζει τις αναφορές της επένδυσης αυτής στην Κατάσταση των Ταμειακών Ροών,

μόνο σε ότι αφορά στις ταμειακές ροές μεταξύ αυτής και της συγγενούς ή της

θυγατρικής π.χ. στα μερίσματα που λαμβάνει η μητρική επιχείρηση και στις

προκαταβολές.

Όταν οι επενδύσεις από κοινού ελεγχόμενη μονάδα παρουσιάζονται με την χρήση της

μεθόδου αναλογικής ενοποίησης, τότε στην ενοποιημένη κατάσταση της επενδύουσας

περιλαμβάνεται το αναλογικό μερίδιο από τις ταμειακές ροές της από κοινού

ελεγχόμενης οικονομικής μονάδας. Όταν οι επενδύσεις αυτές παρουσιάζονται με την

χρήση της μεθόδου καθαρής θέσης, τότε συμπεριλαμβάνεται στην δική της κατάσταση

των ταμειακών ροών, τις ταμειακές ροές από επένδυση της στην από κοινού
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ελεγχόμενη οικονομική μονάδα καθώς και τις διανομές μερισμάτων και άλλες

πληρωμές ή εισπράξεις μεταξύ αυτής και της από κοινού ελεγχόμενης οικονομικής

μονάδας.

6.6.5. Μεταβολές Ποσοστού σε Θυγατρικές και Άλλες Επιχειρήσεις.

Το σύνολο των ταμειακών ροών που προκύπτουν κατά την απόκτηση ή την απώλεια

ελέγχου θυγατρικών ή άλλων επιχειρήσεων, παρουσιάζονται ξεχωριστά και

κατατάσσονται ως επενδυτικές δραστηριότητες.

Μία επιχείρηση πρέπει να γνωστοποιεί  το συνολικό ποσό, σε περίπτωση που αποκτά ή

χάνει τον έλεγχο σε μία θυγατρική επιχείρηση τα εξής :

 Το συνολικό τίμημα της αγοράς ή της διάθεσης,

 Την αναλογία του τμήματος αγοράς ή πώλησης που καλύπτεται από ταμειακά

διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα,

 Το ποσό των ταμειακών διαθεσίμων και ταμειακών ισοδυνάμων της θυγατρικής ή

της άλλης επιχείρησης που αποκτήθηκε ή διατέθηκε,

 Το ποσό των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων εκτός των ταμειακών

διαθεσίμων ή ταμειακών ισοδυνάμων της θυγατρικής ή της άλλης επιχείρησης που

αποκτήθηκε ή διατέθηκε.

6.6.6. Μη Ταμειακές Συναλλαγές.

Επενδυτικές και Χρηματοοικονομικές συναλλαγές που δεν επηρεάζουν χρηματικά

διαθέσιμα, δεν εμφανίζονται στην Κατάσταση Ταμειακών Ροών. Τέτοιες συναλλαγές

είναι για παράδειγμα η απόκτηση περιουσιακών στοιχείων  με την ανάληψη των

υποχρεώσεων, η απόκτηση μίας επιχείρησης με έκδοση μετοχών και η μετατροπή

υποχρεώσεων σε κεφάλαια.

6.6.7. Έκτακτα Κονδύλια.

Οι Ταμειακές ροές που σχετίζονται με έκτακτα κονδύλια πρέπει να κατατάσσονται ως

προερχόμενες από επενδυτικές, χρηματοοικονομικές ή λειτουργικές δραστηριότητες

ανάλογα με το πως ταιριάζει κατά περίπτωση και να γνωστοποιούνται ξεχωριστά.
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ΜΕΡΟΣ III: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΏΝ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΏΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΜΕ ΑΥΤΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΏΝ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ( Δ.Λ.Π. 1, 7 ).
Από την μελέτη που εκπονήθηκε με την ανάλυση για την παρουσίαση των

Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή και τα Ελληνικά

Λογιστικά Πρότυπα, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι οι Οικονομικές Καταστάσεις

αποτελούν σημαντική πηγή παροχής πληροφοριών, είτε πρόκειται για την ίδια την

επιχείρηση, είτε είναι για εξωτερικούς χρήστες. Παρακάτω και θα συγκρίνουμε τις

Οικονομικές Καταστάσεις, έτσι όπως καταρτίζονται με βάσει τα Ελληνικά και τα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, με σκοπό τον προσδιορισμό των διαφορών.

Η πρώτη σημαντική διαφορά που εντοπίστηκε, είναι αυτή της διαφοροποίησης των

Οικονομικών Καταστάσεων. Συγκεκριμένα:

Ο Ισολογισμός παραμένει στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, όπως και η Κατάσταση

Αποτελεσμάτων Χρήσεως (που τώρα ονομάζεται Κατάσταση Συνολικών Εσόδων

σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α.). Στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης σύμφωνα με τα

Δ.Π.Χ.Α. υπάρχει δυνατότητα επιλογής μεταξύ δύο μορφών παρουσίασης της

ανάλυσης των εξόδων,  ανάλυση εξόδων κατά είδος και ανάλυση εξόδων κατά

λειτουργία. Με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα χρησιμοποιείται μόνο η εμφάνιση των

εξόδων κατά λειτουργία. Επίσης τα Δ.Π.Χ.Α. δεν επιβάλλουν την εμφάνιση των

Λογαριασμών Τάξεως, όλα τα μεγέθη που εμφανίζονται στους λογαριασμούς αυτούς,

παρουσιάζονται πλέον σε ειδικές γνωστοποιήσεις. Στα Δ.Π.Χ.Α. καταργούνται τα

έκτακτα και ανόργανα έξοδα και έσοδα έτσι όπως εμφανίζονται σύμφωνα με τα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, όλα τα έξοδα και έσοδα πλέον θεωρούνται οργανικά.

Σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία δεν είναι υποχρεωτική η  κατάρτιση της

Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων η οποία είναι υποχρεωτική βάσει τα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Η Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων παρουσιάζει

όλες τις αυξομειώσεις  στα Ίδια Κεφάλαια, καθώς και όλα τα έσοδα και ζημίες που

πραγματοποιεί μία επιχείρηση μέσα σε μία χρήση. Αντίθετα, βάσει της Ελληνικής

νομοθεσίας συντάσσεται ο Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων οποίος όμως δεν είναι

υποχρεωτικός στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις με αποτέλεσμα να μην

υπάρχει αιτιολόγηση για τις μεταβολές στα ίδια κεφάλαια από χρήση σε χρήση.



109

Άλλη μία σημαντική διαφορά όσον αφορά στην διαφοροποίηση των Οικονομικών

Καταστάσεων έγκειται στο γεγονός πως βάσει την Ελληνικής νομοθεσίας και

συγκεκριμένα ο Κ.Ν. 2190/1920 δεν επιβάλλει στις μη εισηγμένες στο Χ.Α.

επιχειρήσεις, να συντάσσουν την Κατάσταση Ταμειακών Ροών, η οποία βάσει των

Διεθνών Λογιστικών Προτύπων είναι υποχρεωτική και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα

των Οικονομικών Καταστάσεων. Η σημαντικότητα της κατάστασης αυτής είναι η

παροχή σπουδαίων πληροφοριών για την χρηματοοικονομική πορεία της επιχείρησης,

Παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες της επιχείρησης να επηρεάζει τα ποσά

των ταμειακών ροών προκείμενου να τις προσαρμόσει στην αλλαγή των συνθηκών της

αγοράς.

Στο Προσάρτημα επί των Οικονομικών Καταστάσεων το οποίο είναι υποχρεωτικό

σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία παρουσιάζονται σημαντικές διαφορές, από τις

Επεξηγηματικές Σημειώσεις των Οικονομικών Καταστάσεων οι οποίες είναι

υποχρεωτικές με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Οι πληροφορίες του  Προσαρτήματος

αν και καλύπτουν αρκετά σημεία, είναι κατά πολύ λιγότερες σε σύγκριση με αυτές που

υπάρχουν στις Σημειώσεις των Δ.Λ.Π.  Πρέπει να αναφέρουμε πως το περιεχόμενο των

Επεξηγηματικών Σημειώσεων βάσει των Δ.Λ.Π. μπορεί να χαρακτηριστεί  επαρκές και

συμβατό με τις υπόλοιπες οικονομικές καταστάσεις. Περιέχει όλες εκείνες τις

πληροφορίες και αναλύει σε βάθος οτιδήποτε σχετίζεται με τις Οικονομικές

Καταστάσεις.

Μία ακόμα διαφορά που συναντάμε βρίσκεται στο συνοπτικό τρόπο παρουσίασης της

κατάσταση Καθαρής Θέσης και της κατάστασης Συνολικών Εσόδων, βάσει τα Διεθνή

Λογιστικά Πρότυπα. Με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα η παρουσίαση των

καταστάσεων αυτών θα λέγαμε πως είναι πιο περίπλοκη, διότι περιλαμβάνει μεγάλο

αριθμό λογαριασμών που χρησιμοποιούνται. Ο συνοπτικός τρόπος παρουσίασης των

Οικονομικών Καταστάσεων μπορούμε να πούμε πως ευνοεί τους χρήστες, από την

άποψη πως, είναι πιο εύκολος ο σχηματισμός την γενικής εικόνας μίας επιχείρησης. Αν

καθίσταται ανάγκη για περαιτέρω ανάλυση και ενημέρωση για την κατάσταση της

επιχείρησης, ο κάθε ενδιαφερόμενος χρήστης, μπορεί να αντλήσει τις επιπρόσθετες

πληροφορίες από τις Επεξηγηματικές Σημειώσεις των Οικονομικών Καταστάσεων.
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Μία διαφορά που παρατηρείται ακόμη είναι η διαφορά αρχών. Τα Ελληνικά Λογιστικά

Πρότυπα όπως εξετάσαμε παραπάνω βασίζονται σε ένα πλήθος αρχών. Με την έλευση

των Δ.Π.Χ.Α. παρατηρείται η εμφάνιση της έννοιας της εύλογης αξίας. Σύμφωνα με τα

Δ.Π.Χ.Α. η αποτιμήσεις των περισσότερων στοιχείων γίνονται με  εύλογες αξίες. Αυτό

έχει ως αποτέλεσμα,  τα περιουσιακά στοιχεία μίας οικονομικής μονάδας να έχουν

καλύτερη και αντικειμενική παρουσίαση, δηλαδή, οι αξίες των στοιχείων εμφανίζονται

πιο κοντά στις πραγματικές. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δίνεται η δυνατότητα

ενημέρωσης στους εξωτερικούς χρήστες, για την πραγματική οικονομική κατάσταση

μίας επιχείρησης.

Από τις διαφορές που αναφέραμε παραπάνω μετά από την σύγκριση των Ελληνικών

Λογιστικών Προτύπων με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Αναφοράς, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η πληροφόρηση από τις Οικονομικές

Καταστάσεις που συντάσσονται σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. είναι καλύτερη,  λεπτομερής

και πιο ολοκληρωμένη.
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