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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

   Σκοπός της παρούσας μελέτης, είναι να διερευνήσουμε την παρουσίαση των 
Οικονομικών Καταστάσεων που δημοσιεύονται από τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα και 
τον τρόπο που ακολουθείται κατά την κατάρτισή τους με βάση το Ε.Γ.Λ.Σ. και να τις 
συγκρίνουμε με τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, οι οποίες προβλέπονται τόσο από 
τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα όσο και από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. 

   Στο  πρώτο  μέρος  της  μελέτης,  θα  ασχοληθούμε  αναλυτικά  με  τις  
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις που προβλέπονται από το Ε.Γ.Λ.Σ. και θα δούμε 
εκείνες τις νομικές  διατάξεις  που  διέπουν  την  σύνταξη  και  την  παρουσίαση  των 
Καταστάσεων αυτών.  

   Στο δεύτερο μέρος, θα κάνουμε μία εισαγωγή στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και στα 
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και στην συνέχεια θα κάνουμε εκτενή ανάλυση της κάθε 
Κατάστασης. 

   Στο τρίτο και τελευταίο μέρος, συγκρίνοντας τις τρεις διαφορετικές αυτές 
προσεγγίσεις, θα παρουσιάσουμε τις ομοιότητες και τις διαφορές που διαπιστώνονται, 
κατά την σύνταξη και  παρουσίαση  των  Οικονομικών  Καταστάσεων,  μεταξύ του 
Ελληνικού Λογιστικού Σχεδίου με των  Ελληνικών  και  των Διεθνών Λογιστικών 
Προτύπων.   
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ΜΕΡΟΣ Α 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ  ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΓΕΝΙΚΑ 

   Στις αρχές της δεκαετίας του 1980, καθιερώνεται το Ε.Γ.Λ.Σ το οποίο βάζει σε μία 
τάξη τα συστήματα λογιστικής παρακολούθησης των επιχειρήσεων που μέχρι τότε 
στηρίζονταν στις γνώσεις και τη σκοπιμότητα των υπεύθυνων της κάθε επιχείρησης. Το 
Ε.Γ.Λ.Σ. καθιερώνει τυποποιημένες και με σαφή δομή και περιεχόμενο λογιστικές 
καταστάσεις όπως επίσης και κανόνες καθολικής ισχύος. Διευκολύνει και απαλλάσσει 
τις μικρές επιχειρήσεις από περιττά κόστη εντάσσοντας την εσωλογιστική κοστολόγηση 
σε χωριστό κύκλωμα λογαριασμών. Έτσι, προωθεί τη λογιστική τυποποίηση η οποία 
συνέλαβε στη διαφάνεια των λογιστικών δεδομένων των επιχειρήσεων και κατέστησε 
ευχερέστερο το ελεγκτικό έργο των φορολογικών αρχών. Επίσης, κάλυψε το αρχικό κενό 
στη λογιστική τυποποίηση, ειδικών μορφών επιχειρήσεων με την καθιέρωση κλαδικών 
λογιστικών σχεδίων. Αναμφισβήτητα αποτελεί σταθμό και ορόσημο στην ιστορία της 
λογιστικής της χώρας μας. Τέλος, οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις που 
συντάσσονται στο τέλος της διαχειριστικής χρήσης σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ. είναι η 
Κατάσταση του Ισολογισμού τέλους χρήσεως, η Κατάσταση του Λογαριασμού 
Αποτελεσμάτων Χρήσεως, ο Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων, η Κατάσταση του 
Λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης  και το Προσάρτημα του Ισολογισμού και των 
Αποτελεσμάτων Χρήσεως. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 

   Η Κατάσταση του Ισολογισμού Τέλους Χρήσεως είναι μια σύντομη 
χρηματοοικονομική κατάσταση μίας οικονομικής μονάδας που καταρτίζεται 
υποχρεωτικά στο τέλος κάθε χρήσεως και παρουσιάζει σε μια δεδομένη στιγμή και με 
ενιαίο νόμισμα, τα περιουσιακά στοιχεία, τις απαιτήσεις και τα διαθέσιμα της 
επιχείρησης, τα ποσά που οι ιδιοκτήτες επένδυσαν (ίδιο κεφάλαιο) και τις 
βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τρίτους (ξένο κεφάλαιο).Στον 
Ισολογισμό εικονίζεται η περιουσιακή συγκρότηση της επιχειρήσεως με την ισότητα: 

Ε=Π      ή πιο αναλυτικά    Ε=Π+Κ     

όπου Ε=Ενεργητικό, Π=Παθητικό και Κ=Καθαρή Θέση/Ίδια Κεφάλαια 

   Το Ενεργητικό ή στοιχεία ενεργητικού είναι το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων τα 
οποία, έχουν κάποια αξία που αποτυπώνεται σε χρήμα, μπορούν να αποτιμηθούν 
αντικειμενικά σε νομισματικές μονάδες, δίνουν μελλοντικά οφέλη στην επιχείρηση και η 
επιχείρηση έχει στην κυριότητά της. Το Ενεργητικό σύμφωνα με το Ε.ΓΛΣ χωρίζεται σε: 

 Οφειλόμενο Κεφάλαιο το οποίο είναι το μετοχικό κεφάλαιο που δεν έχει κληθεί 
ακόμη για να καταβληθεί. 

 'Έξοδα Εγκαταστάσεως που αφορά όλα τα έξοδα κατά την ίδρυση της 
επιχείρησης που πραγματοποιήθηκαν και την εξυπηρετούν για τουλάχιστον ένα 
χρόνο. 

 Πάγιο Ενεργητικό το οποίο αποτελείται από τις ασώματες ακινητοποιήσεις ή 
άυλα περιουσιακά στοιχεία(οικονομικά αγαθά διάρκειας μεγαλύτερης του ενός 
έτους  χωρίς φυσική υπόσταση),ενσώματες ακινητοποιήσεις ή ενσώματα πάγια 
στοιχεία(οικοδομημένες εκτάσεις και οικοδομήσιμες π.χ. γήπεδα, οικόπεδα) και 
συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματιστικές απαιτήσεις(μετοχές Α.Ε., 
τα εταιρικά μερίδια Ε.Π.Ε. και οι εταιρικές μερίδες των άλλης νομικής μορφής 
εταιρειών). 

 Κυκλοφορούν Ενεργητικό που αποτελείται από τα αποθέματα (πρώτες και 
βοηθητικές ύλες, παραγωγή σε εξέλιξη και τα ημιτελή και έτοιμα  
προϊόντα),απαιτήσεις (βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις),χρεόγραφα (τίτλοι 
βραχυπρόθεσμων τοποθετήσεων διαθέσιμων ρευστών για πρόσκαιρη αμοιβή 
τους) και τα διαθέσιμα (τα μετρητά του ταμείου). 

 Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού που με την συμβολή τους, προκύπτουν 
αποτελέσματα για την επιχείρηση, τα οποία περιλαμβάνουν μόνο τα έσοδα και τα 
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έξοδα της συγκεκριμένης χρήσης. 

   Το Παθητικό ή τα στοιχεία Παθητικού μιας επιχείρησης, μας δείχνει όλες τις 
υποχρεώσεις της προς τους χρηματοδότες της. Οι υποχρεώσεις διακρίνονται σε 
υποχρεώσεις προς τρίτους, δηλαδή οφειλές της επιχείρησης που θα εξοφληθούν μέσω 
της εκχωρήσεως στοιχείων του Ενεργητικού ή μέσω της παροχής υπηρεσιών στο μέλλον 
και σε υποχρεώσεις προς τους φορείς της επιχείρησης, όπου προκύπτουν από την 
διαφορά μεταξύ του Ενεργητικού και Υποχρεώσεων προς τρίτους. Το Παθητικό 
σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ χωρίζεται σε: 

 Ίδια Κεφάλαια (καθαρή θέση) που χωρίζεται σε Κεφάλαιο, το οποίο εισέφεραν 
οι ιδρυτές της επιχείρησης κατά την έναρξή της ή μεταγενέστερα, σε Διάφορα 
από Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο, σε Επιχορηγήσεις Επενδύσεων από το 
Κράτος ή από την Ε.Ε., σε Αποθεματικά Κεφάλαια δηλαδή σε διάφορα κεφάλαια 
που προβλέπει ο νόμος ή το καταστατικό, σε Αποτελέσματα Εις Νέον όπου 
καταχωρούνται το ενδεχόμενο αδιανέμητο υπόλοιπο κερδών και σε Ποσά 
Προορισμένα για Αύξηση Κεφαλαίου. 

 Προβλέψεις για Κινδύνους και Έξοδα που αφορούν προβλέψεις για την 
κάλυψη τυχόν εξόδων και ζημιών από κινδύνους. 

 Υποχρεώσεις που αποτελούνται από τις Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις και τις 
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις, δηλαδή αν αντλήθηκαν για μεγαλύτερο από μία 
λογιστική χρήση τα ποσά(Μακροπρόθεσμες) ή αν τα ποσά αντλήθηκαν για 
μικρότερο της λογιστικής  χρήσης διάστημα(Βραχυπρόθεσμες). 

 Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού όπου σκοπό έχουν την ορθή απεικόνιση 
των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, που επιτυγχάνεται καταχωρώντας 
τα λογιστικά γεγονότα μέσα σε εκείνη την διαχειριστική χρήση που αφορούν. 

   Τέλος, στον Ισολογισμό εκτός από τους λογαριασμούς του Ενεργητικού και του 
Παθητικού εμφανίζονται και οι λογαριασμοί Τάξεως, οι οποίοι είναι χρεωστικοί και 
πιστωτικοί, μας παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες αλλά χωρίς να επιφέρουν άμεση 
ποσοτική μεταβολή στα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

ΧΡΗΣΕΩΣ 

   Η Κατάσταση του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως, είναι υποχρεωτικά 
δημοσιευόμενη οικονομική κατάσταση η οποία καταρτίζεται στο τέλος κάθε χρήσεως 
και εκφράζει τις μεταβολές που απήλθαν στα αδιανέμητα κέρδη μεταξύ δύο διαδοχικών 
Ισολογισμών. Σκοπός της είναι να κάνει μια εκτίμηση του κατά πόσο επιτυχής ή όχι ήταν 
η επιχείρηση σε μία δεδομένη χρονική περίοδο. Οι πληροφορίες που μας αποδίδει η 
Κατάσταση του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως είναι χρήσιμες για την 
εκτίμηση: 

 της επιτυχίας της διοίκησης της εταιρίας στην συγκεκριμένη χρήση. 

 της αξίας της επιχείρησης. 

 της δυνατότητας επιστροφής κεφαλαίου στους μετόχους που το επένδυσαν. 

 της εκτάσεως που τα κεφάλαια της εταιρίας απασχολούνται στις λειτουργικές 
ανάγκες αυτής. 

   Η Κατάσταση του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως πρόκειται για ένα πίνακα 
απλής εισόδου με δυο στήλες αριθμών, οι οποίες αντιστοιχούν στα μεγέθη του τέλους 
δυο διαδοχικών λογιστικών χρήσεων. Κατά την κατακόρυφη διάταξή της χωρίζεται σε 
δυο μέρη. Το πρώτο αναλύει τα αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως και το δεύτερο τα 
έκτακτα αποτελέσματα. Η Κατάσταση αυτή περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες 
λογιστικών κονδυλίων: 

 Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις) στην οποία κατηγορία περιλαμβάνονται τα 
ακαθάριστα έσοδα από τις πωλήσεις εμπορευμάτων, έτοιμων και ημιτελών 
προϊόντων, λοιπών αποθεμάτων, άχρηστου υλικού και από τις πωλήσεις 
υπηρεσιών (λογ. 70,λογ. 71,λογ. 72 και λογ. 73). 

 Μικτά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως η οποία περιλαμβάνει τα μικτά 
αποτελέσματα της εκμεταλλεύσεως, τα οποία προσδιορίζονται μετά από τον 
διαχωρισμό, από τα καθαρά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως, των μη 
προσδιοριστικών τους εξόδων  και εσόδων (λογ. 80.02 και λογ. 80.03).Τα μικτά 
αυτά αποτελέσματα εμφανίζονται στον λογ. 86.00.00. 

 Κόστος Πωλήσεων η οποία περιλαμβάνει την διαφορά της κατηγορίας Κύκλος 
Εργασιών και Μικτά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως. 

 Άλλα Έσοδα Εκμεταλλεύσεως στην οποία περιλαμβάνονται τα έσοδα 
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εκμεταλλεύσεως του υπολογαριασμού 86.00.01.Τα έσοδα αυτά συγκεντρώνονται 
στους λογ. 74,λογ. 75 και λογ. 78.05. 

 Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας, Έξοδα Λειτουργίας Ερευνών-Αναπτύξεως 

και Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως στις οποίες περιλαμβάνονται τα χρεωστικά 
υπόλοιπα των υπολογαριασμών 86.00.02,86.00.03 και 86.00.04 αντίστοιχα. Τα 
έξοδα των κατηγοριών αυτών πηγαίνουν στους λογ. 92.01,92.02 και 92.03. 

 Έσοδα Συμμετοχών η οποία περιλαμβάνει το πιστωτικό υπόλοιπο του 
υπολογαριασμού 86.01.00.Τα έσοδα της κατηγορίας αυτής πηγαίνουν στον λογ. 
76.00. 

 Έσοδα Χρεογράφων η οποία περιλαμβάνει το πιστωτικό υπόλοιπο του 
υπολογαριασμού 86.01.01.Τα έσοδα της κατηγορίας αυτής πηγαίνουν στον λογ. 
76.01 

 Κέρδη Πωλήσεως Συμμετοχών και Χρεογράφων η οποία περιλαμβάνει το 
πιστωτικό υπόλοιπο του υπολογαριασμού 86.01.02.Τα έσοδα της κατηγορίας 
αυτής πηγαίνουν στον λογ. 76.04. 

 Πιστωτικοί Τόκοι και Συναφή Έσοδα η οποία περιλαμβάνει το πιστωτικό 
υπόλοιπο του υπολογαριασμού 86.01.03.Τα έσοδα της κατηγορίας αυτής 
πηγαίνουν στους λογαριασμούς 76.02 μέχρι 76.98 πλην του 76.04. 

 Διαφορές Αποτιμήσεως Συμμετοχών και Χρεογράφων στην οποία 
περιλαμβάνεται το χρεωστικό υπόλοιπο του υπολογαριασμού 86.01.07.Τα 
κονδύλια της κατηγορίας αυτής συγκεντρώνονται στον λογ. 64.11. 

 Έξοδα και Ζημιές Συμμετοχών και Χρεογράφων στην οποία περιλαμβάνεται 
το χρεωστικό υπόλοιπο του υπολογαριασμού 86.01.08.Τα κονδύλια της 
κατηγορίας αυτής συγκεντρώνονται στους λογ. 64.10 και 64.12. 

 Χρεωστικοί Τόκοι και Συναφή Έξοδα στην οποία περιλαμβάνεται το 
χρεωστικό υπόλοιπο του υπολογαριασμού 86.01.09.Τα κονδύλια της κατηγορίας 
αυτής συγκεντρώνονται στους υπολογαριασμούς του 65. 

 Ολικά Αποτελέσματα τα οποία προκύπτουν από το άθροισμα των 
χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και των αποτελεσμάτων εκμεταλλεύσεως 
από εργασίες. Εμφανίζονται στους λογ. 86.01 και 86.00 αντίστοιχα. 

 'Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα η οποία περιλαμβάνει το πιστωτικό υπόλοιπο 
του υπολογαριασμού 86.02.00.Τα κονδύλια της κατηγορίας αυτής πηγαίνουν 
στον λογ. 81.01. 
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 Έκτακτα Κέρδη η οποία περιλαμβάνει το πιστωτικό υπόλοιπο του 
υπολογαριασμού 86.02.01.Τα κονδύλια της κατηγορίας αυτής πηγαίνουν στον 
λογ. 81.03. 

 Έσοδα Προηγούμενων Χρήσεων η οποία περιλαμβάνει το πιστωτικό υπόλοιπο 
του υπολογαριασμού 86.02.02.Τα κονδύλια της κατηγορίας αυτής πηγαίνουν 
στον λογ. 82.01. 

 Έσοδα από Προβλέψεις Προηγούμενων Χρήσεων η οποία περιλαμβάνει το 
πιστωτικό υπόλοιπο του υπολογαριασμού 86.02.03.Τα κονδύλια της κατηγορίας 
αυτής πηγαίνουν στον λογ. 84. 

 Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα στην οποία περιλαμβάνεται το χρεωστικό 
υπόλοιπο του υπολογαριασμού 86.02.07.Τα κονδύλια της κατηγορίας αυτής 
συγκεντρώνονται στον λογ. 81.00. 

 Έκτακτες Ζημιές στην οποία περιλαμβάνεται το χρεωστικό υπόλοιπο του 
υπολογαριασμού 86.02.08.Τα κονδύλια της κατηγορίας αυτής συγκεντρώνονται 
στον λογ. 81.02. 

 Έξοδα Προηγούμενων Χρήσεων στην οποία περιλαμβάνεται το χρεωστικό 
υπόλοιπο του υπολογαριασμού 86.02.09.Τα κονδύλια της κατηγορίας αυτής 
συγκεντρώνονται στον λογ. 82.00. 

 Προβλέψεις για Έκτακτους Κινδύνους στην οποία περιλαμβάνεται το 
χρεωστικό υπόλοιπο του υπολογαριασμού 86.02.10.Τα κονδύλια της κατηγορίας 
αυτής συγκεντρώνονται στον λογ. 83. 

 Σύνολο Αποσβέσεων Πάγιων Στοιχείων η οποία περιλαμβάνει τις αποσβέσεις 
που ενσωματώνονται στο λειτουργικό κόστος (τακτικές) αλλά και αυτές που δεν 
ενσωματώνονται. Οι πρώτες συγκεντρώνονται στον λογ. 66 και μεταφέρονται 
στο λογ. 80 ενώ οι άλλες μαζεύονται στον λογ. 85 και μεταφέρονται στον λογ. 

86.03. 

 Τα Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσεως της οικονομικής μονάδας που προκύπτουν 
από την διαφορά των συνολικών αποτελεσμάτων και των μη ενσωματωμένων 
στο λειτουργικό κόστος, εμφανίζονται στον λογ. 86.99. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

   Ο Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων είναι η υποχρεωτικά δημοσιευόμενη ετήσια 
λογιστική κατάσταση η οποία καταρτίζεται όταν υπάρχουν αποτελέσματα προς διάθεση. 
Το ανώτερο τμήμα του Πίνακα αφορά την κατανομή των αποτελεσμάτων, εφόσον είναι 
κέρδη, μεταξύ Κράτους (φόροι) και επιχείρησης. Στα καθαρά αποτελέσματα της 
χρήσεως, στα οποία κατέληξε η προηγούμενη κατάσταση λογαριασμού Αποτελεσμάτων 
Χρήσεως, προστίθενται τα μεταφερόμενα υπόλοιπα προηγούμενων χρήσεων, οι 
ενδεχόμενες διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων και τα ποσά 
αποθεματικών κεφαλαίων, τα οποία πρόκειται να διανεμηθούν. Από το αλγεβρικό 
άθροισμα των τελευταίων κονδυλίων θα αφαιρεθούν όσοι φόροι δεν ενσωματώθηκαν 
στο λειτουργικό κόστος και στο υπόλοιπο, εφόσον είναι θετικό, θα υπολογισθούν οι 
νόμιμοι φόροι επί των κερδών. Το κατώτερο τμήμα δίνει πληροφορίες για την διάθεση 
των κερδών μετά την φορολογία τους, στους μετόχους της και εντός της επιχείρησης. Ο 
Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες κονδυλίων: 

 Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσεως η οποία περιλαμβάνει τα καθαρά 
αποτελέσματα του λογ. 88.00 ή του λογ. 88.01 που μεταφέρονται σε αυτούς από 
τον λογ. 86.99. 

 Υπόλοιπο Αποτελεσμάτων Προηγούμενων Χρήσεων οπού περιλαμβάνει τα 
υπόλοιπα των λογ. 42.00 ή λογ. 42.01 και ολόκληρο ή ένα μέρος του λογ. 42.02 
που μεταφέρονται στους λογ. 88.02,88.03 και 88.04 αντίστοιχα. 

 Διαφορές Φορολογικού Ελέγχου Προηγούμενων Χρήσεων στην οποία 
εμφανίζεται το χρεωστικό ή πιστωτικό υπόλοιπο του λογ. 42.04 και μεταφέρεται 
στον λογ. 88.06. 

 Αποθεματικά προς Διάθεση η οποία περιλαμβάνει τα αποθεματικά ή κάποιο 
μέρος αυτών, των υπολογαριασμών του 41 και μεταφέρονται στον λογ. 88.07. 

 Από το αλγεβρικό άθροισμα των από πάνω κατηγοριών, αφαιρούνται ο φόρος 
εισοδήματος, δηλαδή ο λογ. 88.08 και οι λοιποί μη ενσωματωμένοι στο 
λειτουργικό κόστος φόροι του λογ. 88.09.Το υπόλοιπο του λογαριασμού, αν είναι 
κέρδη, διαθέτεται σύμφωνα με την απόφαση που λαμβάνεται από το αρμόδιο 
όργανο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

   Οι επιχειρήσεις που εφαρμόζουν το Ε.Γ.Λ.Σ., υποχρεούνται να καταρτίζουν αυτήν την 
Οικονομική Κατάσταση και να την καταχωρούν στο Βιβλίο Απογραφών και 
Ισολογισμών χωρίς όμως να είναι υποχρεωμένες για την δημοσίευσή της. Οι επιχειρήσεις 
που δεν εφαρμόζουν Ε.Γ.Λ.Σ., η κατάρτιση και η καταχώρηση αυτής της Κατάστασης 
είναι προαιρετική. Η Κατάσταση του Λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης είναι μια 
οικονομική κατάσταση που μας παρέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με το οργανικό 
αποτέλεσμα, δηλαδή το αποτέλεσμα της διαφοράς μεταξύ εσόδων από το κύριο 
αντικείμενο της επιχείρησης και τις παρεπόμενες δραστηριότητες και των εξόδων που 
πραγματοποιήθηκαν, για την πραγματοποίηση των εσόδων αυτών. Επίσης εμφανίζει τα 
αναλυτικά στοιχεία του μικτού κέρδους και παρέχει την εικόνα της κυκλοφορίας των 
αποθεμάτων, την δυνατότητα συσχετισμών των στοιχείων που καταχωρούνται και την 
δυνατότητα στατιστικής και λογιστικής επεξεργασίας. Ο Λογαριασμός της Γενικής 
Εκμετάλλευσης περιλαμβάνει τις παρακάτω κατηγορίες κονδυλίων: 

 Αποθέματα Ενάρξεως Χρήσεως οπού περιλαμβάνονται τα αποθέματα τέλους 
της προηγούμενης του ισολογισμού χρήσεως. 

 Αγορές Χρήσεως η οποία περιλαμβάνει τις αγορές αποθεμάτων της χρήσεως του 
ισολογισμού. 

 Αποθέματα Τέλους Χρήσεως η οποία περιλαμβάνει τα αποθέματα τέλους της 
χρήσεως του ισολογισμού. 

 Οργανικά Έξοδα οπού περιλαμβάνει τα οργανικά έξοδα κατά είδος των 
λογαριασμών της ομάδας 6. 

 Πωλήσεις οπού περιλαμβάνει τις πωλήσεις της οικονομικής μονάδας που 
πραγματοποιούνται από την εκμετάλλευση των κύριων δραστηριοτήτων της. 

 Λοιπά Οργανικά Έσοδα η οποία περιλαμβάνει τα λοιπά οργανικά έσοδα που 
προέρχονται από την εκμετάλλευση των κύριων δραστηριοτήτων της και από 
παρεπόμενες δραστηριότητες. 

 Καθαρά Αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) οπού προκύπτουν από την συσχέτιση 
των συνολικών εσόδων του λογαριασμού της γενικής εκμετάλλευσης με το 
κόστος των εσόδων (το οποίο απεικονίζεται από το άθροισμα των αγορών 
χρήσεως, της διαφοράς των αρχικών και τελικών αποθεμάτων και των οργανικών 
εξόδων) και ταυτίζονται με τους λογ. 86.00 και λογ. 86.01. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 

   Το Προσάρτημα δημοσιεύεται για να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες και 
επεξηγήσεις για συγκεκριμένα μεγέθη που εμφανίζονται στις βασικές λογιστικές 
καταστάσεις, με σκοπό την μεγαλύτερη δυνατή κατανόησή τους, τον σαφή προσδιορισμό 
της αληθινής οικονομικής κατάστασης και των ακριβών αποτελεσμάτων της οικονομικής 
μονάδας. Το Προσάρτημα περιλαμβάνει τουλάχιστον τις παρακάτω ομάδες 
πληροφοριών: 

 Οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό των αναπροσαρμοσμένων 
αξιών στοιχείων ενεργητικού, για τον  υπολογισμό των αποσβέσεων και 
προβλέψεων και για την αποτίμηση των διάφορων στοιχείων των οικονομικών 
μονάδων, μόνο όταν ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας επιτρέπουν την 
αναπροσαρμογή. 

 Όταν με βάση ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας, χρησιμοποιούνται διαφορετικοί 
μέθοδοι αποτιμήσεως, πρέπει να αναφερθεί η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε, 
καθώς και τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων που οι αξίες τους 
διαμορφώθηκαν από αυτήν την μέθοδο. Οι διαφορές που προκύπτουν εξαιτίας 
της εφαρμογής της διαφορετικής μεθόδου καταχωρούνται στους λογαριασμούς 
41.06 και 41.07 (Διαφορών Αναπροσαρμογής) του παθητικού. 

 Οι αποσβέσεις των παγίων και οι διαφορές που προκύπτουν κατά την αποτίμηση 
των συμμετοχών και χρεογράφων, όταν δεν αναφέρονται αναλυτικά στην 
κατάσταση του λογαριασμού αποτελέσματος χρήσεως. 

 Οι λόγοι που οφείλονται οι διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων 
του ισολογισμού, καθώς και η φορολογική τους μεταχείριση. 

 Οι διαφορές από αποτίμηση των αποθεμάτων πριν από την ημερομηνία  
κλεισίματος του ισολογισμού, στην τελευταία γνωστή τιμή αγοράς. 

 Οι επιπλέον αποσβέσεις του πάγιου ενεργητικού. 

 Οι συναλλαγματικές διαφορές από υποχρεώσεις και απαιτήσεις σε ξένο νόμισμα 
και ο λογιστικός χειρισμός τους. 

 Τα στοιχεία σχετικά με την συμμετοχή μιας οικονομικής μονάδας σε άλλες, όταν 
υπερβαίνει το 10% του κεφαλαίου της, είτε γίνεται η συμμετοχή απευθείας είτε 
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μέσω τρίτου. 

 Η έκταση και ο αριθμός των ενσωματωμένων δικαιωμάτων προνομιούχων 
μετοχών εάν υπάρχουν. 

 Η ονομαστική αξία και ο αριθμός των νέων μετοχών της εταιρίας, στις οποίες η 
εγγραφή τους έγινε κατά την διάρκεια της χρήσεως, μέσα στα όρια του 
κεφαλαίου που έχει εγκριθεί. 

 Ο αριθμός και η ονομαστική αξία των μετοχών κάθε κατηγορίας, εάν οι 
κατηγορίες είναι περισσότερες από μία. 

 Οι υποχρεώσεις που ο ισολογισμός δεν εμφανίζει και η παράθεσή τους είναι 
χρήσιμη για την εκτίμηση της οικονομικής τους καταστάσεως. 

 Οι υποχρεώσεις της οικονομικής μονάδας οπού η προθεσμία εξοφλήσεώς τους 
είναι μεγαλύτερη των πέντε ετών από την ημερομηνία κλεισίματος του 
ισολογισμού. 

 Ο μέσος αριθμός του προσωπικού και οι αμοιβές-έξοδα προσωπικού που 
χρησιμοποιήθηκαν μέσα στην χρήση. 

 Οι καθαρές πωλήσεις κατά γεωγραφικές περιοχές και κατά κατηγορίες 
δραστηριοτήτων όταν διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους. 

 Οι κάθε μορφής εγγυήσεις της οικονομική μονάδας, οι οποίες δεν εμφανίζονται 
στο παθητικό του ισολογισμού κατά κατηγορίες. 

 Τα ποσά των αμοιβών και οι δημιουργημένες υποχρεώσεις για συντάξεις για τα 
μέλη των οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως. 

 Τα ποσά των προκαταβολών και των πιστώσεων εάν δόθηκαν σε μέλη των 
οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως και οφείλονται στην οικονομική μονάδα 
κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού. 

 Η έκταση οπού ο υπολογισμός των αποτελεσμάτων χρήσεως επηρεάστηκε για να 
επιτευχθούν φορολογικές απαλλαγές, είτε στην χρήση του ισολογισμού, είτε σε 
προηγούμενη χρήση. 

 Τα ποσά των φόρων που οφείλονται και αυτά που θα προκύψουνε βάρος της 
κλειόμενης και των προηγούμενων χρήσεων. 

 Αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά με την φύση τους και την επίδρασή τους 
στον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος, για τα έκτακτα ανόργανα έσοδα και 
έξοδα καθώς και για τα έσοδα και έξοδα  προηγούμενων χρήσεων που 
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εμφανίζονται στον ισολογισμό. 

 Αν η πληροφορία είναι χρήσιμη για την εκτίμηση της χρηματοοικονομικής 
θέσεως της επιχείρησης, τα συνολικά ποσά από εγγυήσεις ή από πιθανές 
υποχρεώσεις της ισχύουσας νομοθεσίας που δεν εμφανίζονται στους 
λογαριασμούς τάξεως του ισολογισμού. 

 Οι μεταβολές των πάγιων στοιχείων, που για κάθε πρωτοβάθμιο λογαριασμό του 
πάγιου ενεργητικού να προκύπτουν, η αξία κτήσεως όπως εμφανίζεται στον 
ισολογισμό της προηγούμενης χρήσεως, οι αποσβέσεις χρήσεως, οι βελτιώσεις, 
αποσβέσεις μέχρι την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού και η 
αναπόσβεστη αξία κατά το τέλος χρήσεως του ισολογισμού. 

 Ανάλυση των λογαριασμών του ισολογισμού Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης 
εγκαταστάσεως, Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου και Έξοδα ερευνών 
και αναπτύξεως. 

 Ανάλυση του λογαριασμού του ισολογισμού Λοιπές προβλέψεις. 

 Η χρήση της δυνατότητας αποτιμήσεως των αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από 
τους κανόνες αποτιμήσεως και οι λόγοι που την επέβαλλαν. 

 Η πλήρη αιτιολόγηση και αναφορά των λόγων που επέβαλλαν την παρέκκλιση 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, 

 Αναλύσεις των συμπτυγμένων στοιχείων των κατηγοριών εκείνων του 
ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς. 

 Επεξηγηματικές σημειώσεις για την συγκρισιμότητα των κονδυλίων της χρήσεως 
του ισολογισμού και των κονδυλίων της προηγούμενης χρήσεως όταν για 
διάφορους λόγους τα κονδύλια αυτά δεν είναι απόλυτα συγκρίσιμα. 

 Επεξηγηματικές πληροφορίες για τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις. 

 Επεξηγηματικές σημειώσεις για την σχέση μεταξύ των διάφορων κατηγοριών των 
στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού. 

  Άλλες πληροφορίες και επισημάνσεις που απαιτούνται για την αρτιότερη 
πληροφόρηση των μετόχων και των τρίτων και την παρουσίαση μια πιστής 
εικόνας της περιουσίας, της χρηματοοικονομικής καταστάσεως και των 
αποτελεσμάτων της οικονομικής μονάδας. 
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ΜΕΡΟΣ Β 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΓΕΝΙΚΑ 

   Εκτός από τα Πρότυπα και τις Πρακτικές που εφαρμόζονται σε κάθε χώρα, η 
παγκόσμια πανεπιστημιακή κοινότητα σε συνεργασία με τους επαγγελματικούς φορείς 
στις αρχές του 1970 συνεργάστηκαν έχοντας σκοπό τη σύνταξη λογιστικών κανόνων και 
την παροχή δυνατότητας ομοιόμορφης εφαρμογής αυτών σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι 
κανόνες αυτοί ονομάζονται Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π)–International 

Accounting Standards (IAS). Συγκεκριμένα το Δ.Λ.Π. 1 και το Δ.Λ.Π. 7 εφαρμόζονται 
για την παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων γενικού σκοπού καθώς και για την 
παρουσίαση της κατάστασης των ταμειακών ροών αντίστοιχα και εφαρμόζονται για τις 
ετήσιες οικονομικές καταστάσεις όλων των επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως κλάδου στον 
οποίο ανήκουν. Οι οικονομικές καταστάσεις είναι μια δομημένη απεικόνιση της 
οικονομικής θέσεως μιας 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 τις ταμειακές ροές της επιχείρησης. Οι 
οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. χωρίζονται στον Ισολογισμό, στην 
Κατάσταση Συνολικών Εσόδων, στην Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, στην 
Κατάσταση Ταμειακών Ροών (Δ.Λ.Π. 7) και το Προσάρτημα-Επεξηγηματικές 
Σημειώσεις. 

   Οι εξελίξεις αυτές στο διεθνές οικονομικό γίγνεσθαι, έθεσαν τα παλαιότερα λογιστικά 
συστήματα σε αμφισβήτηση και σταδιακά οδήγησαν στη δημιουργία και υλοποίηση 
νέων λογιστικών και νέων ελεγκτικών προτύπων. Ειδικά, θέματα όπως το ιστορικό 
κόστος, η λογιστικοποίηση νέων περίπλοκων τρόπων συμβάσεων, η επίδραση των 
φόρων στα οικονομικά αποτελέσματα καθώς και οι ταμειακές ροές αποτέλεσαν 
αντικείμενο αντιπαραθέσεων, μελετών και πολλών συγκρούσεων που οδήγησαν στην 
υιοθέτηση των Δ.Λ.Π. από τις μεγάλες τουλάχιστον επιχειρήσεις. Όμως, η πλήρης 
εφαρμογή από τις μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις δε θα ήταν εφικτή λόγω του ότι τα 
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Δ.Λ.Π. απαιτούσαν υψηλό επίπεδο λογιστικής οργάνωσης. Γι’ αυτό και η ίδια 
Ευρωπαϊκή Ένωση με την οδηγία 2013/34 έδωσε τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να 
προσαρμόσουν τις γενικές κατευθύνσεις στις ειδικές οικονομικές και επιχειρηματικές 
συνθήκες της κάθε χώρας. 

   Με την πάροδο του χρόνου, το Ε.Γ.Λ.Σ. θεωρήθηκε ξεπερασμένο καθώς οι ελληνικές 
επιχειρήσεις θα έπρεπε σταδιακά να καταρτίζουν τις οικονομικές καταστάσεις βάσει των 
διεθνών κανόνων στηριζόμενοι στον κανόνα της ουσίας πάνω από τον τύπο. Ουσιαστικά 
λοιπόν, το ερώτημα δεν ήταν αν θα έπρεπε να καταργηθεί το Ε.Γ.Λ.Σ. ή όχι αλλά σε ποιο 
βαθμό θα ήταν εφικτή η πλήρης εφαρμογή των Δ.Λ.Π. από τις ελληνικές επιχειρήσεις. 
Κάτι τέτοιο θα ήταν αδύνατον, αφού υπάρχουν πολλές μικρές και πολύ μικρές 
επιχειρήσεις οι οποίες δεν είχαν καν τη δυνατότητα να πληρώσουν τον λογιστή τους. Οι 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων οι οποίες προβλέπονται από την 
ελληνική νομοθεσία καταρτίζονται μέχρι σήμερα, με βάση τις γενικά παραδεκτές 
λογιστικές αρχές και τη σχετική ελληνική νομοθεσία. Οι δύο αυτές βασικές 
συνιστάμενες, δηλαδή οι λογιστικές αρχές και η νομοθεσία, δημιουργούν τα Ελληνικά 
Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)- Greek Accounting Standards (GAS). 

   Τα Ε.Λ.Π. στοχεύουν στην ενοποίηση, συμπλήρωση και εκσυγχρονισμό των 
λογιστικών κανόνων της χώρας, ώστε να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο και 
λειτουργικό λογιστικό-ρυθμιστικό πλαίσιο για τις επιχειρήσεις και τις λοιπές υποκείμενες 
οντότητες. Η εφαρμογή τους καταπολεμά τη λογιστική πολυνομία και υπηρετεί την 
ανάγκη για διαφάνεια, αξιοπιστία και συγκρισιμότητα της χρηματοοικονομικής 
πληροφόρησης, συνθήκες που συμβάλλουν στην ομαλή λειτουργία της αγοράς. Είναι 
σημαντικό να αναφερθεί ο τρόπος που καθορίζονται οι οντότητες (επιχειρήσεις) 
σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. καθώς και τα κριτήρια με τα οποία ταξινομούνται οι οντότητες σε 
τέσσερεις κατηγορίες. Παρακάτω απεικονίζονται αυτές οι τέσσερεις κατηγορίες 
οντοτήτων, οι οποίες είναι εξαιρετικά σημαντικές, καθώς σύμφωνα με αυτήν την 
ταξινόμηση προσδιορίζεται το είδος των οικονομικών καταστάσεων, δηλαδή ο 
Ισολογισμός, η Κατάσταση Αποτελεσμάτων, η Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης, 
η Κατάσταση Χρηματοροών και το Προσάρτημα Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, 
που οι οντότητες είναι υποχρεωμένες να καταρτίζουν. 

Πολύ μικρές οντότητες 

   Είναι οι οντότητες οι οποίες κατά την ημερομηνία του ισολογισμού τους δεν 
υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα τρία κριτήρια: 

 Σύνολο ενεργητικού (περιουσιακών στοιχείων): 350.000€. 

 Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών : 700.000€. 

 Μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της περιόδου : 10 άτομα. 
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Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις των πολύ μικρών οντοτήτων περιλαμβάνουν: 

 Τον Ισολογισμό ή Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης(Πίνακας). 

 Την Κατάσταση Αποτελεσμάτων (Πίνακας). 

 Το Προσάρτημα (Σημειώσεις). 

   Οι πολύ μικρές οντότητες δύνανται να καταρτίζουν συνοπτικό Ισολογισμό και 
συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων, ενώ οι πολύ μικρές οντότητες της παρ.2(γ) του 
άρθρου 1 (ΟΕ, ΕΕ, ατομική) του Νόμου Υπ’ αριθ. 4308 δύνανται , εναλλακτικά της 
παραγράφου 7, να καταρτίζουν μόνο την Κατάσταση Αποτελεσμάτων, εφόσον δεν 
προβλέπεται διαφορετικά από άλλη νομοθεσία. 

Μικρές οντότητες 

   Είναι οι οντότητες οι οποίες δεν είναι πολύ μικρές οντότητες και κατά την ημερομηνία 
του ισολογισμού τους δεν υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα τρία 
κριτήρια: 

 Σύνολο ενεργητικού (περιουσιακών στοιχείων): 4.000.000€. 

 Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών : 8.000.000€. 

 Μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της περιόδου : 50 άτομα. 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις των μικρών οντοτήτων περιλαμβάνουν: 

 Τον Ισολογισμό ή Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης(Πίνακας). 

 Την Κατάσταση Αποτελεσμάτων (Πίνακας). 

 Το Προσάρτημα (Σημειώσεις). 

Μεσαίες οντότητες 

   Είναι οι οντότητες οι οποίες δεν είναι πολύ μικρές ή μικρές οντότητες και οι οποίες 
κατά την ημερομηνία του ισολογισμού τους δεν υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον 
από τα ακόλουθα τρία κριτήρια: 

 Σύνολο ενεργητικού (περιουσιακών στοιχείων): 20.000.000€. 

 Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών : 40.000.000€. 

 Μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της περιόδου : 250 άτομα. 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις των μεσαίων οντοτήτων περιλαμβάνουν: 
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 Τον Ισολογισμό ή Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης(Πίνακας). 

 Την Κατάσταση Αποτελεσμάτων (Πίνακας). 

 Την Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης (Πίνακας). 

 Το Προσάρτημα (Σημειώσεις). 

Μεγάλες οντότητες 

   Είναι οι οντότητες οι οποίες κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού τους 
υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα τρία κριτήρια: 

 Σύνολο ενεργητικού (περιουσιακών στοιχείων): 20.000.000€. 

 Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών : 40.000.000€. 

 Μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της περιόδου : 250 άτομα. 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις των μεγάλων οντοτήτων περιλαμβάνουν: 

 Τον Ισολογισμό ή Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης(Πίνακας). 

 Την Κατάσταση Αποτελεσμάτων (Πίνακας). 

 Την Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης (Πίνακας). 

 Την Κατάσταση Χρηματοροών (Πίνακας) 

 Το Προσάρτημα (Σημειώσεις). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗΣ 

   Ο Ισολογισμός-Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης που καταρτίζεται είτε 
σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π. είτε σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. παρουσιάζει την οικονομική 
κατάσταση της επιχείρησης-οντότητας, δηλαδή τα στοιχεία του Ενεργητικού, Παθητικού 
και των Ιδίων Κεφαλαίων, σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή και συντάσσεται 
υποχρεωτικά από όλες τις επιχειρήσεις και οντότητες, εκτός σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. από 
ένα μέρος από τις πολύ μικρές οντότητες (άρθρο 1 παρ. 2.γ). Οι πληροφορίες που 
περιέχει, πρέπει να έχουν τα εξής ποιοτικά χαρακτηριστικά, συνάφεια(να 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες των χρηστών),σαφήνεια(να γίνονται κατανοητές από τους 
χρήστες) ,αξιοπιστία(να είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη λάθη) και συγκρισιμότητα(να 
καταρτίζονται με ομοιόμορφο τρόπο, ώστε να είναι συγκρίσιμες από τους χρήστες). 

   Επίσης, η κάθε επιχείρηση πρέπει να προσδιορίζει βασιζόμενη στην φύση των 
δραστηριοτήτων της αν πρέπει ή όχι, να παρουσιάζει τα κυκλοφοριακά και μη 
κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία και τις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες 
υποχρεώσεις της ως ιδιαίτερες κατηγορίες στον Ισολογισμό-Κατάσταση 
Χρηματοοικονομικής Θέσης. Όταν η επιχείρηση επιλέξει να παρουσιάσει τα στοιχεία 

αυτά σε ιδιαίτερες κατηγορίες τότε θα πρέπει να εφαρμόζει τα εξής: 

  Ένα περιουσιακό στοιχείο κατατάσσεται ως κυκλοφορούν όταν αναμένεται να 
ρευστοποιηθεί ή κατέχεται για πώληση ή ανάλωση κατά τη συνήθη πορεία του 
κύκλου εκμεταλλεύσεως της επιχείρησης, ή όταν κατέχεται κυρίως για 
εμπορικούς σκοπούς και αναμένεται να ρευστοποιηθεί μέσα σε 12 μήνες από την 
ημερομηνία Ισολογισμού ή όταν συνιστά ταμειακά διαθέσιμα ή ταμειακά 
ισοδύναμα. Όλα τα άλλα περιουσιακά στοιχεία πρέπει να κατατάσσονται ως μη 
κυκλοφοριακά στοιχεία. 

 Μια υποχρέωση κατατάσσεται ως βραχυπρόθεσμη όταν αναμένεται να 
διακανονισθεί κατά τη συνήθη πορεία του κύκλου εκμετάλλευσης της 
επιχείρησης ή όταν κατέχεται κυρίως για εμπορικούς σκοπούς ή όταν οφείλεται 
να διακανονισθεί μέσα σε 12 μήνες από την ημερομηνία Ισολογισμού. 'Όλες οι 
άλλες υποχρεώσεις κατατάσσονται ως μη βραχυπρόθεσμες-μακροπρόθεσμες. 
Τέλος το βραχυπρόθεσμο μέρος των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων συνεχίζει 
να κατατάσσεται στις μη βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αν η αρχική προθεσμία 
ήταν για μια περίοδο μεγαλύτερη των 12 μηνών, ή αν η επιχείρηση προτίθεται να 
αναχρηματοδοτήσει την υποχρέωση σε μακροπρόθεσμη βάση. 

   'Οταν μια επιχείρηση επιλέγει να μην κάνει την παραπάνω κατάταξη, τότε τα 
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περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις πρέπει να παρουσιάζονται γενικά κατά την  
σειρά της ρευστότητάς της. Επίσης πρέπει να γνωστοποιεί τα ποσά που αναμένεται να 
εισπραχθούν ή να διακανονισθούν μέσα σε 12 μήνες μετά την λήξη της περιόδου 
αναφοράς αλλά και μετά τους 12 μήνες της λήξης της περιόδου της αναφοράς. 

   Αν η εταιρία χρησιμοποιήσει για την κατάρτιση του Ισολογισμού τα Ε.Λ.Π. η 
παρουσίασή του θα είναι αρκετά αναλυτική καθώς θα χρησιμοποιηθούν για την 
ταξινόμηση των στοιχείων περισσότερες υποκατηγορίες, αντίθετα αν η εταιρία 
χρησιμοποιήσει τα Δ.Λ.Π. τότε η παρουσίασή του θα είναι συνοπτική, διότι θα 
χρησιμοποιηθούν μόνο οι βασικές ομαδοποιήσεις των στοιχείων του όπως θα δούμε και 
παρακάτω. 

ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ-ΜΗ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

   Σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π. παρουσιάζονται τουλάχιστον τα εξής κονδύλια: 

 Ενσώματες ακινητοποιήσεις που αφορά τα πάγια στοιχεία του 
ενεργητικού(οικόπεδα, κτίρια, μηχανήματα, μεταφορικά μέσα, έπιπλα και λοιπός 
εξοπλισμός, ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση)είτε αυτά είναι ιδιόκτητα είτε από 
χρηματοοικονομική μίσθωση. 

 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία δηλαδή τα άυλα(ασώματα) πάγια στοιχεία της 
επιχείρησης. 

 Υπεραξία επιχειρήσεως όπου ως υπεραξία αναγνωρίζεται η διαφορά μεταξύ 
τιμήματος που καταβλήθηκε και της εύλογης αξίας των επιμέρους στοιχείων του 
ενεργητικού μείον τις υποχρεώσεις κατά αγορά μιας θυγατρικής επιχείρησης. 

 Συμμετοχές και άλλα Χρηματοοικονομικά στοιχεία που αφορά τις 
κατεχόμενες μέχρι τη λήξη τους επενδύσεις και τα διαθέσιμα προς πώληση 
χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού. 

 Επενδύσεις που λογιστικοποιούνται με την μέθοδο της καθαρής θέσης όπου 
αφορά το κόστος αγοράς συγγενών επιχειρήσεων αναλυόμενο σε αξία 
συμμετοχής και υπεραξία αγοράς. 

 Αναβαλλόμενοι Φόροι Εισοδήματος δηλαδή οι φόροι εισοδήματος που 
διακανονίζονται σε μελλοντικές χρήσεις. 

   Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. παρουσιάζονται τουλάχιστον τα εξής κονδύλια: 
 Ενσώματα πάγια που αναλύονται σε Ακίνητα, Μηχανολογικό εξοπλισμό, Λοιπό 

εξοπλισμό, Επενδύσεις σε ακίνητα, Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία και Λοιπά 
ενσώματα στοιχεία. 

 'Αυλα πάγια στοιχεία που αναλύονται σε Δαπάνες ανάπτυξης, Υπεραξία και 
Λοιπά άυλα. 

 Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή. 
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 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία  που αναλύονται σε Δάνεια και 
απαιτήσεις, Χρεωστικοί τίτλοι, Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και 
κοινοπραξίες, Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι και σε Λοιπά. 

 Αναβαλλόμενοι φόροι. 
 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ-ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

   Σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π. παρουσιάζονται τουλάχιστον τα εξής κονδύλια: 
 Αποθέματα όπου αφορά όλα τα αποθέματα που παρακολουθούνται στο κόστος 

κτήσεως τους. 
 Απαιτήσεις από Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις που αφορά όλες τις 

απαιτήσεις που προκύπτουν από λειτουργική δραστηριότητα της επιχείρησης. 
 Χρεόγραφα και άλλα Χρηματοοικονομικά Μέσα όπου αφορά τα κατεχόμενα 

για εμπορικούς σκοπούς χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. 
 Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα δηλαδή τα μετρητά και τις υψηλής 

ρευστότητας και χαμηλού κινδύνου επενδύσεις. 
 Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού όπου αφορά τα έσοδα της χρήσεως και 

τα έξοδα των επόμενων χρήσεων στα πλαίσια της αρχής της οριοθέτησης των 
χρήσεων. 

   Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. παρουσιάζονται τουλάχιστον τα εξής κονδύλια: 
 Αποθέματα που αναλύονται σε Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα, Εμπορεύματα, 

Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά, Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία, Προκαταβολές 
για αποθέματα και Λοιπά αποθέματα. 

 Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές που αναλύονται σε Εμπορικές 
απαιτήσεις, Δουλευμένα έσοδα περιόδου, Λοιπές απαιτήσεις, Λοιπά 
χρηματοοικονομικά στοιχεία, Προπληρωμένα έξοδα και Ταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα. 

 

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ-ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ, ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ, 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 

   Σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π. παρουσιάζονται τουλάχιστον τα εξής κονδύλια: 
 Υποχρεώσεις σε Προμηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις δηλαδή όλες τις 

υποχρεώσεις από τη λειτουργική δραστηριότητα της επιχείρησης. 
 Φορολογικές υποχρεώσεις. 

 Εκδοθέν Κεφάλαιο-Υπέρ το Άρτιων Έκδοση δηλαδή τις εισφορές των 
συμμετεχόντων στην επιχείρηση. 

 Αποθεματικά όπου αφορά τις κρατήσεις από τα κέρδη ή και κατευθείαν από το 
υπόλοιπο κερδών εις νέον που προορίζονται για κεφαλαιακή ενίσχυση της 
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εταιρίας. 
 Διαφορές Αναπροσαρμογής που αφορά την αξία της αναπροσαρμογής των 

ενσώματων ακινητοποιήσεων και των άυλων περιουσιακών στοιχείων. 
 Συναλλαγματικές Διαφορές Εκμετάλλευσης Εξωτερικού όπου αφορά τις 

συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν κατά την μετατροπή οικονομικών 
καταστάσεων εκμεταλλεύσεων εξωτερικού, εφόσον είναι θυγατρικές, συγγενείς ή 
κοινοπραξίες. 

 Δικαιώματα Μειοψηφίας που αφορά τα δικαιώματα των τρίτων πάνω στα ίδια 
κεφάλαια και τα αποτελέσματα της χρήσης που προκύπτουν κατά την ενοποίηση 
των θυγατρικών. 

 Μακροπρόθεσμα Δάνεια που αφορά τις έντοκες υποχρεώσεις της εταιρίας, 
λήξεως πέραν του τέλους της επόμενης  χρήσεως. 

 Αναβαλλόμενοι Φόροι Εισοδήματος όπου αφορά τους αναβαλλόμενους φόρους 
ως ανωτέρω περιγράφηκε, εφόσον είναι πιστωτικοί. 

 Υποχρεώσεις Παροχών Αποχωρήσεως όπου αφορά τις υποχρεώσεις  προς το 
προσωπικό που προκύπτουν από οφειλόμενες μετά την αποχώρηση παροχές. 

 Προμηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις δηλαδή τις υποχρεώσεις που 
προκύπτουν από τις λειτουργικές δραστηριότητες της επιχείρησης. 

 Βραχυπρόθεσμα Δάνεια δηλαδή όλες τις έντοκες υποχρεώσεις που λήγουν  
εντός της επόμενης χρήσεως. 

 Βραχυπρόθεσμο μέρος Έντοκων Δανείων που αφορά τις δόσεις των 
μακροπρόθεσμων έντοκων δανείων που λήγουν εντός της επόμενης χρήσεως. 

 Προβλέψεις για Εγγυήσεις που αφορά υποχρεώσεις αβέβαιου χρόνου και 
ποσού. 

 Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού όπου αφορά τα δουλευμένα έξοδα της 
χρήσεως και τα έσοδα επόμενων χρήσεων. 

   Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. παρουσιάζονται τουλάχιστον τα εξής κονδύλια: 
 Καταβεβλημένα κεφάλαια που αναλύονται σε Κεφάλαιο, Υπέρ το άρτιο, 

Καταθέσεις ιδιοκτητών και Ίδιοι τίτλοι. 
 Διαφορές Eύλογης Aξίας που αναλύεται σε Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων, 

Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση και Διαφορές αξίας στοιχείων 
αντιστάθμισης ταμειακών ροών. 

 Αποθεματικά και αποτελέσματα Εις Νέο που αναλύονται σε Αποθεματικά 
νόμων ή καταστατικού, Αφορολόγητα αποθεματικά και Αποτελέσματα εις νέο. 

 Συναλλαγματικές Διαφορές. 

 Προβλέψεις που αναλύονται σε Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους και 
Λοιπές προβλέψεις. 

 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις που αναλύονται σε Δάνεια, Λοιπές 
μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, Κρατικές επιχορηγήσεις και Αναβαλλόμενοι 
φόροι. 
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 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις που αναλύονται σε Τραπεζικά δάνεια, 
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων, Εμπορικές υποχρεώσεις, 
Φόρος εισοδήματος, Λοιποί φόροι και τέλη, Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης, 
Λοιπές υποχρεώσεις, Έξοδα χρήσεως δουλευμένα και Έσοδα επόμενων χρήσεων.  

 

 

   Επίσης όταν απαιτείται από ένα Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο ή όταν είναι αναγκαία η 
παρουσίαση της οικονομικής θέσης της επιχείρησης ακριβοδίκαια, παρουσιάζονται στον 
πίνακα Ισολογισμού επιπρόσθετες θέσεις στοιχείων, επικεφαλίδες και ημιαθροίσματα. 
   Τέλος στον πίνακα Ισολογισμού ή στο Προσάρτημα πρέπει να γνωστοποιούνται και τα 
ακόλουθα στοιχεία: 

 

 Για κάθε κατηγορία μετοχικού κεφαλαίου: 

 

1)Ο αριθμός των εγκεκριμένων μετοχών . 
2)Ο αριθμός των μετοχών που εκδόθηκαν και έχουν εξοφληθεί και των μετοχών 
που εκδόθηκαν αλλά δεν έχουν εξοφληθεί. 
3)Η ονομαστική αξία κατά μετοχή. 
4)Συμφωνία του αριθμού των μετοχών που κυκλοφορούν στην αρχή και στο 
τέλος του έτους. 
5)Τα δικαιώματα, προνόμια και περιορισμούς που αφορούν στην κατηγορία 
μετοχών, που συμπεριλαμβάνει περιορισμούς στη διανομή μερισμάτων και στην 
επιστροφή του κεφαλαίου. 

6)Μετοχές της επιχείρησης που κατέχονται από την ίδια ή από θυγατρικές ή 
συγγενείς επιχειρήσεις. 
7)Μετοχές υπό έκδοση σύμφωνα με συμβάσεις άσκησης Δικαιωμάτων 
Προαίρεσης και πωλήσεων, με αναφορά των όρων και ποσών. 

 Περιγραφή της φύσεως και του σκοπού κάθε αποθεματικού που περιλαμβάνει 
στα ίδια κεφάλαια. 

 Το ποσό των μερισμάτων που προτάθηκαν μετά την ημερομηνία Ισολογισμού 
αλλά πριν οι οικονομικές καταστάσεις εγκριθούν για έκδοση. 

 Τα ποσά των σωρευμένων μερισμάτων προνομιούχων μετοχών τα οποία δεν 
έχουν λογισθεί. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 

   Η Κατάσταση Συνολικών Εσόδων σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π. όσο και η Κατάσταση 
Αποτελεσμάτων σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. παρουσιάζεται υποχρεωτικά από όλες τις 
επιχειρήσεις ή οντότητες και αποτελεί σημαντική πηγή πληροφόρησης όσον αφορά τα 
έσοδα, τα χρηματοοικονομικά κόστη, το μερίδιο κερδών ή ζημιών από συγγενείς 
επιχειρήσεις και κοινοπραξίες, το έξοδο φόρου, το ποσό μετά από φόρους κέρδους ή 
ζημίας των διακοπεισών δραστηριοτήτων του και το κέρδος ή η ζημία μιας επιχείρησης ή 
οντότητας που έγιναν σε μια συγκεκριμένη λογιστική χρήση. Η μεγαλύτερη διαφορά 
τους, όπως θα δούμε και παρακάτω, είναι ότι η Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 
περιλαμβάνει και πληροφορίες σχετικά με το ποσό που αποδίδεται στους ιδιοκτήτες της 
μητρικής και το ποσό που αποδίδεται στις μη ελέγχουσες συμμετοχές(δικαίωμα 
μειοψηφίας) από τα συνολικά συγκεντρωτικά έσοδα. Αντίθετα η Κατάσταση 
Αποτελεσμάτων Χρήσεων δεν μας παρέχει αυτές τις πληροφορίες. Μια επιχείρηση, η 
οποία εφαρμόζει τα Δ.Λ.Π. θα πρέπει να παρουσιάζει όλα τα στοιχεία των εσόδων  και 
εξόδων που αναγνωρίστηκαν στην παρουσιαζόμενη περίοδο είτε σε μια ενιαία 
κατάσταση, την Κατάσταση Συνολικών Εσόδων είτε σε δυο καταστάσεις, η πρώτη 
κατάσταση θα παρουσιάζει τα στοιχεία των κερδών ή ζημιών της περιόδου και η δεύτερη 
θα ξεκινά από τα αποτελέσματα της περιόδου και θα συνεχίζει παρουσιάζοντας τα 
στοιχεία των λοιπών συνολικών εσόδων. Μια οντότητα, η οποία εφαρμόζει τα Ε.Λ.Π. 
παρουσιάζει όλα τα στοιχεία εσόδων και εξόδων σε μια ενιαία κατάσταση, την 
Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως. 
   Η Κατάσταση Συνολικών Εσόδων σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 1 πρέπει να περιλαμβάνει 
τουλάχιστον τα παρακάτω κονδύλια: 

 Έσοδα από πώληση αγαθών ή την προσφορά υπηρεσιών κατά τη διάρκεια της 
παρουσιαζόμενης περιόδου μείον τις εκπτώσεις και επιστροφές αυτών, 
προκειμένου να προσδιοριστούν τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις. Σε αυτή την 
κατηγορία περιλαμβάνονται επίσης και έσοδα της επιχείρησης από παρεπόμενες 
δραστηριότητες. 

 Χρηματοοικονομικά Έξοδα, τα οποία διαμορφώνονται από συνθετικά στοιχεία 
κόστους, όπως χρεωστικοί τόκοι δανείων, οι τόκοι των χρηματοοικονομικών 
μισθώσεων, έξοδα προσωπικού κ.λπ. 

 Μερίδιο κερδών ή ζημιών από συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες που 
ενοποιούνται με τη μέθοδο της Καθαρής Θέσης. 

 Κέρδη ή Ζημίες προ φόρων, που αναγνωρίζονται από την διάθεση στοιχείων 
του ενεργητικού ή την διευθέτηση υποχρεώσεων που αναφέρονται σε 
διακοπτόμενες επιχειρηματικές δραστηριότητες. 
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 Φόροι-Έξοδα, οι οποίοι αναφέρονται στο συγκεντρωτικό ποσό που 
περιλαμβάνεται στον προσδιορισμό του καθαρού κέρδους ή ζημίας της περιόδου 
και περιλαμβάνουν τόσο τον τρέχοντα όσο και τον αναβαλλόμενο φόρο. 

 Κέρδος ή Ζημία από συνήθεις δραστηριότητες, το οποίο είναι το αλγεβρικό 
άθροισμα των εσόδων και εξόδων. 

 Κέρδη ή Ζημίες για τα δικαιώματα μειοψηφίας. 

 Κέρδη ή Ζημίες που διανέμονται για την χρήση και αποδίδονται στους 
μετόχους της μητρικής επιχείρησης. 

   Στα στοιχεία των λοιπών συνολικών εσόδων περιλαμβάνεται κάθε στοιχείο εσόδου και 
εξόδου που δεν αναγνωρίζεται στο κέρδος ή στη ζημιά της παρουσιαζόμενης περιόδου, 
ταξινομημένο σύμφωνα με τη φύση του. 
   Η Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. περιλαμβάνει τα εξής 
κονδύλια: 

 Kύκλος εργασιών. 
 Κόστος πωλήσεων. 

 Μικτό αποτέλεσμα. 
 Λοιπά συνηθή έσοδα. 
 Έξοδα διοίκησης. 
 Έξοδα διάθεσης. 
 Λοιπά έξοδα και ζημιές. 
 Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων. 

 Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων. 

 Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία. 
 Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων. 
 Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας. 
 Λοιπά έσοδα και κέρδη. 

 Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων. 
 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα. 
 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα. 
 Αποτελέσματα προ φόρων. 
 Φόροι εισοδήματος 

 Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους. 

   Επίσης ένα σημαντικό κομμάτι είναι η κατάταξη των λογαριασμών των λειτουργικών 
εξόδων, διότι διαφέρει ανάλογα με το αν αυτά πρέπει να παρουσιασθούν κατά είδος ή 
κατά λειτουργία. 
Κατάταξη εξόδων κατά είδος 

   Με αυτή τη μέθοδο τα έξοδα είναι κατανεμημένα κατά είδος (π.χ. ενοίκια, χρεωστικοί 
τόκοι, αποσβέσεις, έξοδα μεταφοράς κ.τ.λ.) και αυτό συμβαίνει γιατί την επιχείρηση 
ενδιαφέρει το είδος του εξόδου και όχι ο σκοπός για τον οποίο έγινε. Η ανάλυση αυτή 
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είναι απλή και εφαρμόζεται ιδιαίτερα σε μικρές επιχειρήσεις-οντότητες. 
Κατάταξη εξόδων κατά λειτουργία 

   Με αυτή τη μέθοδο τα έξοδα ταξινομούνται ανάλογα με τη λειτουργία τους, δηλαδή ως 
μέρος του κόστους πωλήσεων, των εξόδων διάθεσης και των εξόδων διοίκησης. Με την 
κατάταξη εξόδων κατά λειτουργία κάθε έξοδο πραγματοποιείται από την επιχείρηση-

οντότητα για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό, δηλαδή προκειμένου να εξυπηρετήσει κάποια 
λειτουργία της επιχείρησης-οντότητας. 
   Στην περίπτωση που επιλέγεται η εμφάνιση των εξόδων κατά λειτουργία, η ανάλυση 
των αποσβέσεων και του κόστους μισθοδοσίας πρέπει να δίδεται επιπλέον, είτε στον 
πίνακα των αποτελεσμάτων είτε στο προσάρτημα-επεξηγηματικές σημειώσεις. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 

   Η Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. συντάσσεται 
υποχρεωτικά μόνο από τις μεσαίες και τις μεγάλες οντότητες, αντίθετα η Κατάσταση 
Μεταβολών Ίδιων Κεφαλαίων σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π. συντάσσεται υποχρεωτικά από 
όλες τις επιχειρήσεις και παρέχει πληροφορίες για μεταβολές που παρουσιάζουν τα 
στοιχεία της Καθαρής Θέσης-Ίδια Κεφάλαια. Εμφανίζει, δηλαδή το καθαρό αποτέλεσμα 
της χρήσεως, κάθε έσοδο, έξοδο, κέρδος ή ζημία που καταχωρείται κατευθείαν στα Ίδια 
Κεφάλαια όταν αυτό απαιτείται από συγκεκριμένα Δ.Λ.Π, το σύνολο των εσόδων και 
των εξόδων της χρήσης με τη διάκριση σε ποσά που αναλογούν σε μετόχους της 
μητρικής και σε δικαιώματα μειοψηφίας και τη συσσωρευτική επίδραση των μεταβολών 
από επιδράσεις λογιστικών μεθόδων και βασικών λαθών σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 
8.Πρέπει να αναφέρουμε σε αυτό το σημείο, πως σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 1, όλα τα 
έσοδα, έξοδα, κέρδη, ζημιές και άλλες αυξήσεις ή μειώσεις στα οικονομικά οφέλη, 
πρέπει να εμφανίζονται στην κατάσταση των Αποτελεσμάτων Χρήσεως, εκτός από τις 
περιπτώσεις όπου συγκεκριμένα λογιστικά πρότυπα, επιτρέπουν ή απαιτούν κάποια 
κέρδη ή ζημιές να παρουσιάζονται κατ’ ευθείαν σαν μεταβολές των ιδίων κεφαλαίων. 

   Ίδια Κεφάλαια ή Καθαρή Θέση είναι η υπολειμματική αξία που προκύπτει αν από το 
σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού μιας επιχείρησης-οντότητας, αφαιρεθεί το 
σύνολο των υποχρεώσεών της, ή η αξία που προκύπτει αν ρευστοποιηθούν όλα τα 
στοιχεία του ενεργητικού και εξοφληθούν όλες οι υποχρεώσεις. 

   Η Κατάσταση Μεταβολών Ίδιων Κεφαλαίων αποτελείται από τους εξής επιμέρους 
λογαριασμούς: 

 Μετοχικό κεφάλαιο κοινών ή προνομιούχων μετοχών. 

 Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. 

 Διάφορα αποθεματικά. 

 Διαφορά αναπροσαρμογής της αξίας των ενσώματων παγίων στοιχείων του 
ενεργητικού. 

 Συναλλαγματικές διαφορές από συγχωνεύσεις θυγατρικών επιχειρήσεων 
εξωτερικού. 

 Δικαιώματα μειοψηφίας. 

 Υπόλοιπα αποτελεσμάτων των εις νέο. 
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 Μη ελεγχούσες συμμετοχές. 

 Σύνολο ίδιων κεφαλαίων. 

   Η Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης αποτελείται από ένα πίνακα διπλής 
εισόδου όπου παρουσιάζονται οι μεταβολές των συνθετικών στοιχείων της καθαρής 
θέσης από την έναρξη έως την λήξη της περιόδου αναφοράς, καθώς και της συγκριτικής 
περιόδου: 

ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 Κεφάλαιο. 

 Υπέρ το αρτίο. 

 Καταθέσεις ιδιοκτητών. 

 Ίδιοι τίτλοι. 

 Διαφορές εύλογης αξίας. 

 Αποθεματικά νόμων και καταστατικού. 

 Αφορολόγητα αποθεματικά. 

 Αποτελέσματα εις νέο. 

 Σύνολο. 

ΑΙΤΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 

 Υπόλοιπο 01.01.20Χ0 

 Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και διόρθωση λαθών 

 Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο 

 Εσωτερικές μεταφορές 

 Διανομές στους φορείς 

 Αποτελέσματα περιόδου 

 Υπόλοιπο 31.12.20Χ0 

 Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο 

 Εσωτερικές μεταφορές 
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 Διανομές στους φορείς 

 Αποτελέσματα περιόδου 

 Υπόλοιπο 31.12.20Χ1 

   Τέλος στις Επεξηγηματικές Σημειώσεις πρέπει να εμφανίζονται όλες οι υπόλοιπες 
μεταβολές που αφορούν τις μεταφορές κεφαλαίου προς ή από τους μετόχους, το 
υπόλοιπο των συσσωρευμένων αδιανέμητων κερδών σε νέο στην αρχή της περιόδου, την 
κίνηση του λογαριασμού κατά τη διάρκεια της χρήσης, καθώς και το υπόλοιπό του κατά 
την ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού και την συμφωνία μεταξύ της λογιστικής 
αξίας αρχής και τέλους της περιόδου για κάθε κατηγορία κεφαλαίου, για την αρχή υπέρ 
του άρτιου διαφορά και για κάθε αποθεματικό να γνωστοποιείται κάθε μεταβολή 
ξεχωριστά. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΩΝ 

   Η Κατάσταση Ταμειακών Ροών σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π. συντάσσεται υποχρεωτικά από 
όλες τις επιχειρήσεις ενώ η Κατάσταση Χρηματοροών σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. 
συντάσσεται υποχρεωτικά μόνο από τις μεγάλες οντότητες. Με την σύνταξή τους 
δημιουργείται μία βάση εκτιμήσεως της δυνατότητας της επιχείρησης να δημιουργεί 
ταμειακά  διαθέσιμα, τον  χρόνο  και  τη  βεβαιότητα  της  δημιουργίας των διαθεσίμων 
αυτών, καθώς και τις απαραίτητες πληροφορίες για τη χρήση αυτών. Οι  παραπάνω  
πληροφορίες  είναι  απαραίτητες  στους  χρήστες  των  οικονομικών καταστάσεων, 
καθώς τους δίνουν την δυνατότητα να αξιολογήσουν: 

 Τις μεταβολές των στοιχείων του Ενεργητικού και του Παθητικού. 

 Τις αλλαγές στην οικονομική διάρθρωση. 

 Την δυνατότητα για την δημιουργία ρευστότητας. 

 Την ύπαρξη στοιχείων που να μπορούν να βοηθήσουν στην εκτίμηση της αξίας  
των μελλοντικών ροών της επιχείρησης. 

 Το βαθμό που έχει επιτευχθεί οι αναμενόμενες χρηματικές ροές που 

καταγράφονται στον προϋπολογισμό σε σύγκριση με τις πραγματικές χρηματικές 
ροές. 

 Την σχέση μεταξύ κερδοφορίας και καθαρής διακίνησης των μετρητών. 

   Σε αυτό το σημείο θεωρείται κρίσιμο  να  παρατεθούν  ορισμένες έννοιες, οι  οποίες θα  
βοηθήσουν  στην  καλύτερη  κατανόηση  όσων αναφέρονται παρακάτω: 

 Ταμειακά διαθέσιμα αποτελούν τα μετρητά στο ταμείο της επιχείρησης ή της 
οντότητας και το υπόλοιπο των λογαριασμών καταθέσεων το οποίο μπορεί άμεσα 
να κάνει ανάληψη. 

 Ταμειακά ισοδύναμα είναι βραχυπρόθεσμες επενδύσεις που κατέχει η 
επιχείρηση ή η οντότητα για να αντιμετωπίζει άμεσα τις ταμιακές της ανάγκες. 

 Ταμειακές ροές είναι οι εισροές και εκροές (εισπράξεις και πληρωμές) των 
ταμειακών διαθεσίμων και ταμειακών ισοδυνάμων. 

   Επίσης οι δραστηριότητες της επιχείρησης ή της οντότητας διακρίνονται ως εξής: 

 Ταμειακές ροές από λειτουργικές (επιχειρηματικές) δραστηριότητες. 
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 Ταμειακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες. 

 Ταμειακές Ροές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες. 

 

 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

   Οι λειτουργικές (επιχειρηματικές) δραστηριότητες είναι οι κύριες δραστηριότητες που 
παράγουν το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της επιχείρησης ή της οντότητας, δηλαδή 
από συναλλαγές και άλλα γεγονότα που υπεισέρχονται στον προσδιορισμό του καθαρού 
κέρδους ή της ζημιάς, καθώς  και άλλες  δραστηριότητες  που  δεν  εμπίπτουν  στις  
επενδυτικές  ή  τις  χρηματοοικονομικές δραστηριότητες. Οι ταμειακές ροές από 
επιχειρηματικές δραστηριότητες αποτελούν ένδειξη της δυνατότητας (ή της αδυναμίας) 
μίας επιχείρησης να παράγει χρηματικά διαθέσιμα, τα οποία  και  χρησιμοποιεί  για  τη  
διατήρηση  της  παραγωγικής  της  δυνατότητας, τη χρηματοδότηση της επέκτασής της, 
καθώς και για την πληρωμή μερισμάτων  στους ιδιοκτήτες της. Στις ταμειακές ροές από 

λειτουργικές δραστηριότητες περιλαμβάνονται 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 εκμετάλλευσης, αμοιβές, προμήθειες και άλλα 
έσοδα. 

 Εισπράξεις και πληρωμές με μετρητά μίας ασφαλιστικής επιχείρησης για 
ασφάλιστρα, αποζημιώσεις, συντάξεις και άλλες ασφαλιστικές παροχές. 

 Εισπράξεις  και  πληρωμές  από  συμβάσεις  που  κατέχονται  για  
συναλλακτικούς  ή εμπορικούς σκοπούς. 

 Πληρωμές μισθών στο προσωπικό. 

 Πληρωμές  λειτουργικών  μισθώσεων  που  καταβάλλονται  για  εξοπλισμό που 
χρησιμοποιείται για την άσκηση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης (π.χ. 
ενοίκια για κτίρια διοίκησης, μηχανήματα παραγωγής, αυτοκίνητα). 

 Πληρωμές φόρου εισοδήματος. 
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ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

   Η ιδιαίτερη γνωστοποίηση των ταμιακών ροών που προέρχονται από επενδυτικές 
δραστηριότητες είναι σημαντική, γιατί οι ταμειακές ροές αντιπροσωπεύουν την έκταση 
κατά την οποία έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες για πηγές που προορίζονται να 
δημιουργήσουν μελλοντικά έσοδα και ταμειακές ροές. Στις ταμειακές  ροές  από  
επενδυτικές  δραστηριότητες  περιλαμβάνονται  οι  ακόλουθες κατηγορίες συναλλαγών: 

 Πληρωμές για αγορά ενσώματων παγίων και άλλων μακροπρόθεσμων στοιχείων 
του ενεργητικού (π.χ. συμμετοχών, χρεογράφων, δανείων σε τρίτους). Αυτές οι 
πληρωμές περιλαμβάνουν  και  εκείνες  που  σχετίζονται  με  την  
κεφαλαιοποίηση  κόστους ανάπτυξης και ιδιοπαραγωγές ενσώματων παγίων. 

 Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων παγίων και άλλων μακροπρόθεσμων 
στοιχείων του ενεργητικού. 

 Καταβολές μετρητών για απόκτηση συμμετοχών στο κεφάλαιο άλλων 
επιχειρήσεων και χρεωστικών ομολόγων άλλων επιχειρήσεων. 

 Εισπράξεις από πωλήσεις συμμετοχών, χρεωστικών ομολόγων άλλων 
επιχειρήσεων, καθώς  και  δικαιωμάτων  σε  κοινοπραξίες  (άλλες  εκτός  από  τις  
εισπράξεις  από χρηματοοικονομικά μέσα που θεωρούνται ως ταμειακά 
ισοδύναμα και από εκείνα που κατέχονται για συναλλακτικούς ή εμπορικούς 
σκοπούς). 

 Ταμειακές  προκαταβολές  και  δάνεια  που  δίνονται  σε  τρίτους  (εκτός  αυτών  
που δίνονται από ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα), καθώς και οι αντίστοιχες 
εισπράξεις από τα παραπάνω.  

 Πληρωμές τοις μετρητοίς για συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και 
προθεσμιακές συμβάσεις,  για  συμβάσεις  δικαιωμάτων  προαίρεσης  (options)  

και  συμβάσεις ανταλλαγών  (swaps),  εκτός  αν  οι  συμβάσεις  κατέχονται  για  
συναλλακτικούς  ή εμπορικούς  σκοπούς  ή  οι  πληρωμές  τοις  μετρητοίς  
κατατάσσονται  στις χρηματοοικονομικές δραστηριότητες. 

 Εισπράξεις  από  συμβόλαια  μελλοντικής  εκπλήρωσης  και  προθεσμιακές  
συμβάσεις, συμβάσεις  δικαιωμάτων  προαίρεσης  (options)  και  συμβάσεις  
ανταλλαγών  (swaps),εκτός αν οι συμβάσεις κατέχονται για συναλλακτικούς ή 
εμπορικούς σκοπούς ή οι εισπράξεις κατατάσσονται στις χρηματοοικονομικές 
δραστηριότητες. 
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ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

   Οι χρηματοοικονομικές δραστηριότητες είναι χρήσιμες για την προεκτίμηση των 
ταμειακών ροών από τους χρηματοδότες της επιχείρησης ή της οντότητας, τους μετόχους 
και τους διάφορους δανειστές αυτής. Στις ταμειακές ροές από  χρηματοοικονομικές 
δραστηριότητες περιλαμβάνονται οι ακόλουθες κατηγορίες συναλλαγών: 

 Εισπράξεις από εκδόσεις μετοχών και λοιπών συμμετοχικών τίτλων. 

 Πληρωμές μερισμάτων κοινών και προνομιούχων μετοχών. 

 Πληρωμές στους ιδιοκτήτες για να εξαγοραστούν ή να επιστραφούν οι μετοχές 
της επιχείρησης ή οντότητας. 

 Εισπράξεις μετρητών από την έκδοση χρεωστικών ομολόγων, δανείων, 
γραμματίων και άλλων βραχυπρόθεσμων ή μακροπρόθεσμων δανείων. 

 Εκταμιεύσεις για αποπληρωμή δανείων. 

 Πληρωμές μισθωτή για τη μείωση του οφειλόμενου υπολοίπου 
χρηματοοικονομικής μίσθωσης. 

   Η παρουσίαση των ταμειακών ροών που προέρχονται από λειτουργικές 
δραστηριότητες, σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 7,μπορεί να γίνει είτε με την άμεση μέθοδο είτε 
με την έμμεση μέθοδο, αντίθετα σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. η παρουσίαση των ταμειακών 
ροών γίνεται μόνο με την έμμεση μέθοδο. Η άμεση μέθοδος και η έμμεση μέθοδος 
διαφέρουν μόνο στον τρόπο που ακολουθείται για τον υπολογισμό των καθαρών ροών 
μετρητών από λειτουργικές δραστηριότητες και το αποτέλεσμά τους πρέπει πάντα να 
είναι το ίδιο. Η τεχνική για την παρουσίαση του υπολοίπου μέρους της Κατάστασης 
Ταμειακών Ροών, δηλαδή από επενδυτικές και χρηματοοικονομικές δραστηριότητες 
είναι η ίδια και στις δύο μεθόδους. 

ΑΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ 

   Με την άμεση  μέθοδο παρουσίασης, γνωστοποιούνται  οι  κύριες κατηγορίες 
ακαθάριστων εισπράξεων και ακαθάριστων πληρωμών. Οι επιχειρήσεις ενθαρρύνονται  
από  το  Δ.Λ.Π.  7, να  εμφανίσουν  τις  ταμειακές  ροές από  λειτουργικές 
δραστηριότητες με τη χρησιμοποίηση της άμεσης μεθόδου, η οποία παρέχει πληροφορίες 
που μπορεί να είναι χρήσιμες για την πρόβλεψη μελλοντικών ταμειακών ροών, οι οποίες 
δεν παρέχονται με την έμμεση μέθοδο. Στην πράξη όμως έχει επικρατήσει η χρήση της 
έμμεσης μεθόδου. Όταν ακολουθείται η άμεση μέθοδος, για να μπορεί να υπολογιστούν 

τα αντίστοιχα ποσά για τις ακαθάριστες εισπράξεις και πληρωμές, απαιτούνται πολλές 
πληροφορίες είτε από λογιστικές εγγραφές, είτε από στοιχεία που υπάρχουν στην 
Κατάσταση Συνολικών Εσόδων ή στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων καθώς και από άλλα 
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στοιχεία που συσχετίζονται με τις επενδυτικές και χρηματοοικονομικές δραστηριότητες. 

ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ 

   Με την έμμεση μέθοδο παρουσίασης το καθαρό κέρδος ή ζημιά για τη χρήση 
αναμορφώνεται με βάση τις επιδράσεις: 

 Συναλλαγών μη ταμειακής φύσης. 

 Των αναβαλλόμενων ή προβλεπόμενων οργανικών εισπράξεων και πληρωμών. 

 Των στοιχείων εσόδων και εξόδων που συνδέονται με επενδυτικές ή 
χρηματοοικονομικές  ταμειακές  ροές. 

   Συγκεκριμένα, η Κατάσταση Ταμειακών Ροών ή η Κατάσταση Χρηματοροών με την 
έμμεση μέθοδο ξεκινά από τα κέρδη προ φόρων και εν συνεχεία διενεργούνται οι 
ακόλουθες προσαρμογές: 

 Απαλείφονται τα μη ταμειακά έξοδα. 

 Απαλείφονται τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα. 

 Απαλείφονται έσοδα και έξοδα τα οποία σχετίζονται με τις επενδυτικές 
δραστηριότητες της επιχείρησης. 

 Απαλείφονται λοιπές μη ταμειακές συναλλαγές. 

   Τέλος, οι ταμειακές ροές από  λειτουργικές δραστηριότητες ολοκληρώνονται με την 
επίδραση από  την  πραγματική  ταμειακή  εκροή  για  φόρους  εισοδήματος  και  τόκους  
μέσα  στην περίοδο αναφοράς 

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ 

   Οι ταμειακές ροές σε ξένο νόμισμα αφορά συναλλαγές της επιχείρησης με τρίτους ή 
ταμειακές ροές μιας θυγατρικής του εξωτερικού. Το Δ.Λ.Π 7,προβλέπει: 

 Οι συναλλαγές αυτές καταχωρούνται στο νόμισμα που η επιχείρηση τηρεί τα 
βιβλία της εφαρμόζοντας στο ποσό του ξένου νομίσματος την συναλλαγματική 
ισοτιμία κατά την ημερομηνία της ροής. 

 Τα μη πραγματοποιηθέντα κέρδη και ζημίες από μεταβολές στις ισοτιμίες των 
ξένων νομισμάτων καταχωρούνται για λόγους συμφωνίας και παρουσιάζονται 
ξεχωριστά από τις επιχειρηματικές, επενδυτικές και χρηματοοικονομικές 
δραστηριότητες. 



 33 

ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 

   Τόκοι και μερίσματα που έχουν εισπραχθεί γνωστοποιούνται ξεχωριστά από τόκους 
και μερίσματα που έχουν πληρωθεί και κατατάσσονται σταθερά από χρήση σε χρήση σε 
επιχειρηματικές επενδυτικές ή χρηματοοικονομικές δραστηριότητες. Σε επιχειρηματικές 
δραστηριότητες συνήθως κατατάσσονται οι τόκοι πληρωθέντες και οι τόκοι και 
μερίσματα εισπραχθέντα για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Μερίσματα πληρωθέντα 
κατατάσσονται και στις χρηματοοικονομικές ροές και στις επιχειρηματικές. 

ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

   Οι φόροι εισοδήματος παρέχουν ταμειακές ροές που κατατάσσονται συνήθως στις 
επιχειρηματικές δραστηριότητες χωρίς να αποκλείει την περίπτωση να κατατάσσονται 
και στις επενδυτικές ή χρηματοοικονομικές δραστηριότητες ή ακόμη και σε 
περισσότερες από μία. Επίσης πρέπει να γνωστοποιούνται ξεχωριστά. 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ, ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 

   Τα μερίσματα και οι προκαταβολές εμφανίζονται στις Καταστάσεις ταμειακών ροών 
όταν η λογιστικοποίηση μιας επένδυσης σε συγγενή ή θυγατρική γίνεται με την χρήση 
της μεθόδου του κόστους κτήσης ή της καθαρής θέσης. Όταν μια επιχείρηση 
παρουσιάζει την συμμετοχή της σε μία από κοινού ελεγχόμενη επιχείρηση, 
χρησιμοποιώντας την μέθοδο της αναλογικής ενοποίησης συμπεριλαμβάνει στην δική 
της ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών, το αναλογικό μερίδιο της στις ταμειακές 
ροές της από κοινού ελεγχόμενης επιχείρησης. Όταν η επιχείρηση χρησιμοποιήσει την 
μέθοδο της καθαρής θέσης στην παρουσίαση των ίδιων επενδύσεων, τότε 
συμπεριλαμβάνει στην δική της Κατάσταση Ταμειακών Ροών, τις ταμειακές ροές από 
την επένδυσή της στην από κοινού ελεγχόμενη οικονομική μονάδα καθώς και τις 
διανομές μερισμάτων και άλλες πληρωμές και εισπράξεις αυτής και της από κοινού 
ελεγχόμενης οικονομικής μονάδας. 

ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΕΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 

   Οι ταµειακές ροές από αποκτήσεις και από διαθέσεις θυγατρικών ή άλλων 
επιχειρηματικών µονάδων, πρέπει να παρουσιάζονται  ξεχωριστά και να κατατάσσονται 
στις επενδυτικές δραστηριότητες. Έτσι η κάθε επιχείρηση θα πρέπει να γνωστοποιεί το 
συνολικό ποσό για τα παρακάτω σηµεία: 

 Το συνολικό αντάλλαγµα της αγοράς ή της διάθεσης. 

 Την αναλογία του ανταλλάγµατος αγοράς ή πώλησης που καλύπτεται από 
ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα.  
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 Το ποσό των ταμειακών διαθεσίµων και ταµειακών ισοδυνάµων της θυγατρικής 
ή της επιχειρηματικής µμονάδας που αποκτήθηκε ή διατέθηκε. 

 Το ποσό των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων, εκτός των 
ταµειακών διαθεσίµων ή ταµειακών ισοδυνάμων της θυγατρικής ή της 
επιχειρηματικής µμονάδας που αποκτήθηκε ή διατέθηκε, συνοπτικά για κάθε 
κύρια κατηγορία. 

ΜΗ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 

   Επενδυτικές και χρηματοοικονομικές συναλλαγές που δεν σχετίζονται µε ταµειακά 
διαθεσίµων ή ταµειακά ισοδύναµα, δεν καταχωρούνται στην κατάσταση ταµειακών 
ροών. Οι µη ταµειακές συναλλαγές γνωστοποιούνται µε τις άλλες οικονομικές 

καταστάσεις. Πολλές επενδυτικές και χρηματοοικονομικές δραστηριότητες δεν έχουν 
άµεσο αντίκτυπο στις τρέχουσες ταµειακές ροές, μολονότι επηρεάζουν την περιουσιακή 
κατάσταση µιας επιχείρησης. Π.χ. η απόκτηση µιας επιχείρησης µε έκδοση µετοχών. 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

   Η επιχείρηση υποχρεούται να γνωστοποιεί τη σύνθεση των ταµειακών διαθεσίµων και 
των ταµειακών ισοδυνάµων µε τα αντίστοιχα κονδύλια του ισολογισµού και τα ποσά 
των σημαντικών υπολοίπων των ταμειακών διαθεσίμων και ταμειακών ισοδυνάμων που 
κατέχονται από την επιχείρηση και δεν είναι διαθέσιμα για χρήση από τον όμιλο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 

   Το Προσάρτημα ή οι Επεξηγηματικές Σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι 
των οικονομικών καταστάσεων, συντάσσονται σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π. και τα Ε.Λ.Π. 
υποχρεωτικά από όλες τις επιχειρήσεις ή οντότητες και περιέχουν τις πληροφορίες που 
απαιτούνται, ώστε οι χρήστες να κατανοήσουν τον τρόπο σύνταξης και το περιεχόμενο 
των οικονομικών καταστάσεων, προκειμένου να αξιολογήσουν την απόδοση της 
επιχείρησης, την ικανότητά της να παράγει ταμειακές ροές και τους κινδύνους που 
διέπουν την λειτουργία της. 

   Σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π το Προσάρτημα πρέπει να γνωστοποιεί: 

 Tις βάσεις κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων 

 Τις λογιστικές αρχές και πολιτικές που έχουν επιλεγεί και εφαρμόζονται για 
σημαντικές αλλαγές και γεγονότα. 

 Τις πληροφορίες που απαιτούνται από τα επί μέρους Δ.Λ.Π., οι οποίες δεν 
παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις. 

 Πρόσθετες πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την ακριβοδίκαιη παρουσίαση 
των οικονομικών καταστάσεων. 

   Το Προσάρτημα των οικονομικών καταστάσεων πρέπει να παρουσιάζεται με 
συστηματικό τρόπο. Κάθε στοιχείο των οικονομικών καταστάσεων πρέπει να 
παραπέμπει σε τυχόν σχετική πληροφορία του Προσαρτήματος. Η ακόλουθη σειρά 
παρουσιάσεως του προσαρτήματος βοηθά τους χρήστες να κατανοούν και να συγκρίνουν 
τις οικονομικές καταστάσεις. 

 Σημείωση συμμόρφωσης προς τα Δ.Λ.Π. 

 Σημείωση βάσεως αποτίμησης και λογιστικών αρχών και πολιτικών που 
εφαρμόστηκαν. 

 Επεξηγηματικές ή συμπληρωματικές πληροφορίες για στοιχεία που 
παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις με τη σειρά των στοιχείων αυτών 
στις οικονομικές καταστάσεις. 

 Άλλες γνωστοποιήσεις για ενδεχόμενες υποχρεώσεις, συμβατικές δεσμεύσεις, και 
για πολιτικές διαχείρισης κινδύνου. 

 Μη οικονομικές γνωστοποιήσεις. 
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   Μία επιχείρηση θα πρέπει να περιλαμβάνει τις ακόλουθες γνωστοποιήσεις στην 
ενότητα των σημαντικών λογιστικών πολιτικών:  

 Τη βάση (ή τις βάσεις) μέτρησης που χρησιμοποιήθηκε για την κατάρτιση  των 
οικονομικών καταστάσεων. 

 Τις  λοιπές  λογιστικές  πολιτικές  που  χρησιμοποιήθηκαν  και  οι  οποίες  είναι 
απαραίτητες για την κατανόηση των οικονομικών καταστάσεων. 

   Το  Δ.Λ.Π.  1  απαιτεί  τη  γνωστοποίηση  των  κρίσεων  της  Διοίκησης  για την 
επιλογή εκείνων των λογιστικών πολιτικών που έχουν τη σημαντικότερη επίδραση στα 
ποσά που αναγνωρίζονται στις οικονομικές  καταστάσεις καθώς και πληροφορίες 
αναφορικά με  τις  κύριες  παραδοχές  για  το  μέλλον  και  άλλες  κύριες  πηγές  
αβεβαιότητας  των εκτιμήσεων κατά την ημερομηνία αναφοράς, οι οποίες έχουν 
σημαντικό  κίνδυνο  να προκαλέσουν  σημαντικές  προσαρμογές  στις  λογιστικές  αξίες  
των  στοιχείων  του ενεργητικού και των υποχρεώσεων, εντός του επόμενου οικονομικού 
έτους. Οπότε οι Επεξηγηματικές Σημειώσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν λεπτομέρειες 
αναφορικά με: 

 Το είδος της παραδοχής ή άλλη αβεβαιότητα εκτιμήσεων. 

 Την  ευαισθησία  των  λογιστικών  αξιών  στις  μεθόδους,  τις  παραδοχές  και  τις 
εκτιμήσεις που διέπουν τον υπολογισμό τους, συμπεριλαμβανομένων των αιτιών 
της ευαισθησίας. 

 Την  αναμενόμενη  επίλυση  μίας  αβεβαιότητας  και  το  φάσμα  των  λογικά  
πιθανών εκβάσεων εντός του επόμενου έτους, σχετικά με τις λογιστικές αξίες  
των επηρεαζόμενων στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων. 

 Μία επεξήγηση των μεταβολών σε προηγούμενες παραδοχές σχετικά με τα 
στοιχεία του ενεργητικού και τις υποχρεώσεις, αν η αβεβαιότητα παραμένει. 

   Σημαντικό μέρος επίσης των γνωστοποιήσεων που απαιτεί το Δ.Λ.Π. 1,αποτελούν 
αυτές που αναφέρονται  στα κεφάλαια της επιχείρησης και για αυτό πρέπει να 
γνωστοποιούνται τα παρακάτω: 

 Ποιοτικές πληροφορίες σχετικά με τους στόχους, τις πολιτικές και τις  
διαδικασίες διαχείρισης κεφαλαίων που θα συμπεριλαμβάνουν κατ’ ελάχιστο, μία 
περιγραφή των στοιχείων που διαχειρίζεται ως κεφάλαιο, σε  περίπτωση που 
επιβάλλονται (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 
και τον τρόπο με τον οποίο επιτυγχάνονται οι στόχοι της επιχείρησης αναφορικά 
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με τη διαχείριση των κεφαλαίων της.  

 Περιληπτικές ποσοτικές πληροφορίες για τα κεφάλαια που διαχειρίζεται η 
επιχείρηση. Το  τι  θεωρείται  κεφάλαιο  διαφέρει  μεταξύ  των  επιχειρήσεων.  
Υπάρχουν  έτσι επιχειρήσεις,  που  θεωρούν  ως  μέρος  του  κεφαλαίου  τους  τον  
μακροπρόθεσμο δανεισμό, ενώ αντίθετα πολλές επιχειρήσεις δεν θεωρούν μέρος 
των κεφαλαίων τους το σχηματισθέν αποθεματικό από την αποτίμηση 
χρηματοοικονομικών  εργαλείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών.  

 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. 

   Άλλες πληροφορίες που οφείλει να δημοσιεύει μία επιχείρηση στο Προσάρτημα 
αφορούν τα μερίσματα. Ειδικότερα:  

 Το  ποσό  των  μερισμάτων  που  προτείνεται  ή  δηλώνεται  πριν  από  την 
έγκριση  των οικονομικών καταστάσεων, αλλά δεν αναγνωρίζεται ως διανομή 
προς τους ιδιοκτήτες κατά τη διάρκεια της παρουσιαζόμενης περιόδου, καθώς και 
το αναλογούν ποσό ανά μετοχή.  

 Το  ποσό  τυχόν  συσσωρευμένων  μερισμάτων  προνομιούχων  μετοχών,  τα 
οποία δεν έχουν αναγνωριστεί 

   Τέλος θα πρέπει να γνωστοποιείται από τις επιχειρήσεις αν δεν έχουν αναφερθεί σε 
άλλο μέρος των οικονομικών καταστάσεων: 

 Η έδρα ,η νομική μορφή της, η διεύθυνση της έδρας και η χώρα ίδρυσής της. 

 Η φύση των εργασιών και των κυριότερων δραστηριοτήτων της 

 Η επωνυμία της μητρικής επιχείρησης. 

 Ο αριθμός των εργαζομένων στο τέλος χρήσης ή τον μέσο όρο αυτών στην 
χρήση. 

   Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. πρέπει να γνωστοποιούν οι οντότητες: 

 Πληροφορίες σχετικά με την επωνυμία της οντότητας, το νομικό τύπο της 
οντότητας, την περίοδο αναφοράς, τη διεύθυνση της έδρας της οντότητας, το 
δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα ή αντίστοιχες 
πληροφορίες κατά περίπτωση, εάν η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της 
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συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εάν η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση, την 
κατηγορία της οντότητας (πολύ μικρή, μικρή, μεσαία, μεγάλη, δημοσίου 
συμφέροντος),σύμφωνα με τον παρόντα νόμο και δήλωση εάν οι 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον 
παρόντα νόμο. 

 Εάν υπάρχουν παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας 
ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα, γνωστοποιείται η φύση αυτών των παραγόντων, 
καθώς και τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπισή τους. 

 Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα για τα 

επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων. Σε περίπτωση 
αλλαγών λογιστικών πολιτικών, αλλαγών λογιστικών εκτιμήσεων ή διόρθωσης 
λαθών, γίνεται αναφορά στο γεγονός, στους λόγους που οδήγησαν στην αλλαγή ή 
τη διόρθωση, και γνωστοποιούνται επαρκώς οι σχετικές επιπτώσεις στα κονδύλια 
των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

 Όπου, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η οντότητα έχει παρεκκλίνει από την 
εφαρμογή μιας διάταξης του παρόντος νόμου για να εκπληρώσει την υποχρέωση 
της παραγράφου 2 του άρθρου 16 περί εύλογης παρουσίασης, η παρέκκλιση αυτή 
γνωστοποιείται και δικαιολογείται επαρκώς. Οι επιπτώσεις της παρέκκλισης στα 
περιουσιακά στοιχεία, στις υποχρεώσεις, στην καθαρή θέση και στα 
αποτελέσματα, παρατίθενται πλήρως στο προσάρτημα. 

 Όταν ένα περιουσιακό στοιχείο ή μία υποχρέωση σχετίζεται με περισσότερα από 
ένα κονδύλια του ισολογισμού, γνωστοποιείται η σχέση του στοιχείου αυτού με 
τα σχετιζόμενα κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

 Πίνακα που παρουσιάζει για κάθε κονδύλι των ενσώματων και άυλων πάγιων 
περιουσιακών στοιχείων: 

1)Το κόστος κτήσης ή το κόστος παραγωγής ή την εύλογη αξία (του άρθρου 24) 
σε περίπτωση που έχει εφαρμοστεί επιμέτρηση στην εύλογη αξία, στην αρχή και 
στο τέλος της περιόδου για κάθε κονδύλι. 

2)Τις προσθήκες, τις μειώσεις και τις μεταφορές μεταξύ των κονδυλίων των 
παγίων κατά τη διάρκεια της περιόδου. 

3)Τις αποσβέσεις και απομειώσεις αξίας που αφορούν την περίοδο. 

4)Τις σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις στην αρχή και στο τέλος της 
περιόδου. 

5)Τις λοιπές μεταβολές των σωρευμένων αποσβέσεων και απομειώσεων κατά τη 
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διάρκεια της περιόδου. 

6)Το ποσό με το οποίο προσαυξήθηκε η αξία κτήσης πάγιων περιουσιακών 
στοιχείων λόγω κεφαλαιοποίησης τόκων στην περίοδο, σύμφωνα με την 
παράγραφο 2δ του άρθρου 18. 

7) Λοιπές μεταβολές. 

 Η φύση σημαντικών γεγονότων που προκύπτουν μετά το τέλος της περιόδου, τα 
οποία δεν αντικατοπτρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων ή στον 
ισολογισμό της κλειόμενης περιόδου και τις χρηματοοικονομικές επιπτώσεις 
τους. 

 Σε περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία, σύμφωνα με το άρθρο 
24,παρατίθεται: 

1)Σαφής δήλωση ότι έχει γίνει χρήση της δυνατότητας επιμέτρησης στην εύλογη 
αξία, καθώς και τα κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν 
επιμετρηθεί στην εύλογη αξία. 

2)Περιγραφή των σημαντικών υποθέσεων στις οποίες βασίζονται τα υποδείγματα 
και οι τεχνικές επιμέτρησης. 

3)Ανά κονδύλι στοιχείων του ισολογισμού: η εύλογη αξία, οι μεταβολές της που 
έχουν αναγνωριστεί στα αποτελέσματα, καθώς και οι μεταβολές αυτής που έχουν 
αναγνωριστεί απευθείας στην καθαρή θέση (διαφορές εύλογης αξίας). 

4)Πίνακας στον οποίο παρουσιάζεται η κίνηση των διαφορών εύλογης αξίας κατά 
τη διάρκεια της περιόδου, με ανάλυση σε μικτό ποσό και αναβαλλόμενο φόρο 
εισοδήματος, όταν αναγνωρίζεται αναβαλλόμενη φορολογία. 

5) Για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων, πληροφορίες για 
την έκταση και τη φύση τους, συμπεριλαμβανόμενων των όρων και των 
συνθηκών που μπορεί να επηρεάσουν το ποσό, το χρόνο και την πιθανότητα 
μελλοντικών χρηματοροών. 

6)Για πάγια στοιχεία ,η λογιστική αξία των παγίων αυτών που θα 
αναγνωρίζονταν στον ισολογισμό, εάν τα εν λόγω στοιχεία δεν είχαν επιμετρηθεί 
στην εύλογη αξία τους ,σύμφωνα με το άρθρο 24. 

 Σε περίπτωση επιμέτρησης χρηματοπιστωτικών μέσων στην τιμή κτήσης: 

1)Για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων γνωστοποιείται η 
εύλογη αξία των μέσων αυτών, εάν αυτή μπορεί να προσδιοριστεί, σύμφωνα με 
την παράγραφο 12 του άρθρου 24 του παρόντος νόμου και πληροφορίες για την 
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έκταση της χρήσης αυτών των μέσων και τη φύση τους. 

2)Για τα μη κυκλοφορούντα χρηματοοικονομικά στοιχεία τα οποία εμφανίζονται 
με ποσό που υπερβαίνει την εύλογη αξία τους γνωστοποιείται  η λογιστική αξία 
και η εύλογη αξία είτε των επιμέρους περιουσιακών στοιχείων είτε των 
κατάλληλων ομάδων των επιμέρους αυτών στοιχείων και οι λόγοι για τη μη 
μείωση της λογιστικής αξίας, καθώς και η φύση των ενδείξεων που 
τεκμηριωμένα οδηγούν στην πεποίθηση για τη δυνατότητα ανάκτησης της 
λογιστικής αξίας.  

  Για την καθαρή θέση της οντότητας γνωστοποιείται το κεφάλαιο που έχει 
εγκριθεί αλλά δεν έχει καταβληθεί, ο αριθμός και η ονομαστική αξία των τίτλων 
καθαρής θέσης ή, όταν δεν υπάρχει ονομαστική, η λογιστική αξία κάθε 
κατηγορίας τίτλων, ο αριθμός και η ονομαστική αξία ή, όταν δεν υπάρχει 
ονομαστική αξία, η λογιστική αξία των τίτλων που αντιπροσωπεύουν το 
κεφάλαιο και εκδόθηκαν μέσα στη περίοδο, εντός των ορίων του εγκεκριμένου 
κεφαλαίου, η ύπαρξη πιστοποιητικών συμμετοχής, μετατρέψιμων τίτλων, 
δικαιωμάτων αγοράς τίτλων, δικαιωμάτων προαίρεσης ή παρόμοιων τίτλων ή 
δικαιωμάτων, με μνεία του αριθμού τους, της αξίας τους και των δικαιωμάτων 
που παρέχουν, η ανάλυση κάθε αποθεματικού με σύντομη περιγραφή του σκοπού 
του και της κίνησης που παρουσίασε στην περίοδο, εφόσον η εν λόγω κίνηση δεν 
παρέχεται αναλυτικά στον Πίνακα Μεταβολών Καθαρής Θέσης και ο αριθμός και 
η ονομαστική αξία των κατεχόμενων ιδίων τίτλων καθαρής θέσης ή, όταν δεν 
υπάρχει ονομαστική η λογιστική αξία κάθε κατηγορίας τίτλων. 

 Το συνολικό χρέος της οντότητας που καλύπτεται με εξασφαλίσεις που 
παρέχονται από την οντότητα, με ένδειξη της φύσης και της μορφής της 
εξασφάλισης. 

 Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά από 
πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού.  

  Η φύση και ο επιχειρηματικός στόχος των διακανονισμών της οντότητας, που 
δεν περιλαμβάνονται στον ισολογισμό, καθώς και οι χρηματοοικονομικές 
επιπτώσεις των διακανονισμών αυτών επί της οντότητας, εφόσον οι κίνδυνοι ή τα 
οφέλη των διακανονισμών αυτών είναι σημαντικά και εφόσον η δημοσιοποίηση 
των κινδύνων ή οφελών απαιτείται για τους σκοπούς της εκτίμησης της 
χρηματοοικονομικής θέσης της οντότητας. 

 Το συνολικό ποσό των χρηματοοικονομικών δεσμεύσεων, εγγυήσεων ή 
ενδεχόμενων επιβαρύνσεων (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται 
στον ισολογισμό, με ένδειξη της φύσης και της μορφής των σχετικών 
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εξασφαλίσεων που έχουν παρασχεθεί. Κάθε δέσμευση που αφορά παροχές σε 
εργαζόμενους μετά την έξοδο από τη υπηρεσία ή οντότητες ομίλου ή συγγενείς 
οντότητες, γνωστοποιείται ξεχωριστά.  

 Το ποσό και τη φύση των επιμέρους στοιχείων των εσόδων ή των εξόδων που 
είναι ιδιαίτερου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας. Ιδιαίτερα, στην 
περίπτωση που από τον παρόντα νόμο προβλέπεται συμψηφισμός εσόδων και 
εξόδων γνωστοποιούνται τα σχετικά κονδύλια και οι αξίες αυτών προ του 
συμψηφισμού. 

 Το ποσό τόκων της περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών 
και υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 20. 

  Η προτεινόμενη ή, κατά περίπτωση, οριστική διάθεση των κερδών. 

 Το ποσό μερισμάτων που καταβλήθηκε στην περίοδο. 

 Ο λογιστικός χειρισμός των ζημιών της περιόδου, όταν συντρέχει περίπτωση. 

 Σε περίπτωση αναγνώρισης αναβαλλόμενων φόρων, το υπόλοιπο ισολογισμού 
στην αρχή και στο τέλος της περιόδου, καθώς και ανάλυση της κίνησής του κατά 
τη διάρκεια της περιόδου, με αναφορά των ποσών που επηρεάζουν τα 
αποτελέσματα της περιόδου και την καθαρή θέση. 

 Για τους απασχολούμενους στην οντότητα κατά τη διάρκεια περιόδου 
γνωστοποιείται  ο μέσος όρος των απασχολούμενων, μια ανάλυση του μέσου 
όρου των απασχολούμενων ανά κατηγορία, αν δεν αναφέρονται χωριστά στην 
Κατάσταση Αποτελεσμάτων οι δαπάνες για παροχές σε εργαζόμενους της 
περιόδου, γνωστοποιούνται αναλυτικά τα συνολικά ποσά των μισθών και 
ημερομίσθιων, των κοινωνικών επιβαρύνσεων και οι παροχές μετά την έξοδο από 
την υπηρεσία. 

 Το καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών με ανάλυση κατά κατηγορίες 
δραστηριότητας και κατά γεωγραφικές αγορές, εφόσον οι κατηγορίες και οι 
αγορές αυτές διαφέρουν ουσιωδώς μεταξύ τους από άποψη οργάνωσης των 
πωλήσεων και παροχής των υπηρεσιών. 

 Τα ποσά προκαταβολών και πιστώσεων που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, 

 διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων, με μνεία του επιτοκίου, των όρων 
χορήγησης και των ποσών που επιστράφηκαν, διαγράφηκαν ή δεν εισπράχθηκαν 
λόγω αποποίησης, καθώς και τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασμό 
τους, με οποιαδήποτε εγγύηση. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται αθροιστικά 
για κάθε κατηγορία των προσώπων αυτών. 
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 Η επωνυμία και η έδρα της οντότητας η οποία καταρτίζει ενοποιημένες 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις του τελικού συνόλου επιχειρήσεων, μέρος του 
οποίου αποτελεί η οντότητα ως θυγατρική, εάν συντρέχει περίπτωση. 

 Η επωνυμία και η έδρα της οντότητας η οποία καταρτίζει ενοποιημένες 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις μερικού συνόλου επιχειρήσεων, μέρος του 
οποίου αποτελεί η οντότητα ως θυγατρική, και η οποία περιλαμβάνεται επίσης 
στο σύνολο των επιχειρήσεων του στοιχείου της παραγράφου 27. 

 Ο τόπος στον οποίο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να προμηθευτεί τις 
ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, που αναφέρονται στις 
παραγράφους 27 και 28, στην περίπτωση που είναι διαθέσιμες. Εάν δεν είναι 
διαθέσιμες οι καταστάσεις αυτές γίνεται αναφορά του σχετικού γεγονότος. 

 Τα ποσά που δόθηκαν στην περίοδο για αμοιβές σε μέλη διοικητικών, 
διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων στα πλαίσια των καθηκόντων τους, 
καθώς και τις δεσμεύσεις που προέκυψαν ή αναλήφθηκαν για παροχές μετά την 
έξοδο από την υπηρεσία σε αποχωρήσαντα μέλη των εν λόγω συμβουλίων, 
συνολικά κατά κατηγορία συμβουλίου. 

 Οι συναλλαγές που πραγματοποιεί η οντότητα με τα συνδεδεμένα μέρη, 
περιλαμβανομένου και του ποσού αυτών των συναλλαγών, τη φύση της σχέσης 
του συνδεδεμένου μέρους, καθώς και άλλα πληροφοριακά στοιχεία για τις 
συναλλαγές, τα οποία είναι απαραίτητα για την κατανόηση της 
χρηματοοικονομικής θέσης της οντότητας. Ανάλογες πληροφορίες παρέχονται 
και για τα υπόλοιπα των σχετικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την 
ημερομηνία του ισολογισμού. Οι πληροφορίες για τις επιμέρους συναλλαγές και 
τα υπόλοιπα μπορούν να συναθροίζονται ανάλογα με τη φύση τους, εκτός εάν 
απαιτούνται χωριστά πληροφοριακά στοιχεία για την κατανόηση των επιπτώσεων 
των συναλλαγών του συνδεδεμένου μέρους στη χρηματοοικονομική θέση της 
οντότητας. 

 Οι συνολικές αμοιβές που χρεώθηκαν κατά την περίοδο από τον νόμιμο ελεγκτή 
ή το ελεγκτικό γραφείο της οντότητας, για τον έλεγχο των ετήσιων 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων, για άλλες υπηρεσίες διασφάλισης, για 
συμβουλευτικές φορολογικές υπηρεσίες και για λοιπές μη ελεγκτικές υπηρεσίες, 
διακεκριμένα κατά κατηγορία. 

 Η λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων και των συνδεόμενων με αυτά 
υποχρεώσεων, τα οποία η διοίκηση της οντότητας έχει ήδη λάβει απόφαση να 
διαθέσει στο προσεχές διάστημα, και οπωσδήποτε στους επόμενους 12 μήνες, 
εφόσον είναι σημαντικά. 
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 Οι πολύ μικρές οντότητες που κάνουν χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 ή 
της παραγράφου 8 του άρθρου 16, δηλώνουν τη συγκεκριμένη επιλογή που έχουν 
χρησιμοποιήσει. 

   Τέλος, είναι σημαντικό να αναφερθούν οι αρχές που ακολουθεί το Προσάρτημα, οι 
οποίες είναι οι εξής: 

  Οι οντότητες που δεν υποχρεούνται να παρέχουν τις πληροφορίες μιας 
παραγράφου του παρόντος άρθρου δύνανται να παρέχουν τις σχετικές 
πληροφορίες προαιρετικά. Στην περίπτωση αυτή, οι οντότητες παρέχουν τις εν 
λόγω πληροφορίες σε πλήρη συμφωνία με τα οριζόμενα στην αντίστοιχη 
παράγραφο αυτού του άρθρου. 

 Οι πληροφορίες επί των κονδυλίων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
παρατίθενται με τη σειρά με την οποία τα κονδύλια αυτά παρουσιάζονται στις 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

 Όταν γίνεται χρήση συντομεύσεων, διαγραμμάτων ή συμβόλων στις 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις, δίνονται με σαφήνεια οι απαιτούμενες για την 
κατανόησή τους πληροφορίες. Ειδικότερα, γνωστοποιείται η μονάδα μέτρησης 
και το επίπεδο στρογγυλοποίησης των παρατιθέμενων αριθμών. 

 Όταν πληροφορίες του παρόντος άρθρου παρατίθενται στους πίνακες των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οι πληροφορίες αυτές μπορεί να μην 
επαναλαμβάνονται στο προσάρτημα.  
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ΜΕΡΟΣ Γ 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ 

ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 

 

ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΟΥ Ε.Γ.Λ.Σ. ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. ΚΑΙ 
ΤΑ Ε.Λ.Π. 

   Παρακάτω αναφέρονται οι ομοιότητες και οι διαφορές μεταξύ του Ελληνικού Γενικού 
Λογιστικού Σχεδίου με των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και των Ελληνικών 
Λογιστικών  Προτύπων, οι οποίες αφορούν τις συντασσόμενες οικονομικές καταστάσεις: 

   Όσον  αφορά  την διάρθρωση  του  Ισολογισμού - Κατάσταση  Οικονομικής Θέσης 

οι ομοιότητες είναι αρκετές μεταξύ των Ε.Γ.Λ.Σ., Δ.Λ.Π. και Ε.Λ.Π.  καθώς σε όλες τις 
περιπτώσεις ακολουθείται η ίδια ομαδοποίηση στοιχείων καθώς και η ίδια σειρά 
απεικόνισης. Τα στοιχεία του Ενεργητικού χωρίζονται σε Πάγιο Ενεργητικό-Μη 
Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία-Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό  και 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό-Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία ενώ τα στοιχεία του 
Παθητικού σε Ίδια Κεφάλαια, Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις και Βραχυπρόθεσμες 
Υποχρεώσεις. Μια χαρακτηριστική διαφορά είναι ότι ο Ισολογισμός που συντάσσεται με 
βάση το Ε.Γ.Λ.Σ ή τα Ε.Λ.Π. είναι αρκετά αναλυτικός και τα στοιχεία του ταξινομούνται 
ανάμεσα σε πολλές υποκατηγορίες στοιχείων, ενώ στην περίπτωση των Δ.Λ.Π., είναι 
αρκετά πιο συνοπτικός, παρουσιάζοντας μόνο τις βασικές ομαδοποιήσεις των στοιχείων 
του. Έτσι, στοιχεία που συμπεριλαμβάνονται στις καταστάσεις που συντάσσονται 
σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ. και τα Ε.Λ.Π., στις καταστάσεις των Δ.Λ.Π., δεν αναφέρονται 
καθόλου ή δεν συνυπολογίζονται με άλλους λογαριασμούς, π.χ. ο λογαριασμός 
Προβλέψεις, ο όποιος με το Ε.Γ.Λ.Σ. και τα Ε.Λ.Π. αποτελεί ξεχωριστή κατηγορία του 
Παθητικού. Επίσης είναι σημαντικό να αναφερθεί η εισαγωγή κάποιων σημαντικών 
λογαριασμών σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π., ο λογαριασμός Βιολογικά Πάγια, ο λογαριασμός 
Εμπορικές Απαιτήσεις και ο λογαριασμός Εμπορικές Υποχρεώσεις, οι οποίοι δεν 
υπήρχαν σύμφωνα με το Ελληνικό Σχέδιο. Οι Εμπορικές Απαιτήσεις περιλαμβάνουν 
τους Πελάτες, τα Γραμμάτια Εισπρακτέα και ένα μέρος του κωδικού 33 ενώ οι 
Εμπορικές Υποχρεώσεις περιλαμβάνουν τους Προμηθευτές, τα Γραμμάτια Πληρωτέα 
και ένα μέρος του κωδικού 53.Σε  περίπτωση  που  οι χρήστες  επιθυμούν  να  
αποκτήσουν  πρόσβαση  σε  περισσότερες  λεπτομέρειες  ή  να εντοπίσουν τα επιμέρους 
στοιχεία που οδήγησαν στην διαμόρφωση της Κατάστασης της Οικονομικής Θέσης της 
επιχείρησης, μπορούν να το κάνουν εύκολα, ανατρέχοντας στις Επεξηγηματικές  
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Σημειώσεις  των  οικονομικών  καταστάσεων-Προσάρτημα, όπου  περιγράφονται  με 
σαφήνεια όλες οι διαδικασίες εξαγωγής των στοιχείων που εμφανίζονται στην 
Κατάσταση Οικονομικής Θέσης.   

   Σύμφωνα με το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο όπως και με τα Ε.Λ.Π., στην Κατάσταση 
του Λογαριασμού των Αποτελεσμάτων  Χρήσεως-Κατάσταση Αποτελεσμάτων 
Χρήσεως, η  παρουσίαση  των  Αποτελεσμάτων  Χρήσεως  γίνεται  σε κάθετη  διάταξη  
με  υποχρεωτική  αναγραφή  του Κύκλου  Εργασιών  ή  Πωλήσεις, από όπου  αφαιρείται  
το Κόστος  Πωλήσεων, για  να  προκύψει  το Μικτό Αποτέλεσμα Εκμετάλλευσης  και  
στην  συνέχεια  με  την  προσθαφαίρεση  εσόδων  και  εξόδων, να καταλήξει στο 
Καθαρό Αποτέλεσμα Χρήσεως προ Φόρων, γεγονός που παραπέμπει στην μέθοδο των 
εξόδων κατά λειτουργία της Κατάστασης των Συνολικών Εσόδων που προβλέπεται από 
το Δ.Λ.Π. 1.Μία βασική διαφορά όμως που εντοπίζουμε, είναι ότι στην Κατάσταση των 
Αποτελεσμάτων  Χρήσεως σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. και στην Κατάσταση των Συνολικών 
Εσόδων περιλαμβάνεται ο Φόρος εισοδήματος, για να καταλήξουμε μετά στα Κέρδη 
μετά Φόρων και τα Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή, ενώ στην  Κατάσταση  του  
Λογαριασμού  των  Αποτελεσμάτων  Χρήσεως σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ., η  ανάλυση 
σταματάει  στα  Καθαρό  Αποτέλεσμα  Χρήσεως  προ  Φόρων  και  το  κονδύλιο  του 
Φόρου  περιέχεται  σε  άλλη    οικονομική  κατάσταση, αυτή  του  Πίνακα Διαθέσεως 
Αποτελεσμάτων. Επίσης, στην Κατάσταση των Συνολικών Εσόδων περιλαμβάνονται και 
πληροφορίες σχετικά με το ποσό που αποδίδεται στους ιδιοκτήτες της μητρικής και το 
ποσό που αποδίδεται στις μη ελέγχουσες συμμετοχές(δικαίωμα μειοψηφίας) από τα 
συνολικά συγκεντρωτικά έσοδα, αντίθετα είτε με το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο είτε με 
τα Ε.Λ.Π. στην Κατάσταση του Λογαριασμού των Αποτελεσμάτων  Χρήσεως-

Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως δεν παρέχονται αυτές οι πληροφορίες. Τέλος η 
παρουσίαση της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. και η 
Κατάσταση Συνολικών Εσόδων μπορεί να γίνουν και με την μέθοδο εξόδων κατά είδος. 

   Μία άλλη κατάσταση, την οποία τα Δ.Λ.Π. απαιτούν την σύνταξη της, είναι η  
Κατάσταση  Μεταβολών  των Ιδίων  Κεφαλαίων, η  οποία δεν  προβλέπεται  από  το 
Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο. Μερική  κάλυψη  του  κενού  αυτού  παρέχεται  από  τον  
Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων, καθώς και οι δύο αυτές Καταστάσεις παρουσιάζουν 
τα Καθαρά Αποτελέσματα της χρήσεως και την διάθεση των κερδών (στην περίπτωση 
που  η  επιχείρηση  παρουσιάζει  κέρδη).Το κενό αυτό που υπήρχε, το κάλυψαν τα Ε.Λ.Π 
με την εισαγωγή  της Κατάστασης Μεταβολών της Καθαρής Θέσης, όπου οι μεσαίες και 
οι μεγάλες οντότητες πρέπει να συντάσσουν υποχρεωτικά. Η Κατάσταση Μεταβολών 
Ιδίων Κεφαλαίων και η Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης περιλαμβάνουν όλες 
εκείνες τις απαραίτητες πληροφορίες, ώστε ο χρήστης να ενημερωθεί για τις απευθείας 
μεταβολές  των  Ιδίων  Κεφαλαίων (Καθαρής Θέσης) οι οποίες δεν αναφέρονται στα 
Αποτελέσματα Χρήσεως, μεταβολές που επήλθαν στα ίδια κεφάλαια-καθαρή θέση κατά 
τη διάρκεια της χρήσης αλλά και στο τέλος αυτής, μέσω της διανομής των 
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αποτελεσμάτων. 

   Η Κατάσταση του λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης που συντάσσεται σύμφωνα με 
το Ε.Γ.Λ.Σ., με τα Ε.Λ.Π. και τα Δ.Λ.Π. δεν συντάσσεται. Αντίθετα τα Ε.Λ.Π. και τα 
Δ.Λ.Π. εισάγουν και απαιτούν την σύνταξη μιας κατάστασης που δεν προβλεπόταν από 
το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο, την Κατάσταση Χρηματοροών-Κατάσταση Ταμειακών 
Ροών. Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. η σύνταξής της πρέπει να γίνεται μόνο από τις μεγάλες 
επιχειρήσεις. Μια διαφορά είναι ότι σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. η σύνταξη της Κατάστασης 
Χρηματοροών γίνεται μόνο με την έμμεση μέθοδο ενώ η σύνταξη της Κατάστασης 
Ταμειακών Ροών γίνεται είτε με την έμμεσο μέθοδο είτε με την άμεση μέθοδο. Η 
σημαντικότερη διαφορά όμως  που συναντάμε ανάμεσα στην Κατάσταση Χρηματοροών 
ως προς τις προηγούμενες χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι πως η Κατάσταση 
Χρηματοροών συμπληρώνει, χωρίς να αντικαθιστά, τις υπόλοιπες χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις, ενώ παρουσιάζει συστηματικά, σε διηγηματική μορφή, τις λειτουργικές, 
επενδυτικές και χρηματοοικονομικές δραστηριότητες. Αντίθετα ο Ισολογισμός είναι η 
στατική εικόνα της επιχείρησης και  δεν περιέχει τη δυναμική της κατάστασης των 
μεταβολών καθαρής θέσης ή των ροών χρήματος και μαζί με την Κατάσταση 
Αποτελεσμάτων καλύπτουν μερικώς την χρηματοοικονομική πληροφόρηση σε θέματα 
συναφή με τις επενδυτικές και τις χρηματοοικονομικές δραστηριότητες. 

   Όσον αφορά τις Επεξηγηματικές Σημειώσεις, τα Δ.Λ.Π. απαιτούν να εμπεριέχονται σε 
αυτές πληροφορίες και συγκεκριμένο περιεχόμενο, τα οποία αποτελούν αναγκαία 
συμπλήρωση και αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. Δημοσιεύονται 
επίσης  σε  αυτές  και  διάφορες  γενικές  πληροφορίες  περί  της  επιχείρησης. Είναι 
πληρέστερη η ενημέρωση σε γνωστοποιήσεις από ότι γίνεται στο Προσάρτημα των 
οικονομικών καταστάσεων του Ελληνικού Λογιστικού Σχεδίου, καθώς οι 
γνωστοποιήσεις αυτές αποτελούν  μία  δομημένη  και  αναλυτική  παρουσίαση  της  
οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της επιχείρησης. Στο Προσάρτημα 
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. οι πληροφορίες και το 
περιεχόμενο που μας παρέχουν διαφέρει με το μέγεθος της οντότητας. Οι μικρές 
οντότητες μας παρέχουν περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με τις πολύ μικρές 
οντότητες και οι μεσαίες και μεγάλες οντότητες μας δίνουν ακόμη περισσότερες 
πληροφορίες. Το Προσάρτημα σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. και οι Επεξηγηματικές Σημειώσεις 
μας παρέχουν όλες τις αναλυτικές πληροφορίες για τα ποσά που αναγράφονται στις 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις και βοηθούν ουσιαστικά στη μελέτη της εικόνας της 
επιχείρησης-οντότητας. 

   Επομένως, παρατηρούμε ότι με τις αλλαγές και την μετάβαση από το Ελληνικό Γενικό 
Λογιστικό Σχέδιο σε Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, η παρουσίαση των οικονομικών 
καταστάσεων πλησίασε στον τρόπο σύνταξης που χρησιμοποιούν για την παρουσίασή 
τους τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. 
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